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1 Zadání
Vzhledem k tomu, že od zpracování stávající marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu
uplynulo 8 let, dospěl zadavatel – Euroregion Praděd – k rozhodnutí, aktualizovat tuto strategii. Zadání
bylo formulováno následovně:
1. Předmětem smlouvy je aktualizace marketingové strategie turistické oblasti Jeseníky – východ a
to v souladu s platnou metodikou CzechTourism (viz Doporučený metodický postup tvorby
strategických dokumentů v turismu, Metodická příručka, pro CzechTourism zpracoval KPMG ČR
s. r. o., duben 2017).
2. Náplň činnosti tvoří následující práce:
a. Aktualizace předpokladů a potenciálu turismu v destinaci - obecné trendy vývoje
cestovního ruchu, potenciál destinace.
b. Aktualizace analýzy konkurence.
c. Aktualizace marketingové strategie - vize, cíle, priority, opatření, cílové skupiny.
3. Euroregion Praděd disponuje funkčním systémem řízení CR v destinaci dle metody CLLD, vlastní
metodikou tvorby oblastní produktové nabídky a informacemi o současné nabídce oblastních
produktů CR. Dále Euroregion Praděd pravidelně analyzuje informace o návštěvnosti destinace a
jejích dopadech z hlediska socioekonomických přínosů. Informace o výše uvedeném budou
rovněž součástí aktualizované marketingové strategie a bude potřebné je zapracovat do
dokumentu.
Proces aktualizace zahrnoval 2 workshopy, kterých se za zadavatele zúčastnili členové Rady pro
cestovní ruch Euroregionu Praděd. Celý proces zpracování probíhal v období duben – září 2019.

2 Základní vymezení TO Jeseníky jako destinace CR
Strukturováním území ČR z pohledu cestovního ruchu se zabývá Česká centrála cestovního ruchu –
CzechTourism. V letech 1998 – 1999 iniciovala rozdělení České republiky na turistické regiony1 dle
jejich potenciálu cestovního ruchu. Toto rozdělení vycházelo z potřeby co nejúčinnější propagace
turistické nabídky území. Došlo ke vzniku 15 turistických regionů, které však bylo na základě schválení
Asociací krajů ČR přerozděleno a v lednu roku 2010 byla zveřejněna nová mapa se 17-ti turistickými
regiony. Navýšení o dva regiony bylo způsobeno potřebami regionu Východní Morava a rozdělením
turistického regionu Východní Čechy na dva – Východní Čechy (území Pardubického kraje) a
Královéhradecko (území Královehradeckého kraje). Dále se změnily hranice některých regionů nebo
jejich názvy. Turistický region Severní Morava a Slezsko byl fakticky rozdělen do 3 krajů, které se
tímto staly samostatnými turistickými regiony. Turistický region Moravskoslezský kraj byl rozdělen do 6
turistických oblastí.

2.1 Poloha destinace: TO Jeseníky - východ
Turistická oblast Jeseníky - východ je jednou z šesti turistických oblastí turistického regionu Severní
Morava a Slezsko, totožného v rámci administrativního členění s územím Moravskoslezského kraje
(viz následující obrázek):

TO Beskydy - Valašsko

TO Jeseníky- východ

TO Opavské Slezsko

TO Ostravsko

TO Poodří-Moravské Kravařsko

TO Těšínské Slezsko.
TO Jeseníky – východ se nachází v severovýchodní části ČR a je nejzápadnější částí
Moravskoslezského kraje. Na své severní straně sousedí s Polskou republikou, konkrétně s Opolským
vojvodstvím. Na západě sousedí s Olomouckým krajem a z pohledu cestovního ruchu s turistickou
oblastí Jeseníky – západ. Na jihu sousedí rovněž s Olomouckým krajem, z pohledu cestovního ruchu
s turistickou oblastí Střední Morava a na východě sousedí v rámci Moravskoslezského kraje s jeho
další turistickou oblastí Opavské Slezsko (blíže viz. následující obrázek).
1

Turistický region: Územní celek, jehož nabídka CR svým množstvím, kvalitou, rozmanitostí a atraktivitou vyvolává
návštěvnost. Potenciál území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu
s důrazem na příjezdový cestovní ruch a pro vybrané z nich jsou součástí národních produktů. Území je v oblasti cestovního
ruchu řízeno profesní organizací a jsou za území shromažďovány statistické informace. Je základní jednotkou národní
propagace a marketingu cestovního ruchu republiky. Mohou se členit na turistické oblasti. (Výklad pojmů podle Koncepce státní
politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 až 2013)
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Obr. č. 1 – Členění ČR do turistických regionů

Obr. č. 2 – Členění ČR do turistických oblastí.
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2.2 Vymezení destinace
Z pohledu aktuálního administrativně – správního rozdělení se TO Jeseníky-východ rozkládá
v Moravskoslezském kraji, ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP):
 Bruntál
 Krnov
 Rýmařov

Obr. č. 3 – Vymezení destinace v rámci MSK

Zdroj: http://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=spravnicleneni
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3 Obecné trendy vývoje cestovního ruchu a jejich vliv na
cestovní ruch v TO Jeseníky - východ
Trendy v oblasti cestovního ruchu lze sledovat z pohledu globálního (celosvětové trendy),
celorepublikového až po místní. Kapitola uvádí výčet hlavních trendů dle výše uvedených úrovní s
přihlédnutím k tomu, jak by se mohly tyto promítnout do prognóz rozvoje cestovního ruchu v destinaci
Jeseníky či v TO Jeseníky -východ.

3.1 Vývojové trendy ovlivňující cestovní ruch ve světě
Podle studie Světové organizace cestovního ruchu (WTO) „Vize cestovního ruchu pro rok 2030“ bude
dlouhodobé cestování nadále růst, jak to dokladuje následující graf.

Graf 1 - Vývoj příjezdového cestovního ruchu

Poznámka: graf převzat z EU Tourism Trends (UNWTO)

Předpokládá se, že Evropa bude nadále nejnavštěvovanější destinací na světě. Pravděpodobný
přísun turistů v roce 2030 do Evropy by měl být v rozmezí 750 – 780 mil. Tento trend není potřeba
považovat za přehnaný, vezmeme-li stávající situaci ve srovnání s touto projekcí (viz následující graf).
Z uvedené projekce je patrné, že zaznamenaný a předpokládaný dlouhodobý růstový trend je
zejména v posledních 5 – 8 letech předstihován skutečným vývojem, který má své kořeny
jednoznačně pozitivním ekonomickém vývoji ve světě a v Evropě (viz následující graf).
Cestovní ruch je sektorem zranitelným a vzhledem k tomu, že z významné části se jedná o cestovní
ruch volnočasový, tedy z pohledu výdajů o tzv. zbytné výdaje, podléhá reakcím na vývoj ekonomik a
styvu ekonomického cyklu, ale stejně tak jej ovlivňují nedostatek bezpečnosti a jistoty, ohrožení
životního prostředí a zdraví. Rovněž významné změny ekonomické a společenské, vycházející
z technologického a politického vývoje významně zasahují do sektoru cestovního ruchu. Tyto trendy
mají dopad na konkrétní destinace a regiony. Chování spotřebitelů bude ovlivněno narůstajícím
znečištěním přírodního prostředí a náklady spojenými s neúměrnou frekvencí dopravy, migračními a
klimatickými vlivy, sdílenou ekonomikou atd.
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Graf 2 – Aktuální trendy vers. dlouhodobá projekce

Poznámka: graf převzat z EU Tourism Trends (UNWTO)

Technologický pokrok, hlavně v informačních, rezervačních a komunikačních systémech, zrychluje
změny a přispívá k větší flexibilitě. Cestovatelé jsou v narůstající míře schopni organizovat si své cesty
sami. Zásadním je trend k nástrojům na bázi internetu a v kombinaci s mobilními technologiemi. Tento
trend potvrzuje i aktuální kauza jedné z největších a nejstarších cestovních kanceláří Thomas Cook,
která nedokázala na nové trendy dostatečně rychle reagovat.

3.2 Vývojové trendy ovlivňující cestovní ruch v ČR
V České republice se stále ne úplně daří realizovat standardizaci kvality poskytovaných služeb,
zvyšovat kvalifikaci pracovníků v cestovním ruchu či dobudovat infrastrukturu cestovního ruchu,
především ve venkovských oblastech. Základní podmínkou pro uplatnění českého produktu na
mezinárodním trhu cestovního ruchu bude, vedle odpovídající infrastruktury a očekávané úrovně
nabízených služeb, především intenzivní marketing s důrazem na znalost cílových skupin a využívání
vhodných komunikačních nástrojů (kombinace on-line a of-line, často odborníci hovoří o tzv.
integrované marketingové komunikaci), aktivnější politika a podpora prodeje. Předpokladem úspěchu
je tvorba skutečných produktů cestovního ruchu, tedy komplexu vnitřně skloubených služeb, nejen
nabídka jednotlivých atraktivit či ubytovacích zařízení, inovace stávajících produktů a akceptace
trendů v komunikaci a využití nástrojů, vycházejících z internetu – tzv. rozšířená (augmented) realita,
virtuální realita, internet věcí (IoT – Internet of Things) atd.
Zahraniční účastník cestovního ruchu v České republice je v zahraničních statistikách na předních
místech ve svých výdajích. V případě českých statistik se dá předpokládat (snad s výjimkou Prahy), že
se jedná o návštěvníka na střední nebo dolní hranici středního příjmu. Toto může být ovlivněno větším
objemem příjezdů seniorů v měsících s nižší poptávkou. Ekonomický tlak při koupi služeb cestovního
ruchu u střední příjmové kategorie je obecně větší, a proto se tento zákazník stává výrazně
náročnějším v hodnocení vyváženosti nabízeného produktu, jeho ceny a obdržené kvality.
V rámci Evropy je ČR z pohledu nárůstu počtu příjezdů a přenocování v poslední třetině zemí (viz
následující grafy).
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Graf 3 – Mezinárodní příjezdy turistů do vybraných destinací

Poznámka: graf převzat z EU Tourism Trends (UNWTO)

Graf 4 – Příjezdy zahraničních turistů a počet přenocování do vybraných destinací

Poznámka: graf převzat z EU Tourism Trends (UNWTO)

Z pohledu předpovědí lze v rámci Světa a Evropy považovat za pozitivní stálý růst jak domácího, tak
příjezdového cestovního ruchu a to i v rámci střední a východní Evropy (viz následující tabulka).
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Tab. 1 – Globální předpověď vývoje CR se zaměřením na Evropu a střední a východní
Evropu

Poznámka: tabulka převzata z ETC Quarterly report Q4/2018

Z pohled trendů v turismu lze v dalších letech očekávat následující trendy:
• Solo cestování – volnočasový turismus je stále více vnímán jako rodinná záležitost a postupně
oslabuje skupinové cestování.
• Eco cestování – elektropohony, využívání hromadné dopravy - vlaky, autobusy, využívání kol
a zejména elektrokol atd.
• Lokální specifika, zážitky – cestování je významně propojeno na poznávání místních zvyků,
potravin, řemesel atd.
• Personalizace – trendem marketingovým, vycházejícím zejména z možností internetu a na
něm vytvořených aplikací je personalizace nabídky - customerizace, customizace.
• Bleisure cestování (business+leisure) – rozšiřuje se kombinace pracovních a volnočasových
cestování, firmy toho využívají a jako jednoho z benefitů pro své zaměstnance.
• Roboti, chatboti a automatizace – trend prostupující výrobními obory se postupně začne
projevovat i ve službách, turismus nevyjímaje. Nedostatek kvalifikované pracovní síly a s ní
spojené vysoké vedlejší náklady práce otevírají stále více prostoru pro robotizované nástroje.
• Umělá inteligence – její rozvoj a využití jdou ve stopách robotů, chatbotů atd.
• Technologie sloužící rychlému rozeznávání (tvář, hlas atd.) – zrychlující provoz, ale stejně tak
i bezpečnost a s tím spojený požadavek na „pocit“ bezpečnosti.
• Internet věcí (IoT) – na člověku nezávislá internetová komunikace mezi věcmi (telefon,
hodinky, automobil atd.).
• Virtuální realita – široké využití v turismu ať již z pohledu zábavy, tak z pohledu zážitkových,
vzdělávacích a sportovních aktivit.
• Rozšířená realita – kombinace reálného světa s virtuálními elementy vytváří široké pole využití
v turismu.
• Mobilní informace – veškerá komunikace a přenos informací je a bude stále více spojena
s mobilními technologiemi.
• Zdravé a biopotraviny – stále významnější prvky stále větší skupiny turistů.
• Zákaznická zkušenost – byla, je a stále více bude základem výběru ze strany klientů
(návštěvníků, turistů) a tedy bude stále silnějším imperativem pro marketéry v cestovním
ruchu.
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4 Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v turistické
oblasti
Jeseníky patří k tradičním a poměrně pozitivně vnímaným destinacím cestovního ruchu v ČR. Toto
odráží i poměrně příznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v této destinaci.

4.1 Geografická poloha a fyzickogeografické podmínky, klimatické
podmínky
Destinace TO Jeseníky – východ zasahuje na území obcí a s rozšířenou působností Bruntál, Krnov a
Rýmařov. Vyplňuje severozápadní část Moravy od polských hranic na severu po střední Moravu –
Hanou na jihu. Na západě patří do této oblasti Hrubý Jeseník, který stupňovitě klesá a přechází
v Nízký Jeseník. Hrubý Jeseník je druhým nejvyšším pohořím v ČR a je dominantním pohořím dvou
krajů, na jejichž hranici se nalézá – Moravskoslezského a Olomouckého. Patří ke krkonošskojesenické subprovincii, respektive k Sudetám, jako jejich nejvýchodnější část. Jedná se o výraznou
členitou hornatinu, nejmohutnější pohoří jesenické oblasti, označované jako střecha Moravy.
Nejvyšším vrcholem je Praděd (1491 m), v celkovém pořadí tisícovek v naší republice je na pátém
místě. Celkem má Hrubý Jeseník 56 tisícovek, což je po Šumavě druhý největší počet. Další
významné vrcholy jsou například Vysoká hole (1464 m), Petrovy kameny (1446 m), Keprník (1423 m)
a Velký Máj (1386 m). Pohoří Hrubý Jeseník má zhruba tvar písmene Y, jehož jednotlivá ramena tvoří
tři hornatiny, vzájemně oddělené sedly Vidly a Červenohorské sedlo: 1. Pradědova hornatina, 2.
Keprnická hornatina a 3. Medvědská hornatina. Ze severu do něj zasahuje Jesenická kotlina s říčkou
Bělou. Od ostatních celků je oddělen hlubokými zlomovými údolími významných moravských řek, jako
je Branná, Desná, Bělá, Moravice či Černá Opava. Vodní toky, které nemohly vytvořit rovnovážný
profil překonávají překážky vodopády. Protože zde jsou vhodné klimatické podmínky, vznikla zde
mnohá rašeliniště se svéráznou květenou.
Hydrologicky náleží území do povodí Odry a do povodí Dunaje, resp. Moravy, jejichž rozvodnice
probíhá po hřbetech Hrubého a Nízkého Jeseníku. Na hřebenech Jeseníků pramení množství
menších i významnějších řek, např. Morava, Opava, Moravice, Opavice, Desná, Bystřice. Některé se
využívají při vodní turistice. Na řece Moravici byla vybudována Kružberská přehradní nádrž, která je
zásobárnou pitné vody pro Ostravsko a proto se nedá využívat pro rekreační účely a vodní sporty. Pro
ty byla s určitými omezeními naopak otevřena vodní nádrž Slezská Harta.
Klima hor je úzce spjato s nadmořskou výškou 820 - 1491,2 m, navíc se zde silně uplatňuje závětrný
efekt hlavního hřebene. Podnebí řadí Jeseníky mezi chladné oblasti, průměrné zimní teploty činí -3 až
-6 °C, Průměrné teploty v letních měsících se pohybují mezi 14 až 16 °C, počet letních dnů je mezi 10
až 30. Typická je velká proměnlivost počasí plynoucí z toho, že se projevují vlivy Atlantského oceánu
i východní Evropy. Charakteristická je i relativně dlouhá zima s dostatkem sněhu. Počet dnů se
sněhovou pokrývkou býval 100 až 140, v posledních cca 10 letech se však klimatické změny podílejí i
na kolísání délky jednotlivých zimních období, stejně tak jako na výšce sněhové pokrývky. Stále větší
význam mají zasněžovací systémy, prodlužující lyžařskou sezonu. Nejchladnějším místem pohoří, ale
i celé Moravy, je vrchol Pradědu s průměrnou roční teplotou okolo 1 °C. Na ročních srážkových
úhrnech je patrný vliv horstva na východním podhůří, kde je srážek asi o 20 % méně než v jiných
částech.

4.2 Dopravní infrastruktura
Doprava představuje složitý socioekonomický systém, který ovlivňuje celou ekonomiku. Nejen že
sama vytváří přidanou hodnotu a pracovní místa jako ekonomické odvětví a nabaluje na sebe další
obslužné činnosti, ale zprostředkovává také kontakt ekonomických subjektů v prostoru.

4.2.1 Silniční doprava
Při pohledu na síť silničního napojení řešeného území, je patrná absence dálničního spojení a
poměrně velká vzdálenost destinace od nejbližší dálnice či rychlostní komunikace. Toto lze
dlouhodobě považovat za určitý hendikep řešeného území.
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Obr. č. 4 – Silniční a dálniční napojení vymezené destinace

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

4.2.2 Železniční doprava
MSK využívá poměrně hustou železniční síť. Důležitou spojnicí pro celý kraj je významný vnitrostátní
tranzitní spoj mezi Vídní popř. Bratislavou a Varšavou. Celková délka koridorové trati je 213 km. Další
důležitý bod je modernizace III. tranzitního železničního koridoru z Německa přes Prahu, Ostravu dále
na Slovensko, která je v přípravě a značně zkvalitní dopravní spojení regionu se zbytkem republiky i
zahraničím. Část III. koridoru už je dnes modernizována a navazuje na I. koridor (Praha - Česká
Třebová), a dále na II. koridor (Česká Třebová - Přerov - Bohumín). Představuje tedy kromě
významného vnitrostátního spojení také tranzitní spojení Žiliny s Norimberkem. Celková délka
koridorové trati je 665 km. Na níže uvedené mapě českých drah je znázorněna hustota železniční sítě
v řešené oblasti. Hustota železniční sítě je zde poplatná horskému charakteru a je tedy poněkud
menší ve srovnání s jinými částmi MSK a ČR. Nejbližší železniční stanice na vysokorychlostním
železničním koridoru je Zábřeh nad Moravou.
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Graf 5 – Železniční síť v řešeném území

Zdroj:

http://mapa.rychnovsky.cz/

4.2.3 Letecká doprava
K návštěvě Moravskoslezského kraje je možno využít vnitrostátní a mezinárodní letecké dopravy,
provozované dominantně na letišti Leoše Janáčka (kód OSR) v Mošnově. Letiště se nachází zhruba
20 km od centra města Ostravy. Letiště Leoše Janáčka je druhé největší letiště v Česku a největší
letiště Moravskoslezského kraje. Bohužel pravidelné letecké spojení není v současné době
zajišťováno a letiště je využíváno pouze pro charterové lety. Od TO Jeseníky-východ je letiště
vzdáleno cca 90 km.
V turistické oblasti se nachází veřejné vnitrostátní letiště Aeroklub Krnov, které je vybaveno
travnatou přistávací dráhou, poskytuje vyhlídkové lety nad Krnovem a širokém okolí, příznivci
parašutismu mohou využívat služeb „paraklubu“, který taktéž sídlí na letišti.
Z pohledu mezinárodního leteckého spojení může mít pro TO Jeseníky – východ význam mezinárodní
letiště v Katovicích, které ročně odbaví přes 3 miliony cestujících a po silnici je vzdáleno od TO
Jeseníky – východ 207 km, tj. cca dvě a půl hodiny jízdy (cca 60 % je vedeno po dálnicích). Ještě
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blíže je mezinárodní letiště ve Vratislavi / Wroclawi 2 (cca 150 km, dvě hodiny a dvacet minut jízdy)
s cca 2,5 miliony odbavených cestujících.

4.2.4 Lidské zdroje pro cestovní ruch
Vzdělávání ve školách
Možnost studia v oblasti cestovního ruchu v okrese Bruntál nabízejí dvě střední školy. První je
Soukromá střední odborná škola PRIMA, sídlící v Rýmařově. Škola má osmnáctiletou tradici a je první
soukromou školou v okrese Bruntál a je nositelkou certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech,
Moravy a Slezska (SSŠČMS) od roku 2000. Druhá je veřejná střední škola Střední odborná škola
dopravy a cestovního ruchu v Krnově, která byla založena roku 1993. Studijní obor Management
cestovního ruchu byl rozšířen o výuku průvodcovské činnosti.

4.2.5 Bezpečnost a zdravotní péče
Bezpečnost - může být z pohledu návštěvníka vnímána z hlediska možného ohrožení teroristickými
útoky, z hlediska existence přírodních katastrof, z hlediska četnosti trestných činů, nebo počtu
dopravních nehod. Bezpečnost z pohledu TO Jeseníky V:

Teroristické útoky: Řešené území není oblastí ohroženou teroristickými útoky.

Přírodní katastrofy/živelné pohromy: Dle dokumentu „Přírodní katastrofy a rizika“ vydaného
Ministerstvem životního prostředí ČR lze katastrofu definovat jako proces, který za sebou
zanechá lidské oběti a materiální škody. Pokud se jedná o katastrofu přírodní, nepředpokládá se
při jejím vzniku zapojení lidské činnosti. Druhy přírodních katastrof se rozlišují podle příčin jejich
vzniku. Jedná se např. o povodně, svahové pohyby, zemětřesení, atmosférické poruchy (vichřice,
tajfuny, uragány, orkány, tornáda) sopečné výbuchy, extrémní teplo/zima atd. V posledních letech
dochází k častým výkyvům klimatu a s tím souvisí i řada přírodních katastrof – povodně, silný vítr
atd. Z tohoto pohledu nelze řešené území považovat za ohrožené.

Živelné pohromy představují mimořádné události, které mohou být způsobeny škodlivým
působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací, včetně
havárií. Jejich ničivý účinek znásobuje skutečnost, že přicházejí většinou neočekávaně. Způsobují
velké škody na životě, zdraví, majetku nebo životním prostředí a vyžadují provedení záchranných
a likvidačních prací. V podmínkách České republiky se může nejčastěji jednat o povodně, orkány,
technologické havárie s únikem nebezpečných látek, rozsáhlé požáry atd. V řešené oblasti jsou
nejpravděpodobnější živelnou pohromou záplavy, způsobené rozvodněním řek Opava, Opavice a
Osoblaha. V posledních 10 letech však ani záplavy nevytvořily žádné vážné živelné pohromy
v řešeném území.

Zemětřesení: Na území TO Jeseníky V se nevyskytují žádná závažnější zemětřesení.

Požáry: V roce 2018 propuklo v Moravskoslezském kraji 2 033 požárů, což je o 205 případů více
než v roce předchozím. K tomuto stavu nejvíce přispěl nárůst počtu požárů na volném
prostranství (požáry travnatých ploch, keřů, atd.) a požárů odpadních nádob. Přesto se jedná
v horizontu posledních 20 let o třetí nejnižší hodnotu. Nejnižší počet požárů byl v kraji
zaznamenán v roce 2017, a to celkem 1 828 požárů. K nejvyššímu počtu požárů v kraji
v uvedených letech došlo v roce 2003 (2 993 požárů). Tedy ani z pohledu požárů není řešené
území nebezpečným.

Trestná činnost: Z pohledu trestné činnosti je pro ČR spíše charakteristická drobná kriminalita.
V rámci řešeného území lze toto rovněž konstatovat a dle statistik je z tohoto pohledu na tom
v rámci sledovaného území Bruntál s indexem kriminality 20. Nicméně v rámci ČR a MSK se
nejedná o mezní hodnoty.

4.3 Životní prostředí a jeho vazba na CR
Cestovní ruch a životní prostředí jsou vzájemně provázané oblasti. Moravskoslezský kraj patří z
hlediska kvality životního prostředí mezi nejvíce zatížené regiony v ČR.
Vlivy cestovního ruchu na stav životního prostředí můžeme sledovat ze dvou hledisek – pozitivní
důsledky a negativní důsledky:
Pozitivní vliv CR na ŽP
- Zabránění průmyslového využití území atraktivního pro cestovní ruch.
2

Letiště Mikuláše Koperníka Vratislav je mezinárodní letiště obsluhující město Vratislav v polském Slezsku. Nachází se 10
kilometrů jihozápadně od centra města. Bylo pojmenováno podle Mikuláše Koperníka. Má tři terminály – pro vnitrostátní,
mezinárodní a nákladní lety. Má jednu 2 500 m dlouho ranvej.
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- Zakládání zvláště chráněných maloplošných území (lze to považovat ale i ze vliv negativní, záleží na
úhlu pohledu).
- Zachování a rekonstrukce archeologických a architektonických památek, které zvyšují atraktivitu
území z hlediska návštěvnosti.
- Rekreace - zvláště cestovní ruch, vytváří tlak na zlepšení životního prostředí a stavu krajiny
(zlepšení infrastruktury, stavba čističek vody, asanace krajiny).
- Zvýšený příliv finančních prostředků do regionu, což napomáhá jeho rozvoji.
- Vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu a služeb. To může kladně ovlivnit
sociální stabilitu regionu a zlepšit životní úroveň jeho obyvatel.
Negativní vliv CR na ŽP
- Inscenizace – komerčně motivované předvádění tradic a obyčejů akčním způsobem zpravidla ve
smyslu vžitých představ návštěvníků o kultuře daného etnika. Ve snaze maximalizovat příjmy
dochází k narušení autentických prvků místní kultury, či umělému oživování již neprovozovaných
obyčejů.
- Změna krajiny způsobená budováním materiálně – technické základny pro rekreaci.
- Eroze sjezdovek jejich intenzivním sportovním využíváním a ničení vegetace okrajů při jejich
mechanické úpravě.
- Záměrné ničení vegetace sběrem, průchodem porosty mimo cesty, nadměrný sběr plodů a jiných
využitelných částí volně žijících rostlin.
- Rušení zvěře přítomností a nevhodným chováním návštěvníků. Zvěř nemá klid ke své reprodukci a
k příjmu potravy, což má za následek oslabení až úhyn jedinců.
- Poškozování estetického vzhledu krajiny – zahrádkářské a chatové osady plné architektonicky
nehodnotných a často provizorních stavem hyzdících krajinu.
- Nadměrná koncentrace cestovního ruchu v některých oblastech – životní prostředí se tak začíná
podobat prostředí městských aglomerací, před kterým člověk ujíždí z města.
- Poškozování půd a rostlinstva sešlapáváním – snižuje se pórovitost půdy, její schopnost vsakovat,
což vede k poškození bylinných porostů a kořenů stromů. Turisté rozšiřují horské chodníky, uvolňují
a strhávají drny a tím otevírají prostor ničivé erozi. V posledních letech se rozšiřují škody způsobené
zejména jízdou na horských kolech mimo cesty.
- Zvýšené nebezpečí požárů – nedovolené nakládání s otevřeným ohněm, nebo nedostatečná
protipožární zařízení chat a chalup vystavěných v blízkosti lesů.
- Stále rostoucí vandalismus.
- Zábor zemědělské a lesní půdy – spojené s výstavbou objektů a zařízení cestovního ruchu a sportu
a příjezdových komunikací. To vede k otevírání lesních porostů, které jsou pak vystaveny účinkům
větru a mrazu, což vede k jejich vysychání, vývratům a velkoplošným polomům.
- Ohrožení zdrojů pitné vody – nedostatek hygienických zařízení, zejména v chatových oblastech.
- Poškozování vzhledu a znečišťování krajiny odpadky a vytváření černých skládek (chataři).
Pro odstranění negativních vlivů je třeba tyto vlivy znát a informovat o nich návštěvníky i v těchto
oblastech.
Vliv životního prostředí na cestovní ruch a návštěvnost
Nárůst cestovního ruchu s sebou přináší řadu změn. Na jedné straně vede ke zvýšení ekonomických
aktivit, na straně druhé dochází k narušování přírodního prostředí. Jeho regulaci nelze provádět pouze
nařízeními a zákazy, ale jako mnohem úspěšnější cesta se jeví vhodné přesměrování zájmu
účastníků z ohrožených oblastí do méně ohrožených. V poslední době rostou požadavky rekreantů na
čistotu a přírodní hodnotu oblasti pobytu, což tradiční cestovní ruch již ne zcela splňuje. Dalším
trendem sledovaným v poslední době je posun od masovosti a pasivity, spíše k individuálnímu a
aktivnímu způsobu trávení volného času. Tyto formy cestování jsou často označovány jako tzv. soft
turismus neboli měkký turismus. Za jeho zakladatele je označován R. Jungk, který zformuloval rozdíly
mezi tvrdým a měkkým typem turismu následujícími charakteristikami:

Tvrdý turismus - vyznačuje se masovostí, používáním dopravních prostředků pro rychlé přesuny
většinou na delší vzdálenosti, program pobytu je pevně stanoven pořádající cestovní kanceláří,
pobyt je zajištěn většinou v pohodlných hotelových zařízeních a provázen hromadnými
návštěvami galerií, muzeí, památek a nákupních středisek. Tento druh turismu nevyžaduje
duševní či jinou náročnější přípravu od turisty. Je většinou hlučný a konzumní.

Měkký turismus – Jedná se zejména o individuální cesty s přáteli či rodinou do nedalekých míst.
Tito turisté vyhledávají především pěší turistiku, cykloturistiku, lyžování, horolezectví a některé
další aktivity. Program je určován dle momentální nálady účastníků, tedy řízen zevnitř. Vyžaduje
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vynaložení určitého fyzického i psychického úsilí, a to jak před cestou tak i v jejím průběhu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o malé skupinky, je spíše tichý.

4.4 Základní charakteristiky cestovního ruchu v TO
Poloha, geografické faktory a klimatické podmínky předurčují tento region především k rozvoji
tradičních oblastí cestovního ruchu se zaměřením na poznávací turismus, kulturní turismus a
především turismus sportovní (ať už v letním či zimním období). Rozvoj zaznamenává zážitkový
cestovní ruch, hipoturismus, venkovská turistika a především wellness turistika a lázeňství.

4.5 Potenciál cestovního ruchu TO
Potenciál rozvoje cestovního ruchu TO Jeseníky-východ závisí především na rozvoji infrastruktury a
ještě lepším dopravním propojení této oblasti se zbylou částí jak MS kraje tak i ostatními částmi ČR.
Dle trendů a změn v oblasti poptávky ze strany účastníků cestovního ruchu, lze očekávat rostoucí
zájem o cestovní ruch poskytující možnost aktivního trávení volného času, turismu zaměřeného na
péči o fyzickou a dušení pohodu, venkovskou turistiku a hipoturistiku.
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5 Analýza nabídky cestovního ruchu v TO Jeseníky výhod
Tato kapitola se zabývá výčtem kulturně historických, přírodních a technických atraktivit, sportovního
vyžití ostatních zajímavostí, které jsou z pohledu cestovního ruchu důležitým lákadlem pro turisty .

5.1 Kulturně historické atraktivity
V rámci TO Jeseníky východ je zastoupena široká škála kulturně historických atraktivit, které jsou
rozmístěny po celé řešené oblasti.

5.1.1 Památkově chráněné objekty
Dle statistik Národního památkového ústavu se v okrese Bruntál nacházejí následující Národní
kulturní památky a chráněná území:

Národní kulturní památky (NKP) jsou 2, a to v okrese Bruntál:
o Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny-dezinatura vč. strojového vybavení v
areálu továrny Alois Larisch v Krnově (Krnov - Pod Bezručovým vrchem)
o Zámek Bruntál v Bruntále.

Vesnická památková rezervace s dochovanými soubory lidové architektury se nachází v obci
o Heřmanovice (okr. Bruntál)

Městská památková zóna je ve městech:
o Bruntál
o Rýmařov (okres Bruntál).

Vesnické památkové zóny v okrese Bruntál jsou v:
o Karlově Studánce
o Malé Morávce
o Petrovicích
o Piskořově (Město Albrechtice)
o Staré Vsi – Žďárský Potok.
Z přehledu počtu nemovitých památek, který poskytuje Národní památkový ústav je zřejmé, že okres
Bruntál má hned po okrese Nový Jičín nejvyšší procento z celkového počtu NP v Moravskoslezském
kraji, toto činí 21,1 %.

5.1.2 Hrady, zámky, zříceniny
Oblíbenou atraktivitou cestovního ruchu jsou zámky, hrady a zříceniny, kterých se
v Moravskoslezském kraji nachází velké množství. Bohužel jen malý počet z nich je přístupných pro
veřejnost. Ze zámků ve sledované oblasti jsou veřejnosti přístupné zámky - Zámek Linhartovy, Zámek
Bruntál, Zámek Krnov a Zámek Slezské Rudoltice. Lepší situace je u volného přístupu k hradům a
zříceninám, nebo do zámeckých parků.

Tab. 2 – Zámky, hrady, zříceniny
Název
Zámek
Linhartovy

Zámek Bruntál

Zámek Krnov
se zámeckým
parkem

Popis
Linhartovský zámek byl vybudován v 2. pol. 16. století
přestavbou linhartovské tvrze na renesanční sídlo. Vedle zámku
se rozkládá zámecký park se spoustou zajímavých okrasných
dřevin a památným dubem z konce 13. století. Interiér zámku
byl zpřístupněn veřejnosti v létě roku 2005.
Zámek Bruntál netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s
renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží je
nejvýznamnější kulturní památkou celého regionu. Jeho dnešní
podoba je výslednicí pět století probíhajícího historického a
stavebního vývoje, v jehož průběhu byl původně pozdněgotický
hrad renesančně přebudován a rozšířen, na sklonku 18. století
barokně přestavěn a v 19. a počátkem 20. století dále
upravován.
Nesourodý soubor budov ve východním oblouku městských
hradeb. Pevnostní městský zámek nepravidelného půdorysu se
dvěma baštami oddělený od města příkopem vznikl v letech
1531-1535.

Lokalizace /
přístupnost
Linhartovy,
Město
Albrechtice
Přístupný
Bruntál
Přístupný

Krnov
Přístupný
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Název
Zámek
Slezské
Rudoltice s
rozsáhlým
zámeckým
parkem
Zámek
Brantice
se zámeckým
parkem
Zámek
Jindřichov se
zámeckým
parkem
Zámek a
zámecký park
RýmařovJanovice

Zámek Dívčí
Hrad
s kamenným
mostem a
zámeckým
parkem
Hrad Sovinec
Hrad Cvilín
(Šelemburk),
Zřícenina hradu
Fulštejn
Zřícenina hradu
Quingburk
Zřícenina hradu
Šternek
Zřícenina
Zřícenina
Zřícenina
Zřícenina

Popis
Byl postaven na místě bývalé gotické tvrze Supů z Fulštejna. Za
Alberta z Hodic, během 18. století, zámek nebývale vzkvétal a
stal se jedním z kulturních center, jemuž se také říkalo slezská
„Versailles“. K významným hostům patřil pruský král Fridrich II.,
vítěz nad Marií Terezií ve slezských válkách, rakouský císař
Josef II. a zejména francouzský literát a filosof Francois Marie
Aroust, známý pod pseudonymem Voltaire.
Venkovské feudální sídlo.

Lokalizace /
přístupnost
Slezské Rudoltice
Přístupný

Brantice

U zámku se nachází denrologicky cenný park o rozloze 4,7 ha.

Jindřichov

Nejstarší tzv. východní jednopatrová část s věží byla postavena
za Žerotínů v 1. pol. 16. stol. v renesančním slohu a o 100 let
později byla barokně upravena. Severní a západní křídlo bylo
postaveno ve 2. polovině 18. století, kdy byl zámek v majetku
Harrachů. Koncem 19. století, v rámci vysoušení okolních bažin
byl při zámku založen zámecký park, který je volně přístupný.
Zámek byl zařazen mezi kulturní památky NPÚ, pro veřejnost
otevřen v roce 2012.
Je renesančním sídlem, které bylo postaveno na místě
bývalého gotického hradu v roce 1573. V okolí zámku jsou
dochovány kamenné hradby ze 14. století. Zámek s kamenným
mostem, označován jako perla Osoblažska Zámek je kulturní
památkou a není veřejnosti přístupný. V srpnu 2019 převzal
klíče od zámku jeho nový majitel: spolek Highlander Heritage,
z.s., který zval návštěvníky k několika prohlídkám.
Hrad ze začátku 14. století, zachoval se rozsáhlý hradní
pevnostní komplex se složitým stavebním vývojem od 14. do
17. století.

Rýmařov/Janovice

Zřícenina gotického hradu pochází z 1. poloviny 13. století.
Hrad byl vybudován na místě prehistorického sídliště lidu
popelnicových polí.
Zřícenina hradu z pol. 13. století Zřícenina se nachází nad
korytem říčky Osoblaha. V minulosti se jednalo o rozsáhlý a na
svou dobu dokonale propracovaný fortifikační systém. Hrad byl
založen před rokem 1255 Herbortem z Vulmu.
Zřícenina hradu Quingburk, a archeologické stopy

Úvalno
Přístupný

V lesním prostoru se dochovaly pozůstatky příkopů a
obranných valů.
Fürstenwalde je ideální místo na procházky v brzkých jarních či
pozdních podzimních slunečných dnech
Freudenstein 13.-14.stol., dochovaly se zbytky zdiva mohutný
val a příkop
Weissenstein, dochovaly se jen části zdiva, vytesaný otvor ve
skále a část příkopu, vybudovaného u úpatí skály. Tvoří
dvojhrad s Rabensteinem.
Rabenstein, v terénu se nacházejí zbytky věže a opevnění.
Historická památka z druhé poloviny 13 století. Tvoří dvojhrad
s Weissensteinem.

Přístupný

Osoblaha

Jižně od Rýmařova
Přístupný

Bohušov
Přístupný
Heřmanovice
Přístupný
Bílčice
Přístupný
Vrbno p.Pradědem
Přístupný
Vrbno p.Pradědem
Přístupný
Vrbno p.Pradědem
Přístupný
Vrbno p.Pradědem
Přístupný

Zdroj: NPU a vlastní šetření

5.1.3 Sakrální památky TO Jeseníky-východ
Oblast TO Jeseníky-východ je bohatá na církevní památky. Jednou z nejznámějších je malebný
jednolodní barokní poutní kostel na Uhlířském vrchu u Bruntálu, poutní kostel Panny Marie
Sedmibolestné na vrchu Cvilín v Krnově se souborem 14-ti kaplí křížové cesty, nebo židovský hřbitov
v Osoblaze zhruba se 300 náhrobky ze 17. -19. století. Mezi sakrální památky patří také zvoničky,
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boží muka, smírčí kříže, sochy svatých, apod., které ale nemají z pohledu cestovního ruchu větší
význam.

5.1.4 Industriální a technické památky a atraktivity
Dle výkladového slovníku CR je technickou atraktivitou CR stavba, technické zařízení nebo
technické řešení jedinečné nebo zajímavé svým provedením, vztahem k okolním stavbám, velikostí,
historickým nebo současným významem, designem apod. (např. mosty, tunely, vodní i větrné mlýny,
těžní věže, železniční viadukty, kanály apod.). Obdobným pojmem je technická památka – stavba,
technické zařízení nebo technické řešení již nevyužívané, zajímavé svým provedením, umístěním,
zachovalostí nebo slohem. Velkou předností technických památek je skutečnost, že na rozdíl od hradu
a zámku netvoří statickou kulisu, ale žijí tím, co lidé vymysleli, aby bylo dosaženo pokroku. Je třeba
však podotknout, že technické památky nepatří obecně mezi turisticky nejatraktivnější. Nejčastějšími
návštěvníky těchto míst jsou obvykle vzdělanci, studenti a odborná veřejnost, jejichž motivy návštěv
těchto objektů jsou rozdílné od tradičních motivačních faktorů v CR. Jsou to především poznávací a
vzdělávací motivy. V řešené oblasti se nachází několik významnějších technických atraktivit nebo
památek, jako jsou:

Tab. 3 – Industriální a technické památky a atraktivity
Název
Úzkorozchodná
železnice TřemešnáOsoblaha

Expozice mlýnského
náhonu Bruntál
Kosárna
v Karlovicích

Vápenná pec

Větrný mlýn

Výroba varhan

Textilní továrna na
stuhy a prýmky Franz
Table/Pega
Skříňka na barometr
Památník

Popis
Unikátní trať s rozchodem 760 mm a délkou 20,3 km,
jediná na severní Moravě. Tato technická památka je
v provozu od roku1898, má délku trati 20 km a rozchod
kolejí 760 mm, má 4 mosty a 102 oblouku. Nejvyšší
dovolená rychlost vlaku, který projíždí deseti zastávkami,
je 40 km/hod. Od roku 2004 zde opět jezdí vlak, který je
tažen historickou parní lokomotivou Resita, vyrobenou
roku 1955 v Rumunsku.
Pozůstatky mlýna z 16. století

Lokalizace
Třemešná/
Osoblaha

Objekt bývalé kosárny v Karlovicích z počátku 18. století.
Dříve jedna z provozoven dále zpracovávajících železo
z místních hamrů. Objekt si i přes pozdější úpravy dodnes
zachoval charakter starých dřevěných slezských staveb.
Od roku 1992 je kosárna využita expozičně ( ablet lní
plastiky – umělecká litina, expozice o Karlovicích a
rodácích obce, zemědělské stroje a lesnická pěstební a
těžební technika).
Pozůstatky vysoké pece, která sloužila k pálení vápence.
Pec stojí nedaleko obce Razová na břehu přehrady, na
naučné stezce LČR a cyklostezce okolo Slezské Harty.
Stavba sloužila k pálení vápence pro stavební účely.Na
místě je i turistické posezení.
Kamenný větrný mlýn holandského typu. Mlýn byl
pravděpodobně postaven kolem roku 1736.
Společnost Rieger-Kloss Varhany s.r.o. patří k největším
světovým výrobcům píšťalových varhan. Zdejší výroba
varhan má tradici sahající až do roku 1844, kdy zde byla
zřízena varhanářská dílna.. Krnovští vyrobili také varhany
pro Kongresové centrun v Praze se 7 184 píšťalami,
z nichž nejdelší měří 8 m a má průměr 38 cm. Tradice
výroby koncertních a chrámových píšťalových varhan
všech typů a velikostí, varhanářská škola a muzeum.
v roce 1912 dominantní pětipodlažní železobetonová
budova tkalcovny prýmků, odlehčená v uličním průčelí
prosklenou fasádou s obloukovým uzavřením oken
v nejvyšším podlaží.
Skříňka na barometr z konce 19. století. Kamenný sokl
nese litinovou skříňku s kovovou stříškou, nesenou
kovářsky zpracovanými krakorci.
Památník představují bunkry a pevnosti vybudované na

Karlovice

Bruntál

Razová

Lichnov
Krnov

Krnov

Krnov

Milotice
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Název
vojenského opevnění
Milotice
Lorencova-Vavřinova
huť

Popis
obranu hranice ve 30. letech 20

Lokalizace

Jde o pozůstatek hutě ze začátku 19. století.

Drakov

K zatím méně známým patří tyto technické zajímavosti:
 Empírový skleník v areálu lázní, Karlova Studánka
 Povrchové stopy dolování stříbra, Horní Město
 Povrchové stopy dolování stříbra, Horní Benešov
 Povrchové stopy předhistorické těžby zlata, Světlá Hora
 Pozůstatky tavírny zlata, Rýmařov
 Pozůstatky Vavřincovy vysoké pece, Vrbno pod Pradědem
 Stopy po dolování zlata, Svobodné Heřmanice
 Zemědělské haldy a valy, Malá Morávka.

5.1.5 Muzea, galerie a ostatní kulturní zařízení
Na území TO Jeseníky-východ se nachází řada kulturních zařízení. V MSK najdeme 58 muzeí a
galerií, z toho ve sledované oblasti je jich 12. V okrese Bruntál jsou kina v 11 obcích, kulturní domy ve
40 obcích a knihovny v 51 obcích. V okrese je zřízeno Regionální knihovnické centrum při okresním
muzeu, které bylo zřízeno pro metodickou pomoc a možnost nákupu knih se slevami a jejich distribuci
do obecních knihoven. Přehled kulturních zařízení v řešené oblasti je v následující tabulce:

Tab. 4 – Muzea a galerie
Název
MiniMuzeum obce Andělská
Hora
Muzeum v Bohušově

Adresa
793 32 Andělská Hora 197

Muzeum v Bruntále,
příspěvková organizace
Kosárna Karlovice

Zámecké náměstí 1
792 01 Bruntál
792 23 Karlovice ve Slezsku
čp. 146

Hrad Sovinec

793 51 autopošta Břidličná

Regionální muzeum obce
Janová
MIKS – Městské muzeum
Krnov
Flemmichova vila - Expozice
osobností moderní architektury
Slezska a historie textilní
výroby v Krnově
Muzeum v Linhartovech

Náměstí 19
793 84 Janov
Zacpalova 1
794 01 Krnov
Hlubčická 20, 794 01 Krnov

Městské muzeum Rýmařov
Muzeum ve Slezských
Rudolticích
Muzeum a rozhledna Hanse
Kudlicha

Minimuzeum Dvorce

793 98 Bohušov 40

Linhartovy – zámek
793 95 Město Albrechtice
nám. Míru 6
795 01 Rýmařov
Slezské Rudoltice – zámek
793 99 Osoblaha
793 91 Úvalno 121 (muzeum)

Umístění v budově fary Dvorce

Kontakt
Tel.: 554 737 030, 554 725 712
andelskahora@gmail.com
Tel.: 554 642 307, 554 642 121
oubohusov@raz-dva.cz
Tel.: 554 717 947
muzeumbruntal@seznam.cz
Telefon: 554 744 077
(rezervace)
E-mail: kosarna@mubr.cz
Telefon: 554 219 863
(rezervace)
E-mail: sovinec@mubr.cz
Web: www.hradsovinec.cz
Tel.: 554 641 476, 554 625 280
oujanov@c-box.cz
Tel.: 554 614 570, 554 614 706
mikskrnov@iol.cz
E-mail:
flemmichovka@seznam.cz

Tel.: 554 652 241, 728 323 270
(p. Hrubý)
Tel.: 554 211 770
museum.r@tiscali.cz
Tel.: 554 656 105
obec.sl.rudoltice@pvtnet.cz
Tel.: 554 648 022 (obecní úřad),
554 648 124 (muzeum),
554 648 025 (rozhledna)
obecniurad@uvalno.cz
Tel. 603 763 923

Pramen: veřejná správa, kraj Moravskoslezský
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5.1.6 Rodáci a významné osobnosti
Vedle řady současných slavných osobností z různých sfér politického, kulturního a vědeckého života
patří k nejslavnějším rodákům této oblasti následující osobnosti:


Bruntál:
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Krnov:
o
o
o
o





Tereza Kronesová (1801 - 1830), herečka
Rudolf Templer (1837 - 1905), malíř náboženských témat
Engelbert Adam (1850 – 1919), německy píšící básník a dramatik
Viktor Heeger (1858 - 1935), průkopník lyžování
Emerich Machold (1867 - 1935), zakladatel textilního průmyslu
Karl Anton Gebauer (1872 – 1942), cestovatel, objevitel, národopisec a přírodovědec
Walter Gotschke (1912 – 2000), německý malíř a grafik
Jörg Konrad Hoensch (1935 - 2001), německý bohemista, historik a univerzitní
profesor
Karl Schinzel, (1886, Rýmařov/Edrovice - 1951 Vídeň) vynálezce fotografických
postupů
Leopold Bauer – (1872 Krnov – 1938 Vídeň) architekt, uměleckoprůmyslový architekt.
Gerhard Taschner (1922 Krnov - 1976 Berlín) houslový virtuoz a hudební pedagog
Hanns Cibulka (1920 - 2004), německý spisovatel a básník
Hans Kudlich (1823 Úvalno - 1917 Hoboken USA), lékař a rakouský politik, 1848
prosadil v Říšském sněmu zrušení poddanství
Jiří Georg Dokoupil (* 1954), německo-český malíř, kreslíř a grafik
Jaroslav Sakala (* 1954), český skokan na lyžích
Vlasta Diblíková (* 1960), první kapitánka dopravního letadla v Česku

o
o
o
Rýmařov:
o Adam Gilg, (1651 - 1710), jezuita, misionář v Mexiku
o Johann Christoph Handke, (1694 – 1774), významný barokní malíř
o Karl Schinzel (1886 – 1951), , inženýr a chemik, vynálezce barevné fotografie
o Mons. ThDr. František Vaňák (1916 – 1991), teolog, olomoucký arcibiskup
o Mgr. Jiří Karel (* 1936), archeolog a historik
o Jiří Meitner (* 1958), malíř.
Leskovec nad Moravicí:
o Rudolf Salinger - inženýr, doktor technických věd a dvorní rada. Byl rektorem na
„technické univerzitě“ ve Vídni, Zabýval se celoživotním studiem železobetonu.

5.1.7 Naučné trasy
Naučné stezka/trasa je předem určená turistická trasa, vedoucí např. chráněnými územními lesy,
městy, městskými parky atd. Klade si za cíl vzdělat, resp. přinést informaci lidem, kteří jí procházejí. K
největším výhodám naučných tras patří seznámení návštěvníků s ucelenými částmi přírody, historie a
krajiny přímo v jejich přirozeném přírodním prostředí. Ve sledované oblasti se nachází kolem 80 km
naučných tras.

Tab. 5 – Naučné stezky
Název

Naučná stezka
Bílá Opava
Naučná stezka
Velká kotlina
Naučné stezky
Osoblažsko
Naučná stezka
Svatý Roch
Naučná stezka
Cvilín
Naučná stezka
Panské louky

Popis /zaměření

Lokalizace

Lesnictví, geologie,
mimořádné krajinářské
hodnoty
Botanika, zoologie,
geologie

Ovčárna (chata
Barborka) / Karlova
Studánka
Karlov pod
Pradědem / Ovčárna
pod Pradědem
Okruh navazující na
cyklotrasu Opavice
Petrovice / pod
Biskupskou kupou
Cvilín / Úvalno

Obecné zaměření
Seznámení s historii
oblasti, funkci lesa
Lesnictví, příroda,
ekologie
Lesnictví, příroda

Dětřichov nad
Bystřicí / u Petrových

Délka
(km)

Počet
zastavení

Okres

3

6

Bruntál

7

7

Bruntál
Bruntál

56
3,6

7

Bruntál

4

11

Bruntál

6

Bruntál
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Název

Popis /zaměření

Naučná stezka
Vyhlídka
Praděd
Naučná stezka
Mezina-Razová

Botanika, zoologie,
ekologie, historie

NS Se skřítkem
okolím Pradědu
NS WideWeb

Geologický vývoj
Hrubého Jeseníku
Přírodní podmínky
lokality
Historie a přírodní
podmínky lokality
Historie dolování zlata
v obci a přírodní
zajímavosti
Přírodní podmínky
lokality
Přírodní podmínky
lokality
Na přírodu a historii

NS JanoviceRabštejn
NS Rýžoviště
Břidličná
NS Strálek
NS Světem
horských luk
NS Údolím
Lapků z
Drakova

Přírodní podmínky
lokality

Lokalizace

bud
Vrbno pod
Pradědem
Mezina,
Křišťanovice, Bílčice,
Razová
Ovčárna - Praděd
Karlovice – Malá
Morávka
Rýmařov-JanoviceRabštejn
Bridličná - Rýžoviště
Rýmařov
Ovčárna - Skřítek
Vrbno pod
Pradědem –
Heřmanovice

Délka
(km)

Počet
zastavení

Okres

4

Bruntál

33

Bruntál

6

7

Bruntál

27

23

Bruntál

12

6

Bruntál

8

5

Bruntál

7

5

Bruntál

12

12

Bruntál

15

10

Bruntál

Vlastní šetření

5.2 Přírodní atraktivity
Turistická oblast Jeseníky-východ patří k turistickým oblastem, kde hlavním motivem účastníků
cestovního ruchu k návštěvě je právě přírodní prostředí a tedy i přírodní atraktivity. Území mají
zvláštní ochranu, jejíž posláním je předat krajinu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu
dalším generacím.

5.2.1 Chráněná území a objekty
CHKO Jeseníky
Chráněná krajinná oblast Jeseníky se nachází na severním okraji Moravy a české části Slezska na
pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje na území okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk.
Oblast zahrnuje Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny. Reliéf odpovídá
členité hornatině s hluboce zaříznutými údolími a táhlými zaoblenými hřbety. Geologicky je území
tvořeno převážně kyselými horninami s nízkým obsahem živin (ruly, svory, fylity). Hlavním zástupcem
půd jsou kambizemní podzoly, v nejvyšších polohách převládají humuso-železité podzoly místy
zamokřené a zrašelinělé.
Potenciální vegetaci představují květnaté a kyselé horské bučiny, ve vyšších polohách přirozené
smrčiny, alpínská společenstva a vrchoviště. Kleč je zde nepůvodní dřevinou. Nepřítomnost
kosodřeviny v původní vegetaci je jedním z důvodů nesmírného druhového bohatství některých lokalit
v alpínském pásmu. (Například z Velké kotliny se uvádí na 450 druhů vyšších rostlin, je to nejbohatší
botanická lokalita v České republice.)
Klimaticky je převážná část území řazena do chladné oblasti, hřebeny pak patří k nejchladnějším
oblastem v republice. (Praděd má roční úhrn srážek 1440 mm a průměrnou roční teplotu 0,9°C).
Významným jevem jsou anemoorografické systémy, které se výrazně uplatnily při vzniku ledovcových
karů a jejich floristické bohatosti.
Rozloha: 740 km2
Geografická orientace: 49° 54´ -50° 18´N, 17° 00´- 17° 26´E
Nadmořská výška: 339 - 1492 m(Praděd)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 9886/1969
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 4 národní přírodní rezervace
- 2 národní přírodní památky
- 19 přírodních rezervací
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- 5 přírodních památek
Dále jsou v působnosti Správy CHKO Jeseníky národní přírodní rezervace Kralický Sněžník a národní
přírodní památky Na Špičáku, Ptačí hora, Rešovské vodopády, Velký Roudný, Venušiny misky,
Jeskyně Na Pomezí a Borový.
Charakteristika některých dalších chráněných území:
Venušina sopka u Bruntálu
Venušina sopka (643 m.n.m.) je pozoruhodná přírodní zajímavost. Jedná se o kopec, který se zvedá
jihovýchodním směrem nad obcí Mezina. Jde o čtvrtohorní sopku. Vrchol sopky je pokryt
červenohnědou struskou a sopečným pískem. Můžeme tu rovněž vidět směr kudy dříve ze sopky
vytékala láva, severovýchodním směrem se nacházejí dva lávové proudy. Na vrcholku sopky najdeme
hlavní mísovitý kráter a boční kráter s jeskynním převisem.
Džungle u Osoblahy
Přírodní rezervace je východním směrem od obce Slezské Pavlovice. Mokřady v rezervaci jsou patrně
pozůstatkem rybníka, jehož dno je porostlé ostřicemi, rákosem a náletem olší a vrb. Dají se zde nalézt
ještě porosty pralesního charakteru. Největší dub má výšku 28 m a obvod kmene je 475 cm.
Opakovaně zde byl v době hnízdění pozorován chráněný a u nás velmi vzácný jeřáb popelavý.
Oblastí vede středoevropská tahová cesta ptactva.
Mořské oko u Karlovic
Jezírko , které vzniklo částečným zatopením lomu se nachází na úbočí vrcholu Milíř (698 m n.m.),
který se zvedá východním směrem od obce Karlovice.

Tab. 6 - Přírodní chráněná území a památky (MSK)
Název

Popis, lokalizace

Národní přírodní rezervace (NPR)

NPR Praděd

Vznik této rezervace je spojen se sloučením šesti státních přírodních rezervací v roce
1991. Tímto sloučením vznikl nový a ucelený komplex NPR Praděd. Jednalo se o
rezervace Bílá Opava, Divoký důl, Malá kotlina, Petrovy kameny, Velká kotlina, Vrchol
Pradědu. Zdejší lokalita je vzácná především díky tomu, že mikroklima, které je typické
pro arktické biotopy, můžeme sledovat právě na vrcholových partiích a v okolí Pradědu.
Hlavní příčinou zdejšího neobvyklého klimatu je působení kombinace chladu, sněhu, a
především ostrého větru a místní lokalita je velmi bohatá na řadu unikátních rostlinných
a živočišných druhů.
NPR Rašeliniště
Rašeliniště na Skřítku představuje tzv. přechodné rašeliniště, prameništního typu. Jde o
Skřítek
přechod mezi slatinou a vrchovištěm. Celý areál se podobá severskému tundrovému
lesu. Nacházejí se zde vzácné druhy jak horských rašelinišť, tak druhy slatinných
nížinných luk.
Národní přírodní památka (NPP)
NPP Rešovské
Vodopády se nacházejí 8 km od Rýmařova, na říčce Huntavě, která protéká skalním
vodopády
kaňonem. Ochrana je především zaměřena na systém vodopádů a kaskád, dále na
staré přirozené porosty s typickou květenou na suti v jejich blízkosti. Jedná se o jedny z
nejkrásnějších a často vyhledávaných vodopádů v ČR.
NPP Javorový vrch
Komplex bývalého středověkého podpovrchového rudného dolu
NPP Velký Roudný
Komplex druhově pestrých mezofilních luk s výskytem zvláště chráněných a
ohrožených druhů rostlin.
Přírodní rezervace (PR)
PR Pod jelení
Rezervace je unikátní svým mimořádným výskytem mravenců podhorních. Početnost
studánkou
mravenců zde dosahuje úrovně až 21 hnízd na jeden hektar. Dále se zde vyskytuje
ještě deset dalších zástupců lesních mravenců, například mravenec Lémanův,
mravenc horský a mravenec dřevokaz.
PR Pstruží potok
Tato přírodní rezervace chrání komplex rašelinných luk a mokřadních olšin
přecházejících do podmáčených smrčin
PR Růžová
Přírodní rezervace Růžová se nachází v pramenné části Růžového potoka. Zdejší
mokré louky představují významnou lokalitu silně ohroženého chřástala polního, zalétá
sem lovit čáp černý i čáp bílý, rozmnožují se zde ropucha obecná skokan hnědý, čolek
horský i obecný, z plazů zde žije zmije obecná aj.
PR Skalní potok
Předmětem ochrany jsou květnaté bučiny s řadou vzácných druhů rostlin. Zalétá sem
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Název
PR Suchý vrch

PR U slatinného
potoka
PR Jelení bučina

Popis, lokalizace
lovit celá řada druhů ptáků jako např. výr velký, čáp černý nebo dokonce sokol
stěhovavý, v některých letech jsou zde pozorovány pobytové znaky rysa ostrovida.
Reliktní bor na suti devonského křemence a kamenné moře, významná geologická,
geomorfologická a paleontologická lokalita. Lokalita je světoznámým nalezištěm
zkamenělých ramenonožců a tentakulitů, které ukazují na devonské stáří křemenců.
Kamenná moře jsou prakticky bez vegetace, zaujímají asi 15% plochy rezervace
Vlhké slatinné louky a prameniště v pramenné oblasti Slatinného potoka jsou
domovem pro řadu ohrožených a mizejících druhů rostlin a především obojživelníků skokan hnědý a čolek horský.
Nejzachovalejší lesní porost v Jeseníkách v pásmu listnatého a smíšeného lesa.
Rezervace chrání pralesovitý zbytek lesního porostu na blokové suti tvořený převážně
bukem a javorem klenem, přimíšeny jsou javor mléč a jilm horský, přežívá posledních
několik exemplářů původního ekotypu smrku.
Ochrana zbytku jedlobučiny s autochtonním jesenickým modřínem na suti.

PR Radim
Přírodní památky (PP)
Liptáňský bludný
Ochrana bludného balvanu jako významného dokladu kontinentálního
balvan
zalednění severní Moravy.
Morgenland
Ochrana lučního společenstva (mokřadní a mezofilní), na části území
smíšený lesní porost.
Oblík u Dívčího
Důvodem ochrany je ochrana detersní činnosti obnaženého výchozu tzv.
Hradu
uhelného vápence moravsko-slezského kulmu, který má statigrafický a
paleontologický význam. Hlavním důvodem ochrany je vlastní výchoz v
několika čočkovitých polohách o mocnosti 3 - 5 cm v šedozelených jílovitých
břidlicích s hojným výskytem zkamenělin lilijic, korálů, hlavonožců a
ramenonožců.
Staré hliniště
Důvodem ochrany je ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Štola pod Jelení
Důvodem ochrany je nejmasovější zimoviště netopýrů na severní Moravě.
cestou
Zdroj: vlastní šetření

5.2.2 Přírodní atraktivity
Vzhledem k trendu, který potvrzuje návrat turistů k přírodním památkám se jeví přírodní bohatství této
oblasti jako silná atraktivita tohoto regionu. Z pohledu ochrany přírody jsou Jeseníky nejbohatší
botanickou oblastí v ČR. Kromě výše jmenovaných přírodních památek je zde množství přírodních
atraktivit, jako jsou:

skalní útvary: Čertova stěna, Kamenné okno - nepravé skalní okno na severním hřebeni
Červené hory, Kazatelny, Keprník – vrchol, Pasák, Pecný – vrchol, Petrovy kameny, Tabulové
skály - u vrcholu Pradědu, Vozka – vrchol, Ztracené kameny.

prameny, potoky, vodopády: Jelení studánka, vodopády Bílé Opavy, Vřesová studánka, Vysoký
vodopád.

Flóra
Pestrou vegetaci představují květnaté a kyselé horské bučiny, ve vyšších polohách přirozené smrčiny,
alpínská společenstva a vrchoviště. Kleč je zde nepůvodní dřevinou. Nepřítomnost kosodřeviny v
původní vegetaci je jedním z důvodů nesmírného druhového bohatství některých lokalit v alpínském
pásmu. Díky velkému výškovému rozpětí jsou na území Hrubého Jeseníku zastoupena vegetační
patra od listnatého lesa po subalpínské louky. Nejcennějšími rostlinnými společenstvy Hrubého
Jeseníku jsou společenstva subalpínského stupně. Roste zde několik endemických druhů a poddruhů
rostlin - zvonek jesenický, lipnice jesenická, jitrocel tmavý sudetský, hvozdík kartouzek jesenický a
několik druhů jestřábníků. Velká kotlina je vůbec unikátní lokalitou v rámci České republiky i celé
střední Evropy, bylo v ní zaznamenáno asi 350 druhů vyšších rostlin. Charakteristickým druhem
subalpínského stupně je zvonek vousatý, který se pro svou nápadnost dostal do znaku CHKO
Jeseníky. Řada druhů zde má jedinou lokalitu na našem území. Jiným společenstvem,
charakteristickým pro subalpínské polohy Hrubého Jeseníku, jsou vysokostébelné nivy v okolí horních
toků potoků. Několik vzácných druhů rostlin roste na řadě jesenických rašelinišť - např. bříza
karpatská, ostřice bažinná, ostřice chudokvětá.

Fauna
Jen málokteré z českých pohoří se může pochlubit trvalou přítomností velké šelmy, jakou je v
Jeseníkách rys ostrovid. V posledních deseti letech zde žily asi tři páry, bohužel v roce 2005 již byly
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zaznamenány pobytové znaky jen dvou jedinců. V minulém desetiletí zde byly nalezeny také pobytové
znaky vlka a medvěda. Nejzajímavějším savcem je myšivka horská, památka na dobu ledovou.
Jeseníky jsou vhodným prostředím pro mnohé vzácné druhy ptáků. Horské hole a navazující
rozvolněné porosty při hranici lesa hostí například lindušku horskou, kosa horského, bělořita šedého,
vzácně modráčka tundrového, tetřeva hlušce, tetřívka obecného, v lesích hnízdí jeřábek obecný, čáp
černý, na skalách sokol stěhovavý. Na loukách se vyskytuje celoevropsky ohrožený chřástal polní.
Bohatě je zastoupena říše hmyzu, z nichž některé druhy jsou endemické – například vysokohorský
druh motýla obaleče a někteří okáči. Pozoruhodný je druh pavouka, který žije hluboko v sutích. Stará
důlní díla jsou důležitým zimovištěm mnohých druhů netopýrů. Mezi nepůvodní druhy jesenické fauny
patří kamzík horský, který byl do Jeseníků přivezen počátkem 20. století z Alp.

5.3 Podmínky pro turistiku
Z turistického pohledu je TO Jeseníky východ téměř ideálním místem k aktivnímu odpočinku i relaxaci.
V létě je možné oblast poznávat pěšky nebo ji zdolávat na kole po síti značených turistických tras,
cyklotras a cyklostezek. K dispozici jsou zde takové atrakce jako horské minikáry či bobová
dráha. Období jara a podzimu vybízí k oddychu v nitru přírody nebo sběru hub, či v teple lázeňských
domů a útulných restaurací. V zimě zde naleznou vyžití lyžaři a příznivci různých zimních sportů.
Atraktivní jsou také hrady, zámky, zříceniny či rozhledny.

5.3.1 Pěší turistika
TO Jeseníky východ poskytuje ideální podmínky pro pěší turistiku, celá oblast je prostoupena sítí
turistických značených tras. Níže jsou uvedeny nejznámější z nich:

Trasa Karlova Studánka – chata Barborka – Karlova Studánka (délka trasy 11,5 km)
o Náročná trasa s poměrně velkým převýšením, kolem vodopádů častá chůze po
vlhkých a kluzkých skalách a kamenech, řada dřevěných můstků, žebříků a schůdků,
exponovaná místa opatřena zábradlím, z bezpečnostních důvodů trasa přístupná jen
v letním období.

Trasa Malá Morávka – Nad Velkou kotlinou – Malá Morávka (délka trasy 20 km)
o Náročná trasa, kde v úseku Velké kotliny je značené převýšení a táhlý dlouhý sestup
na zpáteční trase do Karlova. Cestou lze narazit na pozoruhodností jako Velkou
kotlinu - skalnatý kar modelovaný ledovcem, přírodní rezervaci a skály na Kopřivné výhledy na Karlovu Studánku a
Vrbensko.

Trasa Rýmařov – Rešov – Rýmařov (délka trasy 22,5 km)
o Jedná se o nenáročný vycházkový okruh s kratším stoupáním.

Turistická trasa Velká Kotlina (délka trasy 20 km)
o Středně těžká trasa, na které navštívíme jednu z nejbohatších botanických lokalit ve
střední Evropě - Velkou kotlinu.

Turistická trasa Vodopády Bílé Opavy (délka trasy 11,5 km)
o Fyzicky náročná trasa s velkým převýšením a prudkým stoupáním podél toku Bílá
Opava.

Turistická trasa Vrbno – Anenský Vrch – Pod Hláskou – Vrbno (délka trasy 15,5 km)
o Nenáročná trasa vedoucí většinou po lesních cestách.

Turistická trasa Vrbno – autokempink – Železná – Zámecká Hora
o Středně náročnou trasu tvoří dva okruhy, které se prochází ve směru hodinových
ručiček.

Výlet Malý Roudný (771.00 m.n.m.) a

Výlet Velký Roudný (780.00 m.n.m.). Jedná se o vyhaslé čtvrtohorní sopky. Výlet do této lokality
je nejen pěknou procházkou, může být i zdrojem poučení o rozmanitosti přírody.
Jedním z cílů pěší turistiky mohou být naučné stezky. Jejich výčet a bližší popis je obsažen v kapitole
5.1.7. Celkově lze rozsah pěších turistických tras v regionu hodnotit jako průměrný (viz následující
graf).
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Graf 6 – Pěší turistické trasy v krajích ČR

Zdroj: KČT

5.3.2 Cykloturistika
V posledním desetiletí se cykloturistika stává stále významnějším odvětvím cestovního ruchu. Ačkoli
je její podíl zatím v porovnání s lyžováním či klasickou turistikou menší, zažívá velký rozkvět. K rozvoji
cykloturistiky také velmi přispívá současný životní styl a ekonomické trendy – zdravý životní styl,
šetrný cestovní ruch, aktivní dovolená. Cykloturistika nabízí kulturní i fyzické zážitky zaměřené na
poznávání přírodních a kulturních zajímavostí určité oblasti dle nároků, požadavků a schopností
každého účastníka. Zejména pro horské oblasti je výzvou rapidní rozvoj e-cykloturistiky. Jednak roste
vybavenost elektrokoly a jednak stoupá zájem o jejich zapůjčení.
Značené cyklotrasy se u nás dělí podle úrovně na 4 třídy. Přidělováním úrovní náročnosti se zabývá
Klub českých turistů.
I. Třídy – používá se označení 01-09
II. Třídy – dvoumístné označení (např. 47)
III. Třídy – třímístné označení (např. 471)
IV. Třídy – čtyřmístné označení (např. 0047).
Mimo to existují také jiná, většinou místní značení.

Tab. 7 – Přehled cyklotras
Číslo

Třída

55

II

503

III

553
6029

III
IV

6053
6067
6068
6069

IV
IV
IV
IV

6070
6072
6073

IV
IV
IV

6076
6077
6116

IV
IV
IV

Průběh trasy

Okres

Kravaře – Opava – Úvalno – Krnov - Město Albrechtice Heřmanovice - Jeseník
Starý Jičín – Kružberk – Hořejší Kunčice – Horní Benešov
- Krnov
Drakov – Vrbno p.Prad. – Karlova Studánka - Rýmařov
Valšov – Bruntál – Světlá hora – Karl. Studánka – Vrbno
p.P.
Haukovice – Rešov – Sovinec - Rešov - Jiříkov
Vrbno pod Pradědem - Bílý potok
AC Vrbno p.P. – Sedlová bouda
Mnichov, rozc. – Vrbno p.P. – Anenský vrch – Suchá
Rudná
Bruntál – Široká Niva – Karlovice – Vrbno p.P.
Heřmanovice – Zlaté Hory
Malá Morávka - Rudná pod Pradědem - Nové Heřminovy Skrochovice
Holčovice - Rudná p. Pradědem
M.Morávka, Mravencovka – Janovice - Rýmařov
Město Albrechtice - Slezské Rudoltice - Bohušov Osoblaha

Br/Jes

Trasa v
km
90

Br/NJ

86

Br
Br

29
40

Br
Br
Br
Br

40
7
9,5
10

Br
Br/Jes
Br

33
13
47

Br
Br
Br

33
20,5
25
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6162

IV

Nové Heřminovy - Oborná - Žlutý Kopec - Bruntál - Dlouhá
Stráň - Rázová - Leskovec nad Moravicí

Br

27

Zdroj: Vlastní šetření

Celkově lze vybavenost regionu cyklotrasami a cyklostezkami považovat v rámci ČR za průměrnou
(viz srovnání cyklotras a cyklostezek v krajích ČR 2017).

Graf 7 – Cyklotrasy a cyklostezky v krajích ČR v roce 2017

Zdroj: KČT

Na webu http://www.jeseniky-rodina.cz/cyklotrasy/ je nabízeno návštěvníkům a turistům 11 cyklotras
vhodných i pro elektrokola (E-bike Friendly).

5.3.3 Vodní turistika
Vodní turistika má v rámci TO Jeseníky-východ svůj odůvodněný význam ať už z důvodu přítomnosti
relativně mnoha říčních toků, tak také z důvodu přítomnosti přírodních i umělých vodních ploch, které
se dají využívat i pro turistické účely.
Obecné podmínky vodní turistiky
Oblast jesenických hor poskytuje milovníkům divoké vody různorodé terény pro začátečníky i
pokročilé. Obtížnost řek je rozdělena do několika kategorií. Ve světě se používá několik klasifikací, ale
u nás se rozšířilo tzv. alpské hodnocení řek. Klidné až mírně proudící řeky byly dříve označovány jako
ZWA (stojatá voda – jezera, přehrady). ZWB (klidná voda – slabě proudící voda), ZWC (mírně
proudící). V současné době se již používá společného označení ZW pro tyto tři stupně. Rychle tekoucí
až divoké řeky mají 6 stupňů – WW I (lehká), WW II ( mírně těžká), WW III (těžká), WW IV (velmi
těžká), WW V (mimořádně těžká), WW VI (hranice sjízdnosti). Dále pak pro jemné rozlišení znaménka
+ (větší obtížnost) a – (menší obtížnost). Například divoké vody na Bílé Opavě a dalších úsecích
horních toků některých menších řek mají obtížnost mezi IV až WW případně ZW, proti klidnější
Moravě, Opavě a dalším tokům. Naleznete zde všechny druhy terénů s výjimkou řek "prázdninového"
typu. Doprava k nim je možná pouze po silnici. Vzhledem ke značnému množství terénů se vyplácí za
příznivých vodních stavů splout v rámci jednoho zájezdu více tratí. Při plánování plaveb v oblasti
Jeseníků je nutno mít na paměti, že většina zdejších terénů vyžaduje značné zkušenosti s plavbou po
divoké vodě a rovněž odpovídající vybavení. Hřeben Jeseníků tvoří rozvodí mezi Černým mořem, kam
směřují jižní řeky a Baltem pro severní odtoky. Odvodňovací systém směrem k jihu tvoří Morava a její
přítoky Branná, Krupá a Desná. K severním odtokům patří Opava s přítoky Bělá a Osoblaha.

Tab. 8 Mírně a rychle tekoucí řeky v TO Jeseníky
Mírně
tekoucí
řeka

Úsek

Obtížnost
WW

Říční
km

Typ
lodě

Sjízdnost

Opava

Dolní: Krnov - ústí do
Odry

ZWC

24,9 - 0

otevřené

od Opavy
celoročně

Strana 26 (celkem 78)

Marketingová strategie cestovního ruchu turistické oblasti Jeseníky-východ

Rychle
tekoucí řeka

Úsek

Opavice

Horní: Spálené-Město
Albrechtice
Dolní: Město Albrechtice –
ústí do Opavy

Obtížnost

Říční

WW
II

km
26,8 –
14,8
14,8 - 0

I - ZW

Typ lodě

Sjízdnost

Raft,kajak
otevřené

na jaře nebo
po deštích

Zdroj: www.czechtourism.cz

Tab. 9 - Přehled umělých vodních ploch
Přehrada

Okres
Povodí

Slezská Harta
Vybavení: půjčovna loděk
Přehrada se využívá pro výrobu
energie,
jako
havarijní
povodňová ochrana, pro chov
ryb, sportovní rybolov a rekreaci.

218,7
870
280
79,5

Délka hráze
v koruně (m)
Max. výška
nad
dnem
(m)
540
64,8
34,5
39

15

13,7

Celk. objem
(mil. m3)

Na toku

Moravice
Povodí Odry
Povodí Odry
BR
Povodí Odry
Povodí
Moravy

Zatopená
plocha (ha)

Rok
Využití
uvedení
pro
do
rekreaci
provozu

ano

1997

Zdroj: www.czechtourism.cz

5.3.4 Hipoturistika
Hipoturistika je poměrně mladým odvětvím v oblasti cestovního ruchu a zájem o něj pořád roste. V TO
Jeseníky se nacházejí se tyto soukromé statky a firmy, které se hipoturistice věnují:

Ranč Koločava v obci Heřmanovice, kromě vyjížděk nabízí i možnost stájení koní. Pro turisty
jsou zde nabízeny služby jako výuka jízdy na koních, projížďky v terénu a vození dětí na ponících.
Je zde také možnost koně ustájit nebo připravit na jezdecké závody.

Ranč Solný potok je farmou ve Městě Albrechtice, která poskytuje jezdecké vyjížďky na koních s
průvodcem a to i formou vícedenního putování. Na ranči je možno ustájit koně, ubytování je
možné ve stodole ve vlastním spacím pytli, pod stanem, nebo v rodině majitelů. Je možné
vyzkoušet si některé činnosti kolem koní.

Jezdecké centrum Město Albrechtice je areál, který se nachází na okraji města v klidném
prostředí. Nabízí ustájení koní, jejich výcvik a vyjížďky do terénu.

Stáj Amír v Rudné pod Pradědem je jezdecká stáj, zaměřená na chov koní. Funguje zde také
jezdecká škola, jezdecký klub a jsou možné vyjížďky na koni.

Stáj Láryšov je rodinná stáj v obci Láryšov. Poskytuje služby výuky jízdy na koni především pro
ty, kteří se chtějí věnovat rekreačnímu ježdění a po získání základních dovedností touží po
vyjížďkách krásnou přírodou s výhledy na město Krnov a jeho okolí na koni zapůjčeném nebo
vlastním. Stáj nabízí také možnost ustájení privátních koní s celodenní péčí.

Stáj Hraběnky se nachází v obci Jindřichov. Nabízí celoročně jízdu na koni krajinou kolem této
obce a dětem či začátečníkům vodění koní.

Jindřichovský dvůr - je sdružení usilující o rozvoj jezdeckého sportu, agroturistiky a vytvoření
vhodného prostředí pro trávení volného času dětí a mládeže. Zabýváme se zejména
agroturistikou, jezdectvím, výcvikem koní, aktivitami s využitím koní jako zápřah, různá
vystoupení, hipoterapií a terapií s využitím koně pomocí psychologických prostředků. Rozvíjíme
spolupráci s občany z polského příhraničního regionu.

Ranch Karlův Dvůr – Petrovice - pro Jesenicko je typická čistá příroda, hluboké lesy, romantická
jezírka, vysoká skaliska, mohutné vodopády a louky. Pro Osoblažsko zase dlouhé nížiny, klidná
příroda a pohorkaté vrcholky. Tyto celky jsou v létě oázou klidu a v zimě v Jeseníkách slouží jako
sjezdovky pro lyžaře. To vše a možná ještě více, najdete na Ranchi Karlův Dvůr a v jeho blízkém
okolí. Petrovice jako takové jsou obklopeny malebnou krajinou rozsáhlých luk a lesů, což
umožňuje skvělé využití koní na vyjížďky po okolí, pěší turistiku, cyklistiku a ostatní vyžití.

5.4 Ostatní atraktivity a infrastruktura CR
Mezi dosud nejmenované turistické zajímavosti a atraktivity patří také rozhledny a místa dalekého
rozhledu, rekreační areály a střediska a různé sportovní vyžití.
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5.4.1 Rozhledny, vyhlídkové stavby a místa dalekého rozhledu
Rozhledny a vyhlídkové stavby se v posledních letech staly jedním z nejatraktivnějších cílů a jejich
počet každým rokem roste. Přesný počet rozhleden na území České republiky je těžké určit, ale dle
různých zdrojů jich je kolem 300. Na území TO Jeseníky - východ se nachází tyto rozhledny a místa
dalekého rozhledu:

Tab. 10 – Rozhledny
Rozhledna Cvilín
(momentálně
uzavřena)

Krnov
Cvilín

-

Rozhledna Hanse
Úvalno
Kudlicha

Hraniční vrch

Město
Albrechtice

Rozhledna Ježník
Krnov
na vrchu Vyhlídka
Rozhledna Liptáň

Liptáň

Rozhledna Na
Skalce

Holčovice
Jelení

Rozhledna Velký
Roudný

Rozhledna
Praděd

Rozhledna
v Dolní Moravici
Uhlířský vrh –
poutní kostel,
křížová cesta
Věž hradu
Sovinec
Slunečná, 800
m.n.m
Uhlířský vrch
Velký Roudný
Vyhlídka na
Zámeckém vrchu

Je vysoká 26 m a byla postavena roku 1903. Jedná se o
romantickou kamennou stavbu, která poskytuje nádherný výhled
nejen na Jeseníky a jeho nejvyšší horu Praděd.
Byla postavena v roce 1913 na počest úvalenského rodáka a
nejmladšího poslance vídeňského sněmu Hanse Kudlicha. Ve
svém přízemí ukrývá jeho mauzoleum. Prohlídka rozhledny je
obohacena o stálou expozici historických fotografií a dobových
předmětů.
Rozhledna se nachází na Hraničním vrchu 527 m n. m.,
vyhlídková plocha je ve výšce 25 metrů, vystoupat je potřeba
po 149 schodech.
Současná dřevěná rozhledna o výšce 17,5 m byla postavena na
místě původní rozhledny z roku 1894, která byla první rozhlednou
v okolí Krnova.
Rozhledna Liptáň na vrchu Strážnice je vysoká 8 m a nabízí
pohled na opolskou nížinu, zejména na město Prudnik.

-

Rozhledna Velký Roudný je dřevěná vyhlídková věž. Nachází se
u obce Roudno nedaleko vodní nádrže Slezská Harta na Severní
Moravě v České republice.Rozhledna Velký Roudný stojí na
vrchu Velký Roudný v pohoří Nízký Jeseník. v nadmořské výšce
780 m. Slavnostně byla otevřena 27.10.2007. Je dřevěná, měří
Roudno
20 m a stojí na betonových základech. Vyhlídková plošina je
zastřešena a nachází se ve výšce 17 m. Rozhledna Velký
Roudný nabízí výhled na nádrž Slezská Harta, Hrubý i Nízký
Jeseník, Krnovsko, Opavsko a Oderské vrchy. Rozhledna Velký
Roudný je otevřena celoročně a vstup je zdarma. Nedaleko
rozhledny stojí obnovená kaplička.
Praděd (1492 m) je nejvyšší hora Moravy a na jeho vrcholu stojí
nejvýše položená rozhledna u nás. Rozhledna na Pradědu je v
Malá
pořadí již druhou vyhlídkovou stavbou. Její předchůdkyně,
Morávka
krásná, kamenná stavba, měla velké ambice, ale proměnila se ve
velkou hromadu trosek. Její příběh se začal rodit v průběhu 19.
století.
Zděná rozhledna v nadmořské výšce 845 m.n.n. a celkové výšce
Dolní
31,3 m. Výhled: např. Rýmařovsko, Bruntálsko, hlavní hřeben
Moravice –
Hrubého Jeseníku, Slezská Harta, Velký a Malý Roudný, při
Nová Ves
dobré viditelnosti Beskydy, Vysoké Tatry
Uhlířský vrch je vysoký 672 metrů nad mořem. Vrchol je bývalá
sopka, zvedá se jihozápadním směrem od města Bruntál. Na
Bruntál
vrcholu kopce nad stěnou lomu stojí zdaleka viditelný barokní
poutní kostel panny Marie Pomocné.
Sovinec
Nízký
Jeseník
Bruntál
Roudno
Ludvíkov

Zdroj: vlastní šetření
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5.4.2 Rekreační oblasti
-

Hrubý Jeseník – horská turistika, zimní sporty, pěší turistika, horská cykloturistika
Nízký Jeseník – pěší turistika, cykloturistika, vodní sporty
 Slezská Harta - využití: koupání, rekreace, rybolov, pitná voda, vodní sporty - jachting

5.4.3 Sportovní zařízení využívaná pro turismus
V souvislosti s masovou účastí obyvatelstva na podnicích se sportovním zaměřením, roste i význam
těchto zařízení v cestovním ruchu. Přehled významných sportovních zařízení uvádí následující
tabulka:

Tab. 11 – Vybraná sportovní zařízení
Druh
sportoviště
Sportovní
areály
Stadiony

Fitness centra

Tenis

Bowling,
kuželky

Popis
Sportovní areál K3 - moderní 3 kurtová tenisová hala, 8
antukových hřišť na badminton, 2 venkovní antukové kurty a
hrací místnost pro stolní tenis s jedním stolem
Zimní stadion – Technické služby Krnov – nabídka veřejného
bruslení
Zimní stadion TJ Horní Benešov - nabídka veřejného bruslení
Zimní stadion Bruntál - nabídka veřejného bruslení
Hotel Džbán – moderní fitness centrum součástí hotelového
zařízení
Jaroslav Mlček – nabídka relaxačních a rekondičních
programů a cvičení včetně poradenství při sestavování
tréninku.
Tenisové kurty, které jsou k dispozici nejen lázeňským hostům.
Sporthotel Kurzovní – tenisové kurty
Tenis klub Krnov – 6 antukových hřišť
Tenisové kurty
Tenisové kurty – 4 antuková hřiště
Bowlingové centrum se 4 dráhami
Společenský dům Bruntál - 2 bowlingové dráhy
Kuželky Bruntál
Bowling na farmě Kočov - 2 bowlingové dráhy
Zábavní centrum Viktorie - 2 bowlingové dráhy
Hotel Steiger - 2 bowlingové dráhy
Centrum Stone

Horolezectví
Sportovní
kluby

Stará továrna
Horolezecká stěna v areálu penzionu Koliba

Lokalizace
Krnov
Krnov
Horní Benešov
Bruntál
Karlova Studánka
Krnov
Karlova Studánka
Karlova Studánka
Krnov
Malá Morávka
Vrbno pod
Pradědem
Krnov
Bruntál
Bruntál
Moravskoslezský
Kočov
Rýmařov
Krnov
Vrbno pod
Pradědem
Široká Niva, Pocheň
Krnov

Na území TO Jeseníky působí řada sportovních klubů, žádný
však není natolik významný, aby podněcoval, či byl motivem
k návštěvě TO Jeseníky.

Zdroj: vlastní šetření

5.4.4 Aquaparky, bazény, koupaliště a rekreační vodní plochy
Milovníci vodních radovánek naleznou ve sledovaném území řadu koupališť a bazénů. Největší a
nejnovější z nich je Aquapark Bruntál. Výčet možností koupání je uveden následně:

5.4.4.1 Možnosti koupání
Pro milovníky koupání nabízí místní region širokou škálu možností. Návštěvník si může vybrat z
nabídky krytých bazénů, městských (obecních) koupališť nebo přírodních lokalit, vhodných pro
plavání, vodní radovánky (rybníky, zatopené lomy, pískovny).

Strana 29 (celkem 78)

Marketingová strategie cestovního ruchu turistické oblasti Jeseníky-východ

Koupaliště
- Koupaliště Město Albrechtice - Nábřežní
možnost občerstvení, dlážděný břeh, bazén potažený folií, travnaté pláže, podvodní osvětlení, voda
vyhřívána slunečními kolektory, volejbal, plážový volejbal, nohejbal, stolní tenis, kuželky, skluzavka,
dětské hřiště.
- Koupaliště Nová Pláň
Koupaliště se nachází v obci Nová Pláň u přehrady Slezská Harta. Má dva bazény - rekreačně
plavecký bazén 13 x 18 m, hloubka 1,5 m, skluzavka, celobetonová nádrž a dětský bazén se
skluzavkou, které je o průměru 8 m.
- Koupaliště Osoblaha
Sportovní areál v obci Osoblaha se nachází v klidné okrajové části obce s parkovou úpravou, řekou,
splavem a rybníčkem. Svým návštěvníkům nabízí přírodní koupaliště 50x25 m, tenisové kurty,
fotbalové a volejbalové hřiště.
- Městské koupaliště Bruntál
Koupaliště nabízí dvě vodní plochy. Hlavní bazén s rozměry 33 x 15 m. Dále dětské brouzdaliště 15 x
15m.
Kryté bazény
- Aquapark Bruntál
Bazény a nové atrakce pro děti i dospělé, zpřístupnění Wellness centra po celý rok (celoroční provoz),
velký plavecký bazén: 25 x 12,5 m s šesti plaveckými drahami, hloubka vody 1,20 cm / 1,80 cm,
rekreační bazén, nová vodní plocha s atrakcemi má tvar čtvrtkruhu o hloubce vody 1,40 cm, dva
kruhové vířivé bazény o průměru 3 m. Bazén je pak doplněn dvojicí blowerů – dnové masážní trysky a
dvojicí chrličů různých tvarů, dětský výukový bazén, tobogán.
- Aquacentrum Slunce - Rýmařov
Zdejší aquacentrum návštěvníkům nabízí plavecký bazén s protiproudem, relaxační bazén, whirpool
vanu, dětské brouzdaliště s barevnými balónky a skluzavkou, finskou saunu a ochlazovací bazén,
horkou páru, masážní box, mokrý bar a odpočívárnu.
- Krytý bazén Břidličná
Bazén se nachází na východním okraji obce Břidličná. Bazén má rozměry 25 x 11 m. a hloubku 1,2 až
2 m. V areálu je i dětské brouzdaliště.
- Krytý bazén Krnov
Bazén je v areálu Městských lázní ve středu města Krnova. Rozměry 25 x 12,5, hloubka 0,9 – 1,7 m. -TURISTCENTRUM Dvorce
Bazén a sauna
-Krytý bazén Karlova Studánka
Bazén a sauna
Přírodní koupaliště
- Lom Svobodné Heřmanice
Vstup do vody je prudký. Lom je četně využíván potápěči, například v roce 2005 se stal také místem
zdokonalovacího výcviku potápěčů z celé Armády České republiky. V roce 2007 bylo nainstalováno
ocelové molo, které slouží pro dálkové plavce a rekreanty i pro potápěče. Dále byly položeny
betonové panely, které v současné době tvoří schody a dá se po nich bezpečně a pohodlně sejít až k
vodě.
- Rybník Tvrdkov
Tato vodní plocha leží v příjemném prostředí za obcí. Rozmanitost služeb není příliš velká, ale
dostačující pro návštěvníky, kteří upřednostňují přírodní koupání. Pláž je travnatá s pozvolným
vstupem do vody. Okolí je vhodné zejména pro pěší výlety, rybaření a cykloturistiku.
- Edrovický rybník
Nachází se zde oblázková pláž, břehy jsou travnaté. Vybavení kolem rybníka: hřiště na nohejbal,
volejbal.

5.4.5 Zimní sporty
TO Jeseníky-východ je známá především jako centrum zimních sportů. Přehled nejvýznamnějších
lyžařských areálů uvádí následující tabulka:
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Tab. 12 – Ski areály
Název
Ski centrum Malá MorávkaKarlov
Skiareál Kopřivná
Vlek Vráclavek
Ski Aréna Vrbno pod
Pradědem
Ski Areál Andělská Hora
Praděd - Ovčárna
Ski areál Avalanche Dolní
Moravice
Vlek u Penzionu Grizzly
Penzion u Sovy
Skiareál Sedlář

Popis
18 vleků, 11 skupin sjezdovek,
100 km běžeckých tras.
Šestisedačková lanovka, vlek,
dětský přepravní pás
2 vleky, 2 sjezdovky.
2 vleky, 900 m sjezdovek, 1
dětský vlek
2 sjezdovky.
8 sjezdovek,
5 sjezdovek, moderní lanovka a
4 lyžařské vleky
1 kotva, 1 sjezdovka
1 vlek, 1 sjezdovka
1 kotva, 1 sjezdovka

lokalita
Malá Morávka, Karlov
Pradědem.
Kopřivná

pod

Krnov, Hošťálkovy
Vrbno pod Pradědem
Andělská Hora
Praděd/Ovčárna.
Dolní Moravice
Ludvíkov
Ludvíkov
Karlova Studánka

Zdroj: vlastní šetření

5.4.6 Golf
V rámci TO Jeseníky se nachází golfové hřiště u Města Albrechtic – Golf Club Město Albrechtice.
Jedná se o 6-ti jamkové hřiště. Svým charakterem je vhodné zejména pro začínající hráče.

5.5 Lázeňský cestovní ruch
Lázeňské pobyty, zdravotní turistika, wellness, beauty a fitness programy, regenerační, rekondiční a
relaxační pobyty – toto vše jsou dnes velmi dynamicky se rozvíjející produkty a komplexy produktů
cestovního ruchu, které ve spojení s komplexní nabídkou ubytovacích, gastronomických, kulturních,
sportovních a ostatních aktivit vyjadřují nejžádanější oblasti poptávané jak individuálními turisty, tak
cestovními kancelářemi a touroperátory. V řešené oblasti se nachází Státní léčebné lázně Karlova
Studánka s.p., 793 24 Karlova Studánka.
Karlova Studánka
Pro svoji jedinečnou polohu a léčivé klima je Karlova Studánka ideálním místem pro léčbu pacientů s
onemocněním dýchacích cest. Ideální je pobyt zejména pro osoby s chronickými záněty hrdla, dutin,
hlasivek, nosu, průdušek, plic a u nemocných s průduškovým astmatem. Lázeňské místo je vhodné i
pro léčení nemocí onkologických (po ukončení základní léčby), pro léčbu vysokého krevního tlaku a
onemocnění cév. Souběžně se léčí i doprovodné pohybové nemoci - kloubní a páteřní potíže, dále
nemoci dýchacího ústrojí a choroby kardiovaskulární. Přírodním léčebným zdrojem je jodobromová
voda. Nachází se v nadmořské výšce 800 m, přesto zde panuje poměrně mírné podhorské podnebí.
Lázeňství je v Karlově Studánce provozováno od roku 1785. Většina budov v klasickém lázeňském
slohu pochází ze 40. let 19. století.
Ostatní léčebná zařízení lázeňského charakteru:
Mimo zmíněná lázeňská místa existují v regionu také další typy léčebných zařízení jako léčebny
tuberkulózních a respiračních onemocnění, léčebny pro dlouhodobě nemocné, rehabilitační ústavy a
další. Léčebna tuberkulózních a respiračních nemocí (v ČR celkem 8):
- Léčebna TRN Ježník, Krnov

5.6 Profesní cestovní ruch
Profesní cestovní ruch nemá ideální předpoklady pro svůj rozvoj v rámci TO Jeseníky východ resp.
v okrese Bruntál a Opava a to převážně z důvodu špatné dopravní dostupnosti a také nedostatečné
vybavenosti regionu ubytovacími zařízeními vyšší kategorie, které by splňovaly náročné podmínky pro
realizaci kongresových akcí. Potenciálně je tedy TO Jeseníky východ vhodnou destinací pro
doplňkové akce (doprovodné programy) takovýchto významnějších aktivit. Místa pro konání školení,
porad nebo seminářů nabízí níže uvedená ubytovací zařízení:

Tab. 13 - Zařízení nabízející prostory pro firemní akce
Název zařízení, místo
Hotelový komplex Avalanche
Dolní Moravice

Popis/kapacita
Hotel Avalanche je jedinečným spojením hotelu a školícího
střediska se systémem sedmi samostatných školících prostor,
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Název zařízení, místo

Horský hotel
Morávka

Neptun

Malá

Resort Kopřivná

Hotel Cvilín

Sporthotel Kurzovní Karlova
Studánka

Hotel Montenegro Bruntál

Hotel Slunce Rýmařov
Horský hotel Vidly (od
30.4.2019 ukončen provoz,
zařízení je nabízeno k prodeji)
Turistcentrum Dvorce
Centrum Stone, Vrbno pod
Pradědem

Popis/kapacita
takže je možné zde pořádat několik akcí najednou.
Hotel nabízí vybavení pro pořádání konferencí, školení a
podobných akcí: velký sál pro 100 osob při divadelním
uspořádání, 40 až 50 osob při sezení u stolů, společenské
místnosti pro 10 a 30 osob,
moderní audiovizuální technika (dataprojektor, DVD, video,
satelit...)
Nabízí prostory ideální pro pracovní nasazení jako
jsou kongresové místnosti vybavené projekční technikou s
kapacitou až 80 osob nebo vnitřní i vnější prostory hotelové
restaurace Kopřivná. Nezbytný relax je možno pospolu užívat
ve wellness Kopřivná, nebo na procházkách po bohaté síti
místních turistických stezek.
V hotelu je k dispozici sál pro kongresy a školení, který pojme až
150 osob. Možnost zapůjčení technického vybavení pro tyto
akce.
Hotel nabízí prostory zařízené za účelem provádění školení,
konferencí či firemních akcí s kapacitou do 40 míst.
Samozřejmostí
je
i možnost
zapůjčení dataprojektoru,
promítacího plátna a statického flipchartu. V případě větší
skupiny, po předchozí a včasné dohodě s objednatelem, jsme
schopni nabídnout a přizpůsobit za tímto účelem i prostory
restaurace, která má kapacitu více než 100 míst.
Nabízíme zasedací místnost pro firemní akce a školení o
kapacitě 30 míst, kterou je možné ještě rozšířit. K dispozici je k
pronájmu flipchart, projektor, DVD, CD.
Možnost pořádat firemní akce ve školící místnost pro 10 osob,
možnost zajištění techniky – dataprojektor, promítací plátno,
flipchart,… Ubytování pro hostující návštěvníky akce.
Hotel nabízí salonek pro 20 osob s výstupem na terasu, TV, Flipp
chart pro konání školení a konferencí.
Kulturní akce, ubytování, jídelna, restaurace, bazén, sauna, fit
centrum, knihovna.
Firemní akce, restaurace pro 60 osob, sál s projektorem.

Zdroj: vlastní šetření

5.7 Nabídka produktů a produktových balíčků, zážitkový turismus
Nabídka balíčků v TO Jeseníky-východ zaznamenala od vzniku stávající marketingové strategie velmi
solidní pokrok. Jedinečný systém síťování v destinaci a spolupráce s cestovními kancelářemi (ATIS,
DCK Rekrea Ostrava) s sebou přinesly rozvoj tvorby balíčků. Zásadním hybatelem se zde stal
destinační management v rámci Euroregionu Praděd. Dnes s využitím nové značky (původně
používané logo a značka Jeseníky musela být opuštěna vzhledem k roztržce se SCRJ) „Rodinné
Jeseníky“ a logem se přes portál http://www.jeseniky-rodina.cz/ nabízí celkový potenciál turismu
v oblasti. Řada produktů má přesah do olomoucké části Jeseníků či do příhraničního Polska. V letní
mutaci portálu je aktuálně nabízeno 18 balíčků (pobytů). Podobně je tomu v zimním období.
Průvodkyní návštěvníka webu a zimní i letní nabídkou je virtuální osoba Viola.

5.8 Doprovodné služby
Doprovodné služby patří z pohledu marketingu cestovního ruchu zpravidla k tzv. hygienickým
faktorům, tedy k faktorům, jejichž existence nemotivuje k návštěvě, ale jejichž absence nebo špatná
kvalita způsobuje nespokojenost. Zde mimo jiné patří v rámci sektoru cestovního ruchu i služby
ubytovací a stravovací.

5.8.1 Ubytování a stravování
Ubytování
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Z pohledu cestovního ruchu bývá zpravidla jedním z nejvýznamnějších ukazatelů vybavenost
ubytovacími kapacitami v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ). Nárůst počtu hostů se začal
s malým zpožděním projevovat i v zastavení počtu lůžek v TO v roce 2014 a až do roku 2017 zde byl
zaznamenán růst počtu lůžek, který se zbrzdil v roce 2018 mírným poklesem cca o 5 % (z 7122 na
6772 lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních. Ve srovnání s rokem 2010 lze v roce 2018 hovořit o
nárůstu počtu lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních o cca 20 % (z 5638 na 6772 lůžek). Více
viz následující tabulka a graf. Přesto, že statistiky individuálních ubytovacích zařízení neexistují, lze
podobný vývoj odhadovat i tomto ubytovacím sektoru.

Tab. 14 – Vývoj počtu lůžek v HUZ v TO Jeseníky - východ
Stav k 31.12. Počet lůžek
2000
6 530
2001
6 328
2002
6 545
2003
6 765
2004
6 892
2005
6 615
2006
6 303
2007
6 362
2008
6 630
2009
5 959
2010
5 638
2011
5 744
2012
6 021
2012*
7 090
2013*
6 669
2014*
6 344
2015*
6 409
2016*
6 679
2017*
7 122
2018*
6 772
Zdroj: ČSÚ

Graf 8 – Vývoj počtu lůžek v HUZ v TO Jeseníky - východ

Zdroj: ČSÚ
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Na webu http://www.jeseniky-rodina.cz/ubytovani/ je nabízeno hostům 29 spolupracujících zařízení,
splňující požadavky na prezentaci v rámci systému destinačního managementu Euroregionu Praděd,
z nichž některá (celkem 9) jsou i na území TO Jeseníky – západ.
Stravování:
V TO Jeseníky-východ je turistům i místním obyvatelům k dispozici řada stravovacích zařízení
s různou úrovní poskytovaných služeb. Nárůst počtu návštěvníků a turistů vedl i k nárůstu na straně
nabídky, která je však situovaná do míst s intenzivnějším cestovním ruchem. V oblastech z pohledu
turismu periferních (např. Osoblažsko) je stále nabídka velmi omezená.

5.8.2 Informační služby
Informační centra mají za úkol poskytovat turistům, návštěvníkům a místním občanům například
informace o:

zajímavostech o městě a oblasti, ve které působí

turistických cílech v okolí

ubytování

stravování

kulturních a sportovních akcích ve městě a okolí

službách, obchodech, firmách a sdružených ve městě

autobusových a vlakových spojeních

stavu a sjízdnosti sjezdovek a lyžařských běžeckých tratí
Poskytují nebo prodávají:

mapy, pohlednice, turistické průvodce, suvenýry a vstupenky na kulturní akce
Poskytují služby typu:

přístup na internet, kopírování, faxování a hlášení místním rozhlasem.

Tab. 15 – Informační centra v TO Jeseníky východ
IC
Osoba
Informační centrum
Anna Radvaková
Bruntál (Bruntálsko)
Informační centrum Horní
Klára Kelemenová
Benešov (Bruntálsko)
Informační centrum
Zuzana Melcrová
Krnov (Krnovsko)
Informační centrum
Jitka Šašinková
Rýmařov (Rýmařovsko)
Informační centrum
Turistických známek
Monika Bálková
Janovice (Rýmařovsko)
Informační centrum Vrbno
pod Pradědem a Karlova
Lenka Bednaříková
Studánka (Vrbensko)
Zdroj: ERP, http://www.jeseniky-rodina.cz/kontakt/

Telefon

E-mail

+420 554 706 525

mic@mubruntal.cz

+420 554 773 099

infohb@seznam.cz

+420 554 614 612

zmelcrova@mukrnov.cz

+420 554 212 381

icko@inforymarov.cz

+420 554 793 049

infocentrum@turistickeznamky.cz

+420 554 751 585

info@jeseniky-praded.cz

5.9 Analýza konkurence
V rámci stávající marketingové strategie, zpracované v letech 2010 – 2011 byla analýza konkurence
zaměřena zejména na turistické oblasti v rámci turistického regionu Severní Morava a Slezsko.
V průběhu let však došlo ke změnám v členění ČR na turistické regiony (ty se přizpůsobily
administrativnímu krajskému uspořádání, čímž došlo k rozdělení TO Jeseníky na TO Jeseníky – výcho
a TO Jeseníky – západ. V rámci MSK se opětovně podařilo ustavit krajskou destinační společnost,
zastřešující turistický region a aktivity destinačních managementů v jednotlivých turistických oblastech.
Z tohoto pohledu je potřeba změnit pohled na konkurenci. Vzhledem k charakteru cestovního ruchu,
jeho typické produktové nabídky, nabídky atraktivit atd. lze tedy za konkurenty TO Jeseníky – východ
považovat zejména všechny TO v ČR, nacházející se horských oblastech a disponující silnou
nabídkou přírodních atraktivit, možností pro aktivní trávení volného času sportem (lyžování /
běžkování v zimě, pěší a cykloturistika v létě a na podzim, wellness a lázeňský turismus zejména na
jaře a na podzim. Z tohoto pohledu lze za konkurenty považovat následující TO:
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Tab. 16 – Konkurenční TO
Turistický
region

Turistická oblast

Krušné hory a
Podkrušnohoří

Severozápadní
Čechy

České středohoří a
Žatecko

České Švýcarsko

Českolipsko a
Jizerské hory

Jizerské hory

Krkonoše a
Podkrkonoší

Krkonoše a
Podkrkonoší

Královehradecko

Kladské pomezí

Poznámka
Přímý konkurent z pohledu na hory a podhůří
orientovaného turismu. Hory a hluboké lesy daly Krušným
horám a jejich podhůří nezaměnitelný ráz. Pěší a
cyklistické toulky po odlehlých náhorních pláních se dají
spojit s návštěvami pozoruhodných technických památek,
hradů a zámků, lázeňských středisek a měst – znáte
třeba Teplice, Ústí nad Labem, Most nebo Chomutov.
Hory s nižší nadmořskou výškou a s výrazně menšími
předpoklady pro zimní turismus – lyžování. České
středohoří je geomorfologický celek o rozloze 1265 km².
Z hlediska horopisného patří do Podkrušnohorské oblasti,
která je součástí Krušnohorské subprovincie. Na 84 %
území Českého středohoří zaujímá Chráněná krajinná
oblast České středohoří o výměře 1063,17 km².
Nejvyšším vrcholem je Milešovka. Pohádková krajina
Českého středohoří, část labského údolí zvaná Porta
Bohemica, několik starobylých měst, hrady a zámky – to
všechno (a ještě mnohem víc) můžete poznat při výletu
do oblasti, kde se po staletí pěstuje chmel, ovoce a vinná
réva. Známou „značkou“ a významnou atraktivitou je
památná hora Říp.
Vzhledem k přeshraniční vazbě používá název – značku
– Českosaské Švýcarsko. Hory s nižší nadmořskou
výškou a s výrazně menšími předpoklady pro zimní
turismus – lyžování. Za to území je Národním parkem,
získalo mezinárodní ocenění „Evropská destinace
nejvyšší kvality za Českou republiku v kategorii Cestovní
ruch a chráněné oblasti“. Jedná se o významného
konkurenta zejména mimo zimní období.
Více viz https://www.ceskesvycarsko.cz/cs
Přímý konkurent celoročně. Navíc využívá velmi podobné
motto, charakterizující i nejvýznamnější cílovou skupinu –
„Jizerské hory – nejlepší rodinná dovolená“. Více viz
http://www.jizerske-hory.cz/ a http://www.jizerky.cz/
Přímý konkurent, disponující nejsilnější nabídkou pro
zimní dovolenou v ČR, což je dáno přírodními
podmínkami (výška hor, nejvyšší hora v ČR Sněžka),
historií, image a značkou Krkonoš a jejich vybaveností
zejména pro zimní sporty. Neopominutelnou silnou
stránkou je blízkost Prahy. Na své si přijdou turisté a
návštěvníci i v podhůří, kde je široká nabídka muzeí,
hradů a zámků, pro rodiny s dětmi pak lákavou nabídkou
zoologická zahrada, Safari nebo v zimě
upravené
sáňkařské trasy
Blíže viz http://www.krkonose.eu/cs
Jedná se o přímého konkurenta z pohledu charakteru a
nabídky TO, byť rozlohou poněkud menšího a s menší
výškou hor. Oblast nabízí množství atraktivních míst k
návštěvě a zajímavých typů pro aktivní i poznávací
dovolenou.
Kraj, který nadchne každého svojí rozmanitostí – členitá
krajina protkaná systémem opevnění, místa poskytující
nádherné výhledy, romantická údolí řek, světoznámá
skalní města, památky z různých stavebních epoch, hustá
síť turistických stezek a cyklotras, lyžařské vleky a
upravované stopy pro běžecké lyžování. Blíže viz
https://kladskepomezi.cz/
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Turistický
region

Turistická oblast

Orlické hory a
Podorlicko –
Královéhradecko

Orlické hory a
Podorlicko – Východní
Čechy

Východní Čechy

Králický Sněžník

Poznámka
Přímý konkurent, nabízející celoroční vhodné podmínky
pro turismus, avšak s menší výškou hor. Orlické hory a
Podorlicko kromě celé řady pozoruhodných šlechtických
sídel, židovských památek nebo muzeí a galerií nabízejí
především obdivuhodné přírodní scenérie svých hor a
jejich podhůří, které jsou protkány sítí obranných
pevností, jež byly vybudovány za první Československé
republiky na obranu proti nebezpečí ze strany
fašistického
Německa.
K nejnavštěvovanějším
opevněním patří tvrz Hanička.
Lesnaté horské pásmo s malebnými údolími řek,
květnatými loukami či rašeliništi, s řadou vzácných druhů
rostlin a živočichů dohromady utvářejí Chráněnou
krajinnou oblast Orlické hory. Jejím nejvyšším vrcholem
je Velká Deštná dosahující výšky 1 115 metrů nad
mořem. Hory jsou v zimě oblíbené nadšenci pro zimní
sporty, v létě Orlické hory lákají k pěším a cyklistickým
túrám v překrásné krajině s citlivým zasahováním
člověka, které lze obdivovat například na roubených
staveních.
V nižších polohách je výjimečně cenným přírodním
územím údolní niva řeky Orlice. Chráněný přírodní
park se rozkládá na březích Divoké a Tiché Orlice a po
soutoku pokračuje jako Orlice až téměř k Hradci Králové.
V údolí řeky Orlice leží města jako například Rychnov nad
Kněžnou s Kolowratským
zámkem a židovskými
památkami, Častolovice s pozdně renesančním zámkem,
který obklopuje zámecký park s oborou a Týniště nad
Orlicí, jehož návštěvníci mohou objevovat romantiku
lesních rybníčků. Blíže viz https://www.hkregion.cz/drcs/r-orlicke-hory-a-podorlicko/
Přímý konkurent, nabízející celoroční vhodné podmínky
pro turismus, avšak s menší výškou hor. Tato turistická
oblast je rájem pro pěší turisty, cykloturisty, běžkaře i
sjezdaře. Hory a jejich podhůří nejsou poznamenány tak
zvanou tvrdou turistikou. Nenajdete tu obří hotelové
komplexy, ale spíše ubytování v menších zařízeních nebo
v soukromí. Další výhodou je absence velkých městských
aglomerací - zdejší městečka jsou spíše menší, upravená
a po celé oblasti se setkáte se zachovalou lidovou
architekturou. Tento kraj je bohatý na církevní památky,
hrady, zámky, přírodní krásy a tradiční řemesla. Je to
ideální kout pro rodinné dovolené i pro ty, kteří chtějí
objevovat.
Blíže
viz
https://www.vychodnicechy.info/orlicke-hory/
Přímý konkurent, nabízející celoroční vhodné podmínky
pro turismus, menší rozlohou. Nabízí panenskou
přírodou masivu Králického Sněžníku, Jeřábu, Bukové
hory a Suchého vrchu. Atraktivity jako jsou pohraniční
pevnosti,
poutní
areál
Hora
Matky
Boží nebo městská památková zóna
Králíky, která
vyprávějí pozoruhodné příběhy o zdejších lidech, jejich
touhách, odvaze i zručnosti. Nabízí špetku poučení,
trochu pohybu na zdravém vzduchu, něco vzrušení, ale
hlavně spoustu volnosti. Jen s tou se dá objevovat nové a
dojít z podzemí až k nebesům. Nabízí pobytové balíčky
přes vlastní e-shop, avšak ve výrazně užším portfoliu.
Blíže viz http://www.kralickysneznik.net/
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Turistický
region
Severní Morava
a Slezsko

Turistická oblast

Poznámka

Beskydy - Valašsko
Těšínské Slezsko

Partner v rámci turistického regionu.
Partner v rámci turistického regionu.
Přirozený partner, avšak dlouhodobě s malou ochotou
destinační společnosti Sdružení cestovního ruchu
Střední Morava
Jeseníky - západ
Jeseníky spolupracovat s TO Jeseníky – východ.
a Jeseníky
Potenciálně
však
důležitý
partner.
Blíže
viz
https://www.navstivtejeseniky.cz/
Na Valašsko se jezdí za tradicemi, lidovými památkami,
ale také do přírody a na lyže. Disponuje zajímavou
Východní
nabídkou celoročního turismu, velmi známou poznávací
Valašsko
Morava
atraktivitou – Rožnovským skanzenem. Blíže viz
https://www.vychodni-morava.cz/lokalita/20/valassko
a
https://visit-valassko.cz/
Ne zcela typický konkurent z pohledu zejména zimního
turismu (nižší hory, horší podmínky pro sjezdové
lyžování), avšak silný image a nabídka pro běžkařské
lyžování. Vysočina vypadá jako idylický obraz venkova:
oblé kopce, hluboké lesy, rozlehlé louky, rybníky, potoky
Vysočina
Vysočina
klikatící se skrz údolí a cesty lemované alejemi. Nabízí
také celou řadu historických měst, kostelů, muzeí,
technických památek a pozoruhodných míst, z nichž tři
jsou zapsána v seznamu UNESCO, což je velmi silnou
stránkou
z pohledu
zejména
mezinárodního
příjezdového turismu. Blíže viz https://www.vysocina.eu/
Šumava – Jihočeský
Přímý konkurent s celoročním turismem a se silným
kraj
Image a značkou. Šumava nabízí jedinečné podmínky k
prožití dovolené plné zážitků. Můžete se kochat přírodou,
najít sami sebe nebo si třeba i vyzkoušet meze svých
možností. Ať už se rozhodnete proniknout do
fascinujícího světa hor po svých nebo se tam pohodlně
vyvézt lanovkou, čekají vás nezapomenutelné zážitky z
objevování sytě zelených lesů a teplých jezer s průzračně
čistou vodou. Šumava je turistickým rájem pro ty, kteří
Šumava
mají v oblibě procházky, tůry a toulky. Snadnější i
Šumava – Plzeňský
náročnější trasy a výlety nabízí Šumava a Pošumaví.
kraj
Voňavé lesy a louky, údolí ztracená na konci světa,
bezedné slatě, ledovcová jezera a obzory plné hor a
kopců – tak se dá představit Šumava coby národní park.
Samozřejmě tu ale lze najít také běžná lákadla, jako jsou
hrady, lanové parky, aquaparky, muzea, lyžařské areály a
pohodlné
penziony.
Blíže
viz
http://www.cestujemesumavou.cz.
I když se Chodsko téměř neliší od jiných oblastí, svérázný
folklor se tu přesto připomíná na každém kroku, zejména
při poutích a slavnostech. Navštivte Domažlice se
Český les –
Plzeňsko a
slavnou šikmou věží, prozkoumejte muzea a řemeslné
Domažlicko
Český les
dílny a nezapomeňte na utajený klenot: zvláštní kouzlo
(Chodsko)
odlehlých pohraničních lesů.
Blíže viz https://www.svazekdomazlicko.cz/turistika-akultura/destinace-cesky-les/
Zdroj: portály dotčených turistických regionů / oblastí, portál Kudy z nudy https://www.kudyznudy.cz/,
vlastní zpracování
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6 Analýza poptávky cestovního ruchu v TO Jeseníky východ
Analýza poptávky cestovního ruchu ve vymezeném území vychází zejména ze statistických šetření
ČSÚ a z podkladů CzechTourism.

6.1 Analýza počtu hostů a přenocování v HUZ
Následující tabulky a grafy ukazují vývoj počtu návštěvníků v HUZ v TO Jeseníky – východ a to v TO
celkem a potom v jednotlivých ORP, tvořících TO. Vzhledem ke změně metodiky ČSÚ od roku 2012,
jsou grafy výdy za období 2012 – 2018, aby data byla srovnatelná.

6.1.1 Hosté v HUZ v TO Jeseníky – východ celkem
Vývoj počtu hostů vychází ze sledování ČSÚ, který pravidelně sleduje tuto charakteristiku ukazatelem
počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízení. Nejedná se tedy o celkový počet hostů, který je
doplněn ubytováním v soukromí, jehož sledováním se však ČSÚ nezabývá.

Tab. 17 – Vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ v TO Jeseníky východ
Počet
Průměrná
z toho
z toho
Počet
z toho
z toho
příjezdů
doba
rezidenti nerezidenti přenocování rezidenti nerezidenti
hostů
pobytu
2000
134 771 118 371
16 400
678 365 622 575
55 790
6
2001
137 445 116 324
21 121
574 052 510 495
63 557
5,2
2002
144 051 115 458
28 593
578 425 501 327
77 098
5
2003
134 354 113 681
20 673
584 214 521 353
62 861
5,3
2004
118 840 102 292
16 548
495 443 445 903
49 540
5,2
2005
113 676
99 152
14 524
450 838 406 639
44 199
5
2006
112 079
97 292
14 787
403 030 355 506
47 524
4,6
2007
109 019
96 550
12 469
368 258 331 833
36 425
4,4
2008
106 182
94 443
11 739
330 216 297 874
32 342
4,1
2009
94 807
87 359
7 448
315 300 295 779
19 521
4,3
2010
88 059
80 395
7 664
295 599 274 886
20 713
4,4
2011
88 660
82 872
5 788
295 730 280 397
15 333
4,3
2012
96 723
90 421
6 302
314 780 298 399
16 381
4,3
2012*
118 694 108 262
10 432
365 719 339 818
25 901
4,1
2013*
122 617 110 255
12 362
378 787 347 802
30 985
4,1
2014*
113 888 104 488
9 400
360 596 337 502
23 094
4,2
2015*
129 631 114 819
14 812
432 904 395 689
37 215
4,3
2016*
155 196 138 446
16 750
482 457 441 083
41 374
4,1
2017*
184 672 166 388
18 284
602 077 559 081
42 996
4,3
2018*
182 370 163 117
19 253
605 251 558 157
47 094
4,3
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
Stav k
31.12.

Počet
lůžek
6 530
6 328
6 545
6 765
6 892
6 615
6 303
6 362
6 630
5 959
5 638
5 744
6 021
7 090
6 669
6 344
6 409
6 679
7 122
6 772
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Graf 9 – Vývoj počtu hostů v TO Jeseníky – východ

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data

Graf 10 – Vývoj počtu přenocování hostů v HUZ v TO Jeseníky – východ

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
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Graf 11 – Průměrná doba pobytu hostů v HUZ v TO Jeseníky – východ

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data

Graf 12 – Vývoj počtu lůžek v HUZ v TO Jeseníky – východ

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
Celkově je jednoznačně patrný nárůst počtu hostů v HUZ v TO. Oproti roku 2010 je celkový nárůst
počtu hostů v HUZ v roce 2018 o více než 100 %. Pro lepší srovnatelnost dat je možné srovnat léta
2012 – 2018, kde nárůst počtu hostů činil 54 %. Nárůst lze pozorovat jak u rezidentů, tak u
nerezidentů, kde je růst ještě razantnější (narůst oproti roku 2010 o 151 % a oproti roku 2012 o 85 %).
Podobně je tomu u počtu přenocování, kdy hodnoty v roce 2018 oproti roku 2010 jsou o 105 % vyšší,
oproti roku 2012 o 65 % vyšší. Ve srovnání rezidenti vers. nerezidenti je vývoj velmi podobný.
Pozitivní je i přes určité kolísání nárůst délky pobytu, byť v průměru se jedná zdánlivě jen o nárůst cca
0,2 dne, ve svém důsledku zejména z pohledu výdajů hostů je to významný pozitivní prvek.
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6.1.2 Hosté a počet přenocování v HUZ v ORP Bruntál
ORP Bruntál je tahounem růstu počtu hostů i přenocování. Velmi dobře si vede i z pohledu délky
pobytu hostů, což je ovlivněno lázeňskými hosty Lázní Karlova studánka.

Tab. 18 – Vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ v ORP Bruntál
Počet
Průměrná
z toho
z toho
Počet
z toho
z toho
příjezdů
doba
rezidenti nerezidenti přenocování rezidenti nerezidenti
hostů
pobytu
2000
56 999
49 884
7 115
339 391 315 740
23 651
7
2001
56 720
47 827
8 893
289 166 261 934
27 232
6,1
2002
69 098
54 268
14 830
321 769 282 777
38 992
5,7
2003
61 712
51 601
10 111
303 505 273 132
30 373
5,9
2004
47 848
40 323
7 525
232 965 211 116
21 849
5,9
2005
47 247
40 812
6 435
226 608 205 619
20 989
5,8
2006
46 270
39 702
6 568
171 779 152 068
19 711
4,7
2007
43 879
38 153
5 726
150 662 134 882
15 780
4,4
2008
45 698
39 557
6 141
136 054 120 180
15 874
4
2009
39 787
35 723
4 064
122 973 113 096
9 877
4,1
2010
39 010
34 062
4 948
121 255 107 669
13 586
4,1
2011
37 729
34 451
3 278
118 743 110 924
7 819
4,1
2012
37 032
33 378
3 654
111 781 102 892
8 889
4
2012*
44 636
39 740
4 896
128 843 117 396
11 447
3,9
2013*
46 175
41 857
4 318
134 240 124 339
9 901
3,9
2014*
44 172
39 862
4 310
132 407 122 653
9 754
4
2015*
50 700
45 403
5 297
191 486 178 077
13 409
4,8
2016*
53 750
48 491
5 259
208 237 194 617
13 620
4,9
2017*
64 531
53 749
10 782
241 038 215 259
25 779
4,7
2018*
67 658
56 753
10 905
257 428 229 998
27 430
4,8
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
Stav k
31.12.

Počet
lůžek
2 705
2 396
2 485
2 548
2 699
2 633
2 701
2 534
2 597
2 480
2 429
2 493
2 409
2 713
2 576
2 519
2 496
2 557
2 805
2 643

Hlavní růst počtu hostů je dán zejména počty rezidentů (domácích turistů), nicméně pozitivní je i vývoj
počtu zahraničních turistů (nerezidentů).

Graf 13 – Vývoj počtu hostů v HUZ v ORP Bruntál

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
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Nárůsty počtu přenocování hostů v HUZ jsou v ORP Bruntál ještě razantnější, kdy nejvýraznější
meziroční nárůst je zaznamenán v roce 2015. I přes mírné zpomalení v následujících letech je
trendově vývoj stále rostoucí.

Graf 14 – Vývoj počtu přenocování v HUZ v ORP Bruntál

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data

Graf 15 – Průměrná doba pobytu hostů v HUZ v ORP Bruntál

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
Nárůst počtu hostů a zejména přenocování v roce 2015 je v následujících letech promítnut i do
nárůstu počtu lůžek.
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Graf 16 – Vývoj počtu lůžek v HUZ v ORP Bruntál

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data

6.1.3 Hosté a počet přenocování v HUZ v ORP Krnov
ORP Krnov je ve srovnání se zbývajícími dvěmi ORP nejméně růstový. Po meziročních
v letech 2015a 2016 je trend v letech 2018 a 2018 opačný, tedy vykazuje pokles a to jak
počtu hostů, tak z pohledu počtu přenocování. Podobný vývoj je patrný u ukazatelů délky
dnech a počtu lůžek v HUZ v rámci ORP Krnov. Z pohledu celé TO Jeseníky – východ je
Krnov nejslabším článkem.

nárůstech
z pohledu
pobytu ve
tedy ORP

Tab. 19 – Vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ v ORP Krnov
Počet
Průměrná
z toho
z toho
Počet
z toho
z toho
příjezdů
doba
rezidenti nerezidenti přenocování rezidenti nerezidenti
hostů
pobytu
2000
23 605
19 865
3 740
102 729
90 397
12 332
5,4
2001
21 028
17 311
3 717
72 741
61 573
11 168
4,5
2002
20 169
15 754
4 415
64 869
52 512
12 357
4,2
2003
13 116
10 323
2 793
50 750
41 659
9 091
4,9
2004
15 494
12 889
2 605
58 305
50 531
7 774
4,8
2005
13 419
10 835
2 584
38 211
31 580
6 631
3,8
2006
11 229
8 802
2 427
32 640
24 913
7 727
3,9
2007
12 590
9 980
2 610
35 029
26 080
8 949
3,8
2008
11 152
9 427
1 725
31 448
25 505
5 943
3,8
2009
6 058
5 144
914
14 645
11 764
2 881
3,4
2010
3 693
3 178
515
7 920
6 721
1 199
3,1
2011
3 942
3 678
264
6 943
6 160
783
2,8
2012
3 365
3 066
299
6 843
6 224
619
3
2012*
12 058
9 670
2 388
27 593
21 687
5 906
3,3
2013*
14 667
10 620
4 047
35 714
25 129
10 585
3,4
2014*
10 860
8 308
2 552
24 710
18 517
6 193
3,3
2015*
12 467
8 956
3 511
28 828
20 526
8 302
3,3
2016*
17 834
13 761
4 073
41 029
32 074
8 955
3,3
2017*
15 610
13 365
2 245
34 780
29 914
4 866
3,2
2018*
14 397
11 799
2 598
29 953
24 509
5 444
3,1
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
Stav k
31.12.

Počet
lůžek
944
992
954
1 006
937
953
795
1 031
1 138
711
554
521
502
961
909
783
716
959
900
784
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Graf 17 – Vývoj počtu hostů v HUZ v ORP Krnov

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data

Graf 18 – Vývoj počtu přenocování v HUZ v ORP Krnov

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
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Graf 19 – Průměrná doba pobytu hostů v HUZ v ORP Krnov

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data

Graf 20 – Vývoj počtu lůžek v HUZ v ORP Krnov

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
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6.1.4 Hosté a počet přenocování v HUZ v ORP Rýmařov
Vývoj sledovaných ukazatelů v rámci ORP Rýmařov vykazuje trendově rovněž růst, zejména v letech
2015 – 2017. Rok 2018 s sebou přináší zastavení růstu, které je dáno zejména propadem u rezidentů
(domácích hostů).

Tab. 20 – Vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ v ORP Rýmařov
Počet
Průměrná
z toho
z toho
Počet
z toho
z toho
příjezdů
doba
rezidenti nerezidenti přenocování rezidenti nerezidenti
hostů
pobytu
2000
54 167
48 622
5 545
236 245 216 438
19 807
5,4
2001
59 697
51 186
8 511
212 145 186 988
25 157
4,6
2002
54 784
45 436
9 348
191 787 166 038
25 749
4,5
2003
59 526
51 757
7 769
229 959 206 562
23 397
4,9
2004
55 498
49 080
6 418
204 173 184 256
19 917
4,7
2005
53 010
47 505
5 505
186 019 169 440
16 579
4,5
2006
54 580
48 788
5 792
198 611 178 525
20 086
4,6
2007
52 550
48 417
4 133
182 567 170 871
11 696
4,5
2008
49 332
45 459
3 873
162 714 152 189
10 525
4,3
2009
48 962
46 492
2 470
177 682 170 919
6 763
4,6
2010
45 356
43 155
2 201
166 424 160 496
5 928
4,7
2011
46 989
44 743
2 246
170 044 163 313
6 731
4,6
2012
56 326
53 977
2 349
196 156 189 283
6 873
4,5
2012*
62 000
58 852
3 148
209 283 200 735
8 548
4,4
2013*
61 775
57 778
3 997
208 833 198 334
10 499
4,4
2014*
58 856
56 318
2 538
203 479 196 332
7 147
4,5
2015*
66 464
60 460
6 004
212 590 197 086
15 504
4,2
2016*
82 519
75 617
6 902
230 672 213 705
16 967
3,8
2017*
104 531
99 274
5 257
326 259 313 908
12 351
4,1
2018*
100 315
94 565
5 750
317 870 303 650
14 220
4,2
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
Stav k
31.12.

Počet
lůžek
2 881
2 940
3 106
3 211
3 256
3 029
2 807
2 797
2 895
2 768
2 655
2 730
3 110
3 416
3 184
3 042
3 197
3 163
3 417
3 345

Graf 21 – Vývoj počtu hostů v HUZ v ORP Rýmařov

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
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Mírný pokles v roce 2018 je patrný i u ukazatele počtu přenocování v HUZ ORP Rýmařov..

Graf 22 – Vývoj počtu přenocování v HUZ v ORP Rýmařov

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
Po razantnějším propadu ukazatele průměrné délky pobytu hostů v HUZ mezi lety 2014 – 2016
přinesly roky 2017 a 2018 zlepšení a přiblížení ukazatele délky pobytu k hodnotám roku 2012.

Graf 23 – Průměrná doba pobytu hostů v HUZ v ORP Rýmařov

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data
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Graf 24 – Vývoj počtu lůžek v HUZ v ORP Rýmařov

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, *revidovaná data

6.2 Analýza návštěvnosti
CzechTourism

a

návštěvníků

z pohledu

šetření

Pro potřeby CzechTourism zpracovávala společnost MindBridge Consulting, a. s. v letech 2012 –
2016 šetření v jednotlivých krajích ČR, zaměřené na příjezdový cestovní ruch. Z výsledků lze vyčíst
řadu zajímavých charakteristik.

6.2.1 Hosté v HUZ a v IUZ
Výsledky šetření lze interpretovat tak, že počty hostů v IUZ (individuální ubytovací zařízení) se dle
různých krajů pohybují v rozmezí jedné třetiny až jedné poloviny hostů v HUZ. V podmínkách MSK je
jsou dokonce tyto počty srovnatelné.

Tab. 21 – Počty turistů v krajích ČR
Kraj
HUZ
IUZ
TURISTÉ CELKEM
Hlavní město Praha
23 657 903
2 883 843
26 541 746
Středočeský kraj
898 534
703 430
1 601 964
Jihočeský kraj
1 651 983
818 647
2 470 630
Plzeňský kraj
938 062
368 519
1 306 581
Karlovarský kraj
2 362 260
424 624
2 786 884
Ústecký kraj
691 337
621 146
1 312 483
Liberecký kraj
730 590
462 734
1 193 324
Královéhradecký kraj
1 083 013
523 524
1 606 537
Pardubický kraj
246 142
139 414
385 556
Kraj Vysočina
292 530
305 121
597 651
Jihomoravský kraj
2 195 221
1 931 528
4 126 749
Olomoucký kraj
489 175
325 731
814 906
Zlínský kraj
458 341
663 191
1 121 532
Moravskoslezský kraj
733 921
851 061
1 584 982
ČR
36 429 012
11 022 514
47 451 526
Pozn.: Celkový součet je vyšší než celkový počet respondentů, neboť někteří respondenti navštívili
více krajů
Zdroj: CzechTourism
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6.2.2 Počty zahraničních návštěvníků v krajích
V podmínkách MSK dominují mezi zahraničními návštěvníky jednoznačně jednodenní návštěvníci.

Tab. 22 – Počty zahraničních návštěvníků v krajích ČR

Pozn.: Počet tranzitujících rozdělený do krajů je nižší než celkový propočtený počet tranzitujících,
neboť přibližně 33 % tranzitujících neuvedlo žádné identifikovatelné navštívené místo. Ve zbylých
částech této kapitoly se budeme věnovat pouze jednodenním návštěvníkům a turistům.
Zdroj: CzechTourism

6.2.3 Výdaje turistů v období 2012 – 2016
Z pohledu průměrné výše výdajů za den i za pobyt si MSK stojí velmi dobře a v mezikrajském
srovnání je na 3 místě. Vzhledem k celkovému počtu zahraničních hostů se však výdaje zahraničních
hostů v MSK podílejí na celkových výdajích zahraničních hostů v ČR jen 3%.

Tab. 23 – Výdaje turistů v období 2012 – 1. pol. 2016
KRAJ
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský
kraj
Celkem
Zdroj: CzechTourism

Průměrná
délka
pobytu
(dny)
5,4
6,3
4,3
5,7
7,7
5,5
5,8
8,1
7,5
4,8
5,5
5,9
5,4

Průměrná
výše výdajů
za den
(Kč)
1 658
506
933
987
1 735
978
1 039
780
830
816
1 009
904
894

5,7

1 301

5,8

Průměrná
výše výdajů
za pobyt (Kč)

CELKEM

celkem
(%)

8 942
3 173
3 988
5 600
13 295
5 349
6 000
6 304
6 235
3 947
5 592
5 345
4 815

237 347 654 102
5 084 353 785
9 853 161 736
7 316 833 403
37 050 796 778
7 020 915 937
7 160 378 244
10 127 089 085
2 404 013 780
2 358 848 319
23 077 815 296
4 355 465 390
5 400 554 896

64%
1%
3%
2%
10%
2%
2%
3%
1%
1%
6%
1%
1%

7 451

11 810 191 726

3%

370 368 072 477

100%
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6.2.4 Poměr mezi jednodenními návštěvníky a turisty
Poměr návštěvníci vers. turisté za celou ČR 57 % vers. 43 %. V podmínkách MSK je tento poměr 84
% vers. 16 %.

Graf 25 – Jednodenní návštěvníci vers. turisté

Zdroj: CzechTourism

6.2.5 Struktura zahraničních návštěvníků a forma jejich návštěvy
Ve srovnání se zbytkem ČR, kde obyvatelé sousedních zemí tvoří pouze necelou třetinu turistů,
v MSK to jsou naopak dvě třetiny, na turisty z ostatních zemí tedy připadá zbylých 34 %.Dominantními
mezi sousedními zeměmi jsou v MSK turisté z Polska (27 %) a Slovenska (30 %). Výrazně ménší jsou
skupiny hostů z Německa (6 %) a Rakouska (3 %).

Graf 26 – Stát trvalého pobytu turistů

Zdroj: CzechTourism
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Z pohledu formy návštěvy ČR převažuje individuální turismus (74 %) nad organizovaným (26 %).
V podmínkách MSK je tento poměr ještě výraznější pro individuální turisty (80 % vers. 20 %).

Graf 27 – Individuální vers. organizovaní turisté

Zdroj: CzechTourism

6.2.6 Srovnání vybraných charakteristik cestovního ruchu za rok 2018
Dle údajů zpracovaných CzechTourism se domácí cestovní ruch za rok 2018 vyvíjel poměrně
pozitivně. V konkurenci krajů ČR byly výsledky MSK poměrně solidní (viz následující graf). V rámci
domácího cestovního ruchu z pohledu počtu turistů v HUZ kraj navštívilo 776529 hostů, tj. 7,3 %
z celkového počtu domácích turistů v v HUZ v ČR. Pozitivní je skutečnost, že z pohledu meziročního
přírůstku je kraj s 10,1 % na 3. místě v ČR (po Karlovarském kraji a Praze).

Graf 28 – Domácí cestovní ruch v ČR

Zdroj: CzechTourism
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Z pohledu návštěvnosti turistických cílů má kraj v pomyslném žebříčku na 10. místě v ČR ZOO
Ostrava s 507 tisíci návštěvníky. Prvenství má MSK díky Dolní oblasti Vítkovic a Landek Parku 1.
místo v ČR u tzv. sdružených turistických cílů.
Celkově dosáhl MSK za rok následujících výsledků u hlavních ukazatelů cestovního ruchu:

Tab. 24 – Výsledky cestovního ruchu v MSK za rok 2018
Ukazatel
Celkem návštěvníků MSK
Turisté v HUZ (počet)
Změna ukazatele počtu turistů v HUZ oproti roku 2017
Turisté v IUZ
Počet výletníků (jednodenních návštěvníků)
Průměrný počet nocí turistů
Příjmy z cestovního ruchu
Z toho domácí návštěvníci
Domácí turisté v HUZ
Změna ukazatele počtu domácích turistů v HUZ oproti roku 2017
Domácí turisté v IUZ
Průměrný počet nocí domácích turistů
Průměrná denní útrata domácích návštěvníků v HUZ
Počet domácích výletníků (jednodenních návštěvníků)
Průměrná denní útrata domácích výletníků
Z toho zahraniční návštěvníci
Zahraniční turisté v HUZ
Změna ukazatele počtu domácích turistů v HUZ oproti roku 2017
Zahraniční turisté v IUZ
Průměrný počet nocí zahraničních turistů
Průměrná denní útrata zahraničních návštěvníků v HUZ
Počet zahraničních výletníků (jednodenních návštěvníků)
Průměrná denní útrata zahraničních výletníků
Zdroj: CzechTourism

Hodnota za rok 2018
3,08 mil.
985 795
+ 9,9 %
757 466
1 331 900
2,8
8,66 mld. Kč
773 173
+ 9,6 %
632 593
2,9
903,- Kč / den
1 150 172
833,- Kč / den
212 622
+ 11 %
124 873
2,4
2 091,- Kč / den
181 728
1 946,- Kč / den

Tab. 25 – Zdrojové trhy zahraničních turistů v MSK za rok 2018
Země původu
1. Slovensko
2. Polsko
3. Německo
4. Itálie
5. Ukrajina
6. Čína
7. Rusko
8. Spojené království
9. Rakousko
10. USA
Zdroj: CzechTourism

Počet v roce 2018
45 757
45 241
24 328
6 714
6 691
6 404
6 243
5 472
5 300
5 198

Růst oproti roku 2017
11 %
16 %
10 %
11 %
26 %
0,3 %
4%
24 %
1%
25 %

6.2.7 Srovnání výsledků cestovního ruchu dle TO MSK
Dlouhodobým tahounem návštěvnosti MSK je TO Beskydy – Valašsko, charakteristické rekreačním a
volnočasovým turismem. Na druhém míste je TO Ostravsko, které je naopak charakteristické
profesním cestovním a z pohledu volnočasového turismu je jeho tahounem industriální dědictví (Dolní
oblast Vítkovice a Landek Park) a technické zajímavosti. Profesní cestovní ruch výrazně napomáhá i
vysokému podílu na počtech zahraničních turistů, nicméně z pohledu návštěvnosti právě Ostrava
disponuje 2 nejnavštěvovanějšími atraktivitami v turistickém regionu – ZOO Ostrava a Dolní oblast
Vítkovic a Landek Park). TO Jeseníky – východ je v rámci kraje na 3 místě z pohledu významnosti
(počet hostů v HUZ, kde v počtu domácích turistů je dokonce před Ostravou). Nejrazantnější změnu
oproti roku 2015 zaznamenala v rámci MSK právě TO Jeseníky – východ s nárůstem o 41 %. Naopak
ve srovnání s rokem 2017 je TO Jeseníky – východ jedinou TO v rámci MSK, kde došlo k poklesu
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počtu hostů v HUZ a to o 1,3 %. Je to velmi mírný pokles, nicméně je potřeba tento signál
nepodceňovat.

Tab. 26 – Srovnání výsledků TO v MSK za rok 2018
TO

Beskydy –
Valašsko

Ukazatel
Počet turistů
303 488
v HUZ
Z
toho
258 896
domácích
Podíl
85 %
domácích
Z
toho
44 592
zahraničních
Podíl
15 %
zahraničních
Změna oproti
+18,5 %
roku 2017
Změna oproti
+30 %
roku 2015
Počet nocí
2,3
Podíl
na
celkové
31 %
návštěvnosti
regionu
Zdroj: CzechTourism

Těšínské
Slezsko

Opavské
Slezsko

Poodří –
Moravské
Kravařsko

Ostravsko

Jeseníky –
východ

258 809

182 370

132 363

84 329

24 436

156 573

163 117

103 867

70 435

20 285

60 %

89 %

78 %

84 %

83 %

102 236

19 253

28 496

13 894

4 151

40 %

11 %

22 %

16 %

17 %

+3,5 %

-1,3 %

+10,9

+26,4 %

+23,5

+23 %

+41 %

+19 %

+ 24%

+17 %

2,6

3,3

3,9

2,2

2,3

26 %

18 %

13 %

9%

2%

Strana 53 (celkem 78)

Marketingová strategie cestovního ruchu turistické oblasti Jeseníky-východ

7 Organizační a marketingová podpora cestovního ruchu
v TO Jeseníky - východ
S rostoucí konkurencí a zájmem o stále rostoucí trhy cestovního ruchu se stávají stále významnějším
předpokladem úspěchu destinací na cílových trzích organizace a marketing. Základními východisky
pro stanovení požadavků na činnost společností destinačního managementu (dále jen SDM)
v turistických oblastech jsou:

Obecné trendy a požadavky na fungování destinací cestovního ruchu, popsaných zejména
v odborných dokumentech relevantních institucí veřejné správy (MMR ČR, ČCCR-CzechTourism)
a v relevantních odborných publikacích. Pro potřeby předkládaného materiálu byly využity
zejména následující odborné zdroje a publikace, nejvhodněji odrážející současný stav poznání
dané odborné problematiky:
o Foret, M., Floretová, V.: Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha, GRADA 2001, ISBN 80247-0207-X
o Királová, A.: Marketing destinace cestovního ruchu. 1. vydání. Praha, Ekopress 2003, ISBN
80-86119-56-4.
o Palatková, M.: Marketingová strategie cestovního ruchu –Jak získat více příjmů z cestovního
ruchu. Praha, GRADA 2006, ISBN 80-247-1014-5.
o Nejdl, K.: Úvod do problematiky destinačního managementu – 2. díl. COT Business,
1.2.2007.
o Vystoupil, J. a kol.: Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního
ruchu. Brno, Masarykova Universita, Ekonomicko-správní fakulta 2007.
o Vytváření organizací cestovního ruchu (OCR) v turistických regionech. ČCCR-CzechTourism,
2006.
o Podklady European Travel Commission (http://www.etc-corporate.org/)
o Podklady World Tourism Organisation (http://www.unwto.org/index.php)
o Podklady World Travel and Tourism Council (http://www.wttc.org/)
o World of DMC's (http://www.dmc.travel/).

Konkrétní podmínky řízení cestovního ruchu v dané destinaci, dané relevantními dokumenty a
skutečným stavem.

Zahraniční zkušenosti z Rakouska a Velké Británie.

Zkušenosti pracovníků Enterprise plc, s.r.o. z více než 12-leté činnosti v sektoru marketingu a
řízení cestovního ruchu, z 6-letých zkušeností realizace projektu Podpora vzniku a činnosti
Destinačního managementu v cestovním ruchu a zajišťování činnosti Destinačního managementu
Moravsko-Slezského, o.p.s. v letech 2003-2007.

7.1 Východiska pro management destinací cestovního ruchu
Obecná východiska pro formulaci požadavků na charakter a činnost SDM jsou tvořena jednak
teoretickými východisky, odpovídajícími současné úrovni poznatků v dané odborné oblasti, příklady
zejména z vyspělých zemí s fungujícím sektorem cestovního ruchu a konkrétní situací v oblasti
organizace a řízení cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy a v jednotlivých TO.

7.1.1 Teoretická východiska
Pojem destinace jako objekt teoretického zkoumání není nový. Již v roce 1969 MEDLIK 3 při
posuzování ekonomických dopadů turismu na území uvedl: „Ekonomický dopad (cestovního ruchu)
může být zkoumán na jakoukoliv geografickou jednotku, ať je to země, distrikt, region, město nebo
vesnice a této územní jednotce budiž dáno označení destinace cestovního ruchu (the tourist
destination).“ Konstatuje, že ekonomický dopad je odvislý od tří hlavních faktorů, a to atraktivit,
dostupnosti a vybavenosti, a dále uvádí: „Aby se mohly maximalizovat příležitosti cestovního ruchu,
turistická destinace musí mít organizaci cestovního ruchu, která stanovuje rámec pro jeho fungování,
vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných trzích cestovního ruchu.“ Vyjádřil tak
koncentrovaně podstatu specifického územního celku nazývaného destinace a velice sofistikované
aktivity – managementu cestovního ruchu v destinaci. Máme-li se zabývat managementem destinace,
bude vhodné upřesnit pojem samotné destinace. BIEGER 4 ji definuje jako „prostor (místo, region),
3

Medlik, S.: Economic Importance of Tourism, Revue de tourisme, Institut de recherches touristiques de l
Université de Berne, zvláštní číslo, Berne, 1969
4 Bieger, T.: Management von Destinationen, 6. Auflage, Oldenburg Verlag, 2005, München, s. 357
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který si host (nebo segment hostů) vybírá jako cíl své cesty. Pro pobyt disponuje všemi nezbytnými
zařízeními pro bydlení, stravování, zábavu. Tím se stává produktem a jednotkou hospodářské
soutěže, která musí být jako taková strategicky řízena.“ V literatuře lze nalézt i jiné definice. Všechny
se shodují v následujících základních charakteristikách:

7.1.1.1

Destinaci vytváří poptávka

Destinace je geografický prostor, který je však definován vždy z pohledu účastníka cestovního ruchu
(turista si vybírá území za cíl své cesty) tak, aby mu pobyt v cílovém prostoru přinesl uspokojení
všech, nebo alespoň několika jeho potřeb souvisejících s účastí na cestovním ruchu, tedy komplexní
užitek. Tento prostor často překračuje administrativní hranice (měst, okresů, krajů, států). O tom, zdali
určité místo je či není destinací, rozhodne trh, respektive poptávka, a nikoliv nabídka, tzn.
nikoliv poskytovatelé služeb nebo další instituce. Ti se sice mohou prohlásit za destinaci, ale v
tomto případě je přání otcem myšlenky, a její validita musí být prokázána na trhu, když se poptávka
rozhodne a navštíví konkrétní, vybraný prostor a přemění ho tak ve skutečnou destinaci. Skutečné
destinace vznikají na trhu. Do té doby se jedná jen o území, které se po zralé úvaze a na základě
seriózních zhodnocení svých možností uchází o potvrzení správnosti své premisy trhem. Rozhodnutí
poptávky, zda si určité území vybere za cíl své cesty, závisí jednak na jejích potřebách, tj. potřebách
konkrétních účastníků cestovního ruchu a na jejich vnímání těchto potřeb a jednak na informovanosti
poptávky o nabídce, jejím obsahu, kvantitě a kvalitě. Pro někoho to je potřeba nového poznání –
památek, kultury, životního stylu apod., pro někoho potřeba relaxace a odpočinku, např. pobytem v
konkrétním místě u moře, procházkami v přírodě apod., pro někoho potřeba aktivního sportování atd.
Uspokojování potřeb konkrétních účastníků cestovního ruchu je vždy spojeno s určitým územím, tzn.
poptávka je zásadně prvotně zaměřena na určité místo, v němž je možno potřeby uspokojovat, a
nikoliv na organizace poskytující služby.

7.1.1.2

Poptávka je vyvolávaná marketingem

Destinace je místo disponující souborem atraktivit a s nimi svázaných služeb a zařízení poskytujících
tyto služby a organizací zainteresovaných na cestovním ruchu. Je komplexem služeb nabízených v
tom kterém místě, provázaných a vzájemně se podmiňujících, mnohdy na sobě závislých, komplexem,
který tvoří a pro návštěvníka destinace představuje produkt. Destinace může nabízet pro různé
skupiny poptávky různé produkty, protože v jednom území se nacházejí převážně atraktivity, které
dokážou uspokojit různé lidské potřeby, a tudíž oslovují více poptávkových segmentů. V této
souvislosti vystupuje do popředí faktor informovanosti poptávky o místech, která dokážou uspokojit její
potřeby. Tato informovanost se většinou s růstem vzdálenosti destinace od vybraného tržního
segmentu snižuje, resp. s růstem vzdálenosti tržní segment vnímá a disponuje informacemi o větších
územních celcích. Destinace je tudíž kategorií relativní, a to jak co do obsahu, tak co do velikosti
území. Podstatou destinace je vnitřně rozporný rys. Je formována nabídkou v určitém území v podobě
produktu, v dobré víře, s cílem ucházet se o přízeň poptávky. Do jaké míry nabízený produkt odpovídá
představám a přáním poptávky, jak poptávka vnímá nabízený produkt, nabídka zjistí až na trhu, kde je
konfrontována s poptávkou. O tom, zda konkrétní území je či není destinací a za jakých podmínek se
jí může stát, rozhoduje poptávka nikoliv nabídka. Vytváření destinace je proto aktivní
marketingový proces ze strany nabídky (nejedná se tedy o prostou propagaci nabídky).

7.1.1.3

Management destinace – činnost, proces

Destinace cestovního ruchu je specifická struktura turismu, v dnešním pojetí zaměřená na optimální
rozvoj cestovního ruchu ve svém území. Naplnění tohoto poslání vyžaduje v aktivitách jednotlivých
strukturních jednotek destinace a v jejich vzájemných vztazích uplatnění specifických principů a
postupů, jež jsou obsahem řízení cestovního ruchu v destinaci, tedy managementu cestovního ruchu
v destinaci. V této souvislosti se jedná o management jako činnost. Jedná se o proces, který je
založen na principu spolupráce, optimálního zhodnocení a využití všech pozitivních dopadů z tohoto
spojení, na vytváření specifické přidané hodnoty, vzájemné výhodnosti a dobrovolnosti. Spolupráce by
se měla týkat všech hlavních poskytovatelů služeb cestovního ruchu (podnikatelských subjektů) a
dalších organizací zainteresovaných na turismu v destinaci a dále řídících samosprávních a správních
institucí (veřejnoprávních subjektů), a to nejen v rámci těchto dvou bloků, ale i mezi těmito bloky
navzájem. Nabídku vytvářejí poskytovatelé služeb, avšak prostředí pro jejich poskytování, pro
podnikání vytvářejí samosprávní a správní orgány. Pokud mezi těmito všemi organizacemi a
orgány neexistuje spolupráce, vzájemná informovanost o současných aktivitách, budoucích
představách a koncepčních záměrech, nejsou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj cestovního
ruchu v destinaci. Pro zabezpečení realizace, resp. pro „výkon“ řízení cestovního ruchu v
destinaci jsou vytvářeny specifické profesionální řídící jednotky, výkonné strukturní jednotky
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řízení cestovního ruchu v destinaci (řídící jednotky destinačního managementu), typu „společná
organizace turismu“ v destinaci.
Management destinace je tedy potřeba chápat ze dvou pohledů. Jednak se jedná o systém rozvoje
cestovního ruchu, zároveň však může tento pojem označovat instituci, zajišťující organizaci
cestovního ruchu v destinaci. Pro sjednocení pojmů budeme nadále vycházet z následujících definic:
„Destinační management (dále jen DM) – soubor technik, nástrojů a opatření používaných při
koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu
v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty
cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka kvality, společný (sdílený) informačně – rezervační
systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního
ruchu, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora profesních
spolků, sdružení a organizací. Součástí destinačního managementu je návštěvnický management,
model LAC a tzv. spektrum rekreačních příležitostí.“ (Výkladový slovník cestovního ruchu, MMR ČR
2002).
„Společnost destinačního managementu (dále jen SDM) – organizace zaměřená na management
destinace v oblasti vytváření a prosazení destinace a jejích produktů cestovního na trhu, realizuje
záměry destinačního managementu. DMC je zaměřena na vývoj a aktivní prodej hlavních produktů,
koordinuje a řídí tvorbu produktů cestovního ruchu, cenovou politiku a aktivní prodej destinace. DMC
je zpravidla podporována nebo vytvořena hlavními poskytovateli služeb v destinaci.“ (Výkladový
slovník cestovního ruchu, MMR ČR 2002).

7.1.1.4 Definice činnosti organizace destinačního managementu TO
Po rozhodnutí o vytvoření organizační struktury řízení cestovního ruchu (DM) je nutné vytvořit
základní pravidla pro participaci na rozhodování, plán činnosti a stanovit termíny plnění. SDM
sehrávají roli koordinátora rozvoje cestovního ruchu v regionech a rozsah jejich činnosti závisí na
rozloze regionu, na postavení SDM v regionu a stupni jejího vývoje. Maximální spektrum úloh SDM5:

vytváří vizi rozvoje cestovního ruchu v regionu v provázanosti s vizemi krajů, na jejichž území se
rozkládá

ve spolupráci s kraji se podílí na vytváření koncepce rozvoje cestovního ruchu

formuluje strategii rozvoje cestovního ruchu v regionu včetně marketingové strategie

formuluje akční program rozvoje cestovního ruchu v souladu se strategií

vytváří pracovní skupiny v souladu se strategií

aktivizuje dobrovolníky a nevládní organizace ke spolupráci

analyzuje současnou situaci a identifikuje faktory rozvoje cestovního ruchu (analýza vnitřních
podmínek - silné a slabé stránky a vnějšího okolí - příležitosti a ohrožení regionu, segmentace
trhu, výběr cílových segmentu, aktivizace marketingového mixu vzhledem k vybraným
segmentům)

podílí se na posilňování image regionu, na jeho prezentaci a propagaci (vytvoření destinační
identity, internetová prezentace regionu, účast na výstavách a veletrzích, členství v národních
oborových a profesních svazech, apod.)

vytváří strategie v oblasti turistických produktu s ohledem na vybrané cílové segmenty a podporu
jejich vzniku, podílí se na jejich zpracování

spolupracuje s CzechTourism

zajišťuje fundraising rozvojových projektu, lidských zdrojů, kvality aj. (dotace, granty apod.)

podporuje a zabezpečuje vzdělávání v oblasti cestovního ruchu

podporuje výchovu místních obyvatel k cestovnímu ruchu

sleduje rozvoj cestovního ruchu a jeho dopad na region (analýza trhu, potřeb a požadavků
návštěvníků, pozitivní i negativní dopady rozvoje cestovního ruchu)

uskutečňuje návštěvnický management

stanovuje únosné zatížení území regionu pomocí indikátoru udržitelného rozvoje cestovního
ruchu

připravuje scénář krizového managementu (pro případ živelních pohrom, útoku teroristu apod.)

koordinuje spolupráci subjektu cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru v rámci
regionu

reprezentuje zájmy regionu na národní úrovni a zájmy cestovního ruchu v rámci regionu

Királová, A.: Marketing region cestovního ruchu. 1. vydání. Praha, Ekopress 2003, ISBN80-86119-56-4, str . 2426
5
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iniciuje rozvoj suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu v souladu s potřebami a požadavky
trhu
zabezpečuje optimalizaci vlivu cestovního ruchu na region v zájmu zajištění udržitelné rovnováhy
mezi ekonomickým užitkem a sociálně-kulturními náklady a náklady na životní prostředí
podporuje maximalizaci uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků regionu (výzkum a
prezentace výsledku)
podporuje zavádění moderních technologií do praxe
podílí se na maximalizaci multiplikačního efektu cestovního ruchu v regionu
koordinuje činnosti turistických informačních center
vytváří, spravuje a naplňuje regionální fond cestovního ruchu
shromažduje informace o turistickém potenciálu regionu, zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci a
jejich zpracování pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů a to všemi žádanými formami.

7.2 Profesní organizace cestovního ruchu
Cestovní ruch v České republice je organizován od národní úrovně až po úroveň místní. Na nejvyšší
úrovni je tato organizace koordinována Ministerstvem pro místní rozvoj (www.mmr.cz). Ministerstvo je
metodickým a koordinačním orgánem pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu.

7.2.1 Organizace cestovního ruchu, agentury
Na organizovaném cestovním ruchu se v České republice podílejí cestovní kanceláře a agentury.
Jejich zájem je často orientován jen na pasivní zahraniční cestovní ruch, ale mnohé z nich se
významně podílejí i na rozvoji domácího cestovního ruchu. Cestovní kanceláře v České republice jsou
sdruženy ve dvou profesních asociacích, hájících hospodářské zájmy svých členů a rozvíjejících jejich
činnost.
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen AČCKA) je české profesní sdružení
subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době 240 členů z řad subjektů
cestovního ruchu. Řádným členem se mohou stát cestovní kanceláře a agentury, zabývající se
příjezdovým i výjezdovým cestovním ruchem. Přidruženými členy AČCKA se mohou stát zahraniční
cestovní kanceláře, hotely, centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy nabízející služby
cestovním kancelářím (např. pojišťovny).
Asociace cestovních kanceláří České republiky je nejstarším profesním sdružením svého druhu v
České republice. Od svého založení dne 7. srpna 1990 působí jako samostatná právnická osoba s
působností po celém území České republiky. Sdružuje subjekty domácího i zahraničního cestovního
ruchu oprávněné k činnosti na území České republiky a formou přidruženého členství i jejich
významné dodavatele vč. zahraničních. Asociace je výběrovou organizací s důrazem na kvalitu a
podnikatelskou etiku členských subjektů, přičemž nečiní rozdíl mezi velkými a malými cestovními
kancelářemi, ani mezi cestovními kancelářemi a cestovními agenturami, které mají zaručena rovná
práva, jakkoliv povinnosti velkých subjektů jsou větší. Činnosti členských cestovních agentur pokrývají
geograficky i profesně všechny oblasti cestovního ruchu. ACK ČR je členem SOCR a partnerem
státních a regionálních orgánů při tvorbě legislativy a rozvojových programů koncepcí a programů.
Agentura CzechTourism
Hlavní organizací cestovního ruchu na národní úrovni je agentura CzechTourism
(www.czechtourism.cz), která je pro tyto účely ministerstvem zřízena. Česká centrála cestovního
ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické
destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. Významnými partnery agentury při
této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty. CzechTourism
se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje zejména na propagaci
konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká gastronomie, kongresová a
incentivní turistika a golfová turistika, ale i další témata: bohatství historie, záţitková a aktivní
dovolená. Kromě těchto zmíněných oblastí CzechTourism dlouhodobě propaguje v domácím
cestovním ruchu regionální akce, které byly vybrány ve spolupráci se zástupci krajů.
Krajské úřady – KÚ Moravskoslezského kraje
Na krajské úrovni jsou za rozvoj cestovního ruchu odpovědny krajské úřady. Základními aktivitami
krajských úřadů v oblasti cestovního ruchu jsou:

Tvorba strategických dokumentů, strategická rozhodnutí v oblasti cestovního ruchu;
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Spolupráce se subjekty v kraji (turistické oblasti, zájmová sdružení, Poradní sbor CR, subjekty
cestovního ruchu atd.)
Spolupráce s CzechTourism a Ministerstvem pro místní rozvoj, současně je členem skupiny
koordinátoři cestovního ruchu v rámci České republiky
Poskytování dotací jednotlivých subjektům v kraji
Spolupráce s turistickými informačními centry v kraji, jednak na tvorbě internetových stránek a
jejich aktualizaci, současně jim poskytuje dotace a spolupracuje v oblasti propagace
Tvorba a aktualizace oficiálních webových stránek Moravskoslezského kraje, sekce s
informacemi v oblasti cestovního ruchu (Návštěvník, O kraji)
Tvorba a řízení projektů z fondů Evropské unie s celokrajskou a přeshraniční spoluprací
Realizace značení kulturních a turistických cílů na silnicích I., II., III. třídy, rychlostních silnicích a
dálnicích v Moravskoslezském kraji
Poskytování dotací KČT na údržbu a obnovu značení pěších turistických tras, cyklotras a
běžeckých lyžařských tratí
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji
Administrace dotačních programů v oblasti cestovního ruchu
Realizace marketingových aktivit, které většinou vyplývají z projektů (komplexní marketing kraje a
zvyšování návštěvnosti, prezentace na veletrzích cestovního ruchu, tvorba propagačních
materiálů, realizace domácích a zahraničních prezentací kraje, pořádání a realizace konferencí
cestovního ruchu, realizace inzertních a mediálních kampaní atd.)
Zejména marketingové aktivity převedl KÚ MSK na specializovanou organizaci, zřízenou krajem –
krajský destinační management Moravian – Silesian Tourism, s. r. o.

Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., je společnost založená Moravskoslezským krajem. Koordinuje
destinační management a realizuje marketingové aktivity v České republice a zahraničí. Záměrem
je posílit povědomí o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní dovolenkové,
filmové a kongresové destinace. Konkrétně společnost vykonává:











Řídí destinační management turistického regionu Severní Morava a Slezsko.
Monitoruje potenciální cílové trhy. Vytváří optimální marketingový mix, který aplikuje na jednotlivé
cílové skupiny návštěvníků za účelem zvyšování návštěvnosti regionu.
Zodpovídá za rozvoj značky turistického regionu Severní Morava a Slezsko. Usiluje o to, aby byl
region chápán jako exkluzivní místo pro trávení dovolené a volného času.
Spolupracuje se subjekty v cestovním ruchu. Informuje o turistickém potenciálu regionu a jeho
turistických oblastí.
V rámci 3K platformy koordinuje aktivity s cílem rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském
kraji.
Informuje návštěvníky regionu.
Podporuje maximální míru konverze při nákupu služeb v oblasti cestovního ruchu. Zároveň usiluje
o zavádění ratingu služeb a měření výkonu cestovního ruchu v regionu
Snaží se o co největší efektivitu, komplexnost a maximální zodpovědnost jak společenskou, tak
environmentální.
Podporuje zvyšování kvality služeb cestovního ruchu v regionu.
Reaguje na vývoj a změny poptávky a pružně je zapracováváme do svých akčních plánů.6

Tato organizace zastřešuje destinační managementy jednotlivých turistických oblastí v MSK.
Zájmové profesní organizace, sdružení, agentury cestovního ruchu
V turistické oblasti fungují také zájmové a profesní organizace. Zejména jde o:

UNIHOST – sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR,
(www.unihostostrava.com),
Další organizací, jejíž činnost úzce souvisí s cestovním ruchem, je Klub Českých turistů (dále KČT).
Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných
s hranicemi krajů. Vše zastřešuje ústředí KČT se sídlem v Praze. V regionu SmaS jsou to KČT oblast
Moravskoslezská, která má přes 5 500 členů v 69 odborech (součástí této oblasti jsou také turistické
oddíly mládeže – TOM, v nichž má nejvíce členů v celé republice). KČT organizuje stovky akcí
6

Viz: https://www.mstourism.cz/o-nas
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určených pro cleny klubu i neorganizované zájemce ve všech druzích turistiky (pěší, cyklo, lyžařská a
vodní turistika, mototuristika, speleoturistika, rodinná turistika), je vydavatelem turistických map,
zabývá se značením peších tras, ale i tras lyžařských a spolu s dalšími organizacemi i tras
cyklistických a cykloturistických. Značení turistických tras a jejich pravidelná údržba patří k jedné
z nejdůležitějších aktivit členu KČT.
S cestovním ruchem souvisí také ochrana památek. Odbornou organizací státní památkové péče je
Národní památkový ústav (dále NPÚ), který vznikl splynutím tehdejších odborných organizací státní
památkové péče. Pracoviště NPÚ vznikla z původních samostatných ústavů. V turistickém regionu
SmaS je to územní odborné pracoviště v Ostravě (dříve Státní památkový ústav v Ostravě), který
vykonává svou činnost na území okresu Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a
Ostrava. Tato odborná pracoviště plní úkoly odborně metodického, dokumentačního a informačního
pracoviště památkové péče (zpracovávají odborná vyjádření ke změnám využití, k obnově, údržbě a
úpravám kulturních památek a jejich prostředí, poskytují odbornou pomoc obcím a okresům při
provádění státní památkové péče, vykonávají odborný památkový dohled, evidují kulturní památky a
památkově chráněná území na svěřeném území atd.).
V oblasti hotelnictví a stravování působí Asociace hotelů a restaurací České republiky (dále AHR ČR)
která vznikla sloučením Národní federace hotelů a restaurací (NFHR CR, www.nfhr.cz) a Sdružení
podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu (dále HO.RE.KA. ČR, www.horeka.cz). AHR ČR působí
na národní úrovni, avšak řada subjektů v regionu je jejich členy a ovlivňují tedy i situaci v turistickém
regionu a turistické oblasti Jeseníky – východ.. AHR ČR představuje uskupení, které svým zaměřením
ovlivňuje kvalitu hotelových a gastronomických služeb poskytovaných účastníkům domácího a
zahraničního cestovního ruchu České republiky. Hotely a restaurace sdružené v AHR ČR se zavazují
provozovat svá zařízení tak, aby byla zaručena dobrá pověst každého člena a pověst oboru jako
celku.
Sdružení CR Jeseníky
Zájmové sdružení, které bylo založeno 19. 3. 1999, usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality služeb
cestovního ruchu v oblasti Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na
odpovídající mezinárodní úrovni.
V zájmu svých členů má Sdružení za úkol hájit, prosazovat a zastupovat společné zájmy související
s rozvojovými aktivitami, marketingem, tvorbou produktů cestovního ruchu, investicemi do cestovního
ruchu, dopravou, rozvojem služeb a vzděláváním v oblasti lidských zdrojů a prosazovat je u orgánů
státní správy, územních a jiných. Orgánů a organizaci. Cílem této činnosti je vytvořit silnou,
společensky i odborně ceněnou a respektovanou organizaci.
Je sdružením, které sdružuje obce a podnikatele v Jeseníkách. V roce 2004 získalo Sdružení statut
Destinačního managementu a tímto bylo Olomouckým krajem pověřeno pro řízení a organizaci
cestovního ruchu pro destinaci Jeseníky. Marketingové strategie, propagace a image území. (Analýza
marketingových strategií TO, způsoby prezentace, publikační činnost v oblasti prezentace turistických
produktů atd.), jeho propagace na cílových trzích (doma i v zahraničí).

7.3 Sdružení měst a obcí a charakteristika jejich zapojení do CR
Rozvoj cestovního ruchu je vázán na přírodní, historické, sociální, geografické a jiné aspekty
konkrétních území, kde je žádoucí co nejvyšší míra spolupráce všech zainteresovaných subjektů.
V turistickém regionu Severní Morava a Slezsko vznikly v minulých letech čtyři euroregiony z nichž
jeden se nachází z části na analyzovaném území TO Jeseníky spadající pod Severomoravský kraj a
to Euroregion Praděd, který je zastoupen na území okresu Jeseník a Bruntál má celkovou rozlohu
1819 kilometrů čtverečních, na jeho území se nachází 73 obcí a žije zde 132 tisíc obyvatel.
Euroregion Praděd: Snahy o vzájemnou spolupráci příhraničních regionů podle evropských modelů
jsou v Polsku uskutečňovány již od počátku 90. let.Ideu vzájemného přibližování a spolupráce mezi
Polskem a Českou republikou v jesenické oblasti přijaly a první kontakty uskutečnily orgány místních
samospráv již v roce 1990. Z první iniciativou v tomto směru přišlo vedení města Jeseník, které
uspořádalo dne 21. června 1991 konferenci za účasti představitelů měst a obcí jesenického regionu a
sousedících měst a obcí Opolského a Valbřišského vojvodství.
Završením několikaletých snah orgánů samosprávy a vojvodství a upevněním již formálně
několik let trvající vzájemné spolupráce samospráv, škol, kulturních středisek, sportovních
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klubů a jiných společenských organizací bylo podepsání Rámcové dohody o vzniku česko –
polského euroregionu dne 2. července 1997 v Jeseníku Euroregion Praděd, dobrovolné sdružení
českých a polských spolků a svazků měst a obcí, které se nacházejí na území okresů Bruntál a
Jeseník v České Republice a na území Opolského Slezska (vojvodství Opole) v Polské republice, byl
pojmenován po nejvyšší hoře Jeseníků – Pradědu (1942 m.n.m.). Na české straně se do euroregionu
začlenilo 60 obcí ze sdružení obcí Jesenicka, Bruntálska, Osoblažska, Rýmařovska a okolí Vrbna pod
Pradědem, přičemž sídelním městem české části euroregionu se stalo město Vrbno pod Pradědem.

Strana 60 (celkem 78)

Marketingová strategie cestovního ruchu turistické oblasti Jeseníky-východ

8 Zhodnocení stávající marketingové strategie rozvoje
cestovního ruchu
Stávající marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Jeseníky – východ byla
zpracována na přelomu let 2010 – 2011. Přes průběžné aktualizace realizačních kroků (marketingové
taktiky a akčních plánů) se základ marketingové strategie nezměnil. Vzhledem k výsledkům, které TO
Jeseníky – východ dosahovala, lze hodnotit stávající marketingovou strategii jako úspěšnou. Toto lze
podepřít následujícími fakty, týkajícími se vymezených cílů:
Vymezený cíl
Naplnění
Globální cíl marketingové strategie:
Zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního Charakterem své činnosti, připravenými a
ruchu, zaměřeného na venkov, jeho poznávání a nabízenými produkty cestovního ruchu a
aktivní dovolenou.
systémem
koordinace
cestovního
ruchu
v regionu je tento cíl průběžně naplňován.
Základní – kvantitativní cíl:
Celkový růst počtu turistů a návštěvníků do roku Cíl byl výrazně překročen (viz analýza poptávky,
2015 o 10%.
kap. 6.2.7)
Měření: ročně, dle výchozího stavu roku 2010
Specifické cíle:
Posílení nabídky TO Jeseníky v oblasti atraktivit Srovnáním
analýzy
nabídky
stávající
cestovního ruchu.
marketingové strategie z let 2010 – 2011 a
s analýzou nabídky v tomto dokumentu je patrné,
že došlo k posílení atraktivit cestovního ruchu
v TO.
Vytvoření
profesionálního
destinačního Splněno, byť zejména v posledních 2 – 3 letech
managementu v TO Jeseníky - východ.
zřejmě
z důvodů
nedostatku
finančních
prostředků došlo ke kapacitnímu oslabení, což
může být jednou z příčin zbrzdění vývoje turismu
ve světle ukazatelů za rok 2018.
Zlepšení spolupráce mezi aktéry cestovního Vzhledem k vytvořenému systému – síti –
ruchu v rámci TO Jeseníky - východ.
spolupracujících aktérů a nabídce produktů a
balíčků jednoznačně
došlo ke zlepšení
spolupráce aktérů CR v TO.
Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů Nabídka produktů CR byla zásadním způsobem
cestovního ruchu TO Jeseníky - východ.
obohacena, vytvořený systém koordinace
turismu v TO vytvořil dobré předpoklady pro
rozšiřování a zkvalitňování nabídky produktů CR
což je možné dokladovat i nabídkou na webu TO.
Zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v TO Neexistují
přímé
indikátory
k hodnocení.
Jeseníky - východ.
Vzhledem k nárůstu počtu návštěvníků a turistů
lze usuzovat, že se zlepšila i kvalita služeb CR.
Zkvalitnění a zvýšení efektivnosti marketingu TO Výrazný nárůst počtu návštěvníků a turistů v TO
Jeseníky - východ
je jedním z důkazů zkvalitnění marketingu a
marketingové komunikace. Jednoznačně se na
tom podílí i pravidelné vyhodnocování situace
formou zpráv, zpracovávaných tajemníkem Rady
pro cestovní ruch. Vzhledem k prostředkům,
investovaným
do
marketingových
a
komunikačních aktivit a nárůstu počtu turistů
v TO lze usuzovat, že i efektivnost marketingu a
marketingové komunikace se zvýšila. Důkazem
jsou i dobře zpracované webové stránky.
Zdroj: vlastní zpracování
•
•

Stávající strategie byla zpracovávána v období po světové hospodářské krizi z let 2008 – 2010 v
období jen pomalu se zotavujících ekonomik (národní, sousedních zemí, EU a v podstatě celé
Evropy).
Významná část období realizace stávající strategie je spojena s obdobím ekonomického růstu
(2014 – 2018), jehož projevy byly patrné zejména v bývalých socialistických zemích střední
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•

Evropy (země V4), ale růst ekonomik byl v podstatě celoevropský a celosvětový. Pozitivní dopady
stávající strategie (nárůsty počtu návštěvníků a hostů v TO, nárůsty jejich útrat, nárůsty počtu
přenocování apod.) lze tedy vedle vhodně naformulované strategie, systematizující se a
profesionalizující se organizace CR v TO připsat i ekonomickému vývoji.
Zpomalení růstu v posledním období či drobný pokles (2018) lze připisovat jak subjektivním vlivům
(zhoršení personálního a finančního zajištění činnosti DM, zhoršení spolupráce s některými aktéry
/ subjekty), tak objektivním vlivům (zpomalování růstu ekonomik, rostoucí mzdy v ČR a preference
trávení dovolených v zahraničí nebo v jiných, lépe vybavených domácích destinacích).

Lze tedy konstatovat, že převážná část vytčených cílů byla naplněna a to jak na základě dat, faktů či
skutečností, tak na základě nepřímých důkazů.
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9 Syntéza
Syntéza je představována SWOT analýzou členěnou v souladu se metodikou CzT na 3 části. Shrnutí
představuje zpracovaná diagnóza.

9.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO
SWOT analýza představuje přehled silných a slabých stránek (SW), příležitostí a hrozeb (OT, které
vycházejí z analytických podkladů a z jednání pracovní skupiny, tvořené členy Rady pro cestovní ruch
Euroregionu Praděd. Tyto oblasti jsou:
1. Lokalizační, realizační a selektivní předpoklady
2. Nabídka a poptávka CR
3. Způsob řízení a organizace CR.

9.1.1 SWOT - lokalizační, realizační a selektivní předpoklady
První část SWOT analýzy tvoří rozsáhlá oblast, charakterizovaná jako lokalizační, realizační a
selektivní předpoklady. Vysvětlení vychází ze zmíněné metodiky CzT:
 „Lokalizační předpoklady jsou základem pro rozvoj oblasti a produktů v cestovním ruchu. Tyto
předpoklady závisí především na geografické poloze a historickém vývoji oblasti. Mezi základní
lokalizační předpoklady řadíme přírodní atraktivity (např. chráněná území, skalní města, jeskyně a
termální prameny), a kulturní atraktivity (hrady, městská historická centra, muzea a galerie,
kulturní festivaly, sportovní akce).“7
 „Realizační předpoklady jsou nezbytné pro rozvoj primárních zdrojů CR, dělí se na předpoklady
komunikační (např. kvalita komunikací) a infrastrukturu CR (např. kvalita a dostatečné kapacity
ubytovacích a stravovacích zařízení, blízkost turistického informačního centra).“8
 „Selektivní (objektivní a subjektivní) předpoklady reprezentují způsobilost oblasti / produktu
účastnit se na cestovním ruchu. Mezi objektivní selektivní předpoklady řadíme demografické
(např. přirozený pohyb obyvatelstva), urbanizační (např. bytový fond), ekonomické (např.
nezaměstnanost), sociální (např. fond volného času), politické, ekologické a technickotechnologické předpoklady. Subjektivní selektivní předpoklady (např. zkušenost s cestováním,
módnost destinace, mentalita národa) jsou založeny na individuálním vnímání a potřebách
každého člověka, které tyto předpoklady ovlivňují.“9

9.1.1.1 SW analýza - lokalizační, realizační a selektivní předpoklady
Silné stránky
Krásná a v ČR jedinečná krajina a hory (Hrubý a
Nízký Jeseník a jejich podhůří)
Řada chráněných území s výjimečnými přírodními
úkazy
Dobré podmínky pro venkovskou turistiku, ve
spojení s TO Jeseníky-západ, silný sektor
jezdeckých a parkurových základen (potenciál pro
hipoturistiku).
Známost, image a nabídka Státních léčebných
lázní v Karlově Studánce

Slabé stránky
Nedostatečné spektrum možností v oblasti ostatní
sport
Hory jako bariéra dopravní dostupnosti
Poloha regionu mimo hlavní mezinárodní i
národní obchodní a dopravní tahy

Administrativní rozdělení Jeseníků do 2
turistických regionů a turistických oblastí
Nerovnoměrné využití území pro potřeby a rozvoj
Významná a zatím stále nepříliš využívaná vodní cestovního ruchu a s tím související nedostatečné
plocha pro rekreaci a rybaření – přehrada využití potenciálu některých lokalit (turistických
Slezská Harta
zón) pro nabídku turistických možností (např.
Slezská Harta, Osoblažsko, Krnovsko)
Image regionu z pohledu charakteru a čistoty Nedostatečná vybavenost infrastrukturou a
CzechTourism, KPMG: Doporučený metodický postup tvorby strategických dokumentů v turismu.
Metodická příručka. Duben 2017.
8 CzechTourism, KPMG: Doporučený metodický postup tvorby strategických dokumentů v turismu.
Metodická příručka. Duben 2017.
9 CzechTourism, KPMG: Doporučený metodický postup tvorby strategických dokumentů v turismu.
Metodická příručka. Duben 2017.
7
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Silné stránky
životního prostředí (příroda, ovzduší)

Známost a image destinace a značky „Jeseníky“

Slabé stránky
suprastrukturou cestovního ruchu v zatím méně
známých a méně navštěvovaných lokalitách /
zónách (např. Slezská Harta, Osoblažsko,
Krnovsko)
Dopravní dostupnost TO ze silných městských
aglomerací (Ostravsko, Katovicko, Olomoucko,
Brněnsko)

Výhodná poloha TO vůči populačně silným
aglomeracím (ostravsko, katovicko, olomoucko, Nedostatečná vybavenost nabídkou atrakcí pro
brněnsko) se silnou poptávkou po destinacích se děti.
zdravým životním prostředím
Drsné podnebí s vysokou úrovní srážek v hornaté
CHKO Jeseníky, pokrývající významnou část TO
části regionu a s tím související nedostatek
Jeseníky – V a propojující území Jeseníků jako
alternativních atrakcí a programů pro návštěvníky
celku.
regionu v případě špatného počasí
Ve vrcholových sezónách (léto, zima) chybí
hygienická zázemí pro potřeby cestovního ruchu
zejména v již známých a frekventovaných
lokalitách.

9.1.1.2 OT analýza - lokalizační, realizační a selektivní předpoklady
Příležitosti
Stále rostoucí zájem a poptávka (v domácím i
mezinárodním měřítku) po nových destinacích
CR a po destinacích s čistým a zdravým životním
prostředím.
Rostoucí zájem o vlastní zdraví (samoplátecké
lázeňské pobyty s kratší dobou trvání 7 – 14
dnů).
Rostoucí poptávka po destinacích s vhodnou
nabídkou pro aktivní trávení dovolených
Rostoucí zájem o krátkodobé rekreační a
relaxační pobyty (3 – 5 dnů, prodloužené
víkendy)
Rostoucí zájem (zejména u mladší generace) o
moderní komunikační a informační technologie a
nástroje (např. interaktivní mapy, rozšířená
realita apod.)

Hrozby
Negativní promítnutí administrativního rozdělení
přirozené TO Jeseníky do TO Jeseníky – východ
a TO Jeseníky - západ
Neřešení dopravní dostupnosti TO a její
potenciální
zhoršování
ve
srovnání
s
konkurenčními destinacemi
Nezvládnutí dopadů kůrovcové kalamity na lesy
a přírodní prostředí (krajinu) Jeseníků a jejich
nesladění s potřebami CR (např. nenahrazení
turistických značek, které byly umístěny na
stromech atd.).
Nezachycení trendu elektromobility z pohledu
zabezpečení potřebné infrastruktury (nabíječky
pro elektromobily, elektrokola atd.).
Nevnímání cestovního ruchu jako komplexního a
významného
ekonomického
odvětví
a
preferování jiných odvětví na jeho úkor (absence
koordinace a nedostatečná komunikace a
vstřícnost
mezi
zainteresovanými
a/nebo
dotčenými subjekty z veřejného i soukromého
sektoru).

Transformující se přírodní prostředí Jeseníků a
zejména lesů, jako důsledku kůrovcové kalamity,
vytvářející historicky zajímavé a jedinečné
možnosti tvorby specifických produktů CR.
Velký potenciál blízkého přeshraničního polského
trhu, jehož domácí nabídka horských destinací je
velmi omezená, zejména ve vztahu ke
geografické a demografické velikosti Polska a
Jeseníky tvoří jednu z významných příhraničních
horských destinací.
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9.1.2 SWOT - nabídka a poptávka CR
SWOT nabídky a poptávky vychází z analýzy a zkušeností místních aktérů cestovního ruchu.

9.1.2.1SW analýza - nabídka a poptávka CR
Silné stránky
5 letý trend růstu počtu turistů (a návštěvníků)
přijíždějících do TO Jeseníky - V
V ČR jedna z nejširších/nejznámějších nabídek
pro zimní sporty (image Pradědu – „Moravský
ledovec“), zejména ve spolupráci s TO Jeseníkyzápad (Bruntálsko, Jesenicko, Rýmařovsko,
Šumpersko)
Ve spojení s TO Jeseníky-západ 2 nejsilnější
nabídka lázeňských center v ČR (relaxace,
wellness, lázeňské pobyty)

Slabé stránky
Nabídka doprovodných služeb pro cestovní ruch
(zejména v méně frekventovaných lokalitách)
Nedostatečná
úroveň
propagace
a
informovanosti a možnostech a nabídce turistické
oblasti v cestovním ruchu.
Nedostatek zdrojů pro silnější
propagace destinace a její značky

rozvinutí

Nedostatek
kvalitních
profesně
znalých
Vysoká loajalita klientely, přijíždějící do TO
pracovních sil pro zařízení cestovního ruchu
Jeseníky (vyplývá z průzkumů, realizovaných
(ubytovací a stravovací zařízení) zejména v letní
destinačním managementem TO)
a zimní sezoně.
Sezónní výkyvy poptávky, dané zejména
Široká nabídky atraktivit v oblasti poznávací
horským charakterem destinace, způsobující
turistiky (architektura a historie, příroda, technické
v sezonních vrcholech nedostatek kapacit
a industriální památky a zajímavosti), opět
(zařízení, služeb) a naopak v mimosezónních
zejména ve spolupráci s TO Jeseníky-západ
obdobích velmi nízkou poptávku.
Vysoká celková spokojenost s regionem a s tím
spojená vysoká míra loajality návštěvníků

9.1.2.2 OT analýza - nabídka a poptávka CR
Příležitosti
Stále rostoucí zájem a poptávka (v domácím i
mezinárodním měřítku) po nových destinacích
CR a po destinacích se zdravým životním
prostředím.
Rostoucí zájem o vlastní zdraví (samoplátecké
lázeňské pobyty s dobou trvání 7 – 14 dnů)
Rostoucí poptávka po destinacích s vhodnou
nabídkou pro aktivní trávení dovolených
Rostoucí zájem o krátkodobé rekreační a
relaxační pobyty (3 – 5 dnů, prodloužené
víkendy)

Hrozby
Rostoucí nabídka produktů a služeb cestovního
ruchu konkurence v tuzemsku i v zahraničí
Ekonomické výkyvy srážející poptávku
volnočasových aktivitách včetně dovolených

po

Zhoršení image a konkurenční pozice Jeseníků
Stagnace v oblasti vybavenosti a kvality služeb

Nezvládnutí prostorové nevyváženosti poptávky
Rostoucí zájem (zejména u mladší generace) o (přebytek zájmu o všeobecně známé atraktivity /
moderní komunikační a informační nástroje lokality / trasy a naopak nevyužívaný potenciál
(např. interaktivní mapy, rozšířená realita apod.) méně známých či neznámých atraktivit / lokalit /
tras).
Stále masivnější růst poptávky po mobilních Nedostatečná osvěta návštěvníků hor a
informačních a komunikačních systémech vzácných přírodních lokalit v oblasti péče o
(zejména u mladší, ale i u střední generace)
životní prostředí.
Rozšiřující se vybavenost elektrokoly a zájem o
využití elektrokol zejména v horských oblastech a Nesledování a nezachycení hlavních trendů
s tím spojená rostoucí poptávka po vhodných nabídky a poptávky po produktech a službách
trasách a vybavenosti (vhodné uzamykatelné CR.
stojany, nabíjecí stanice apod.).
Rostoucí povědomí a poptávka po e-dopravních Nedostatečná pozornost inovacím stávajících
prostředcích zejména v hornatém prostředí produktů a vývoji nových produktů CR,
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Příležitosti
(elektrokola, elektrokoloběžky apod.).

Hrozby
vycházejících z trendů (sociální média, mobilní
komunikace, elektromobilita atd.).

Identifikace zatím nepokryté poptávky po
produktech a službách CR (vybavenost pro
houbaře apod.), vycházející ze silných stránek a
specifik destinace (TO).

9.1.3 SWOT - způsob řízení a organizace CR v TO
Poslední SWOT analýza se zabývá pozitivy a negativy ve způsobu řízení a organizaci cestovního
ruchu v turistické oblasti. Dobré organizační předpoklady jsou stěžejní pro využití a zlepšení
realizačních faktorů a nabídky cestovního ruchu v turistické oblasti. Jsou to zejména aktéři v sektoru
cestovního ruchu, jejich aktivity a spolupráce, které potenciálně povedou k naplnění strategie, ale
rovněž zainteresované subjekty z veřejného sektoru.

9.1.3.1 SW analýza - způsob řízení a organizace CR v TO
Silné stránky
Zkušenosti Euroregionu Praděd s organizací
aktivit zejména veřejného sektoru v odvětví
cestovního ruchu v TO Jeseníky
Členství subjektů (zejména obcí a měst) v ERP
z TO Jeseníky – východ i TO Jeseníky - západ

Slabé stránky
Kvalifikační struktura a úroveň
v regionu, jazyková vybavenost

vzdělanosti

Nedostatek místního kapitálu pro rozvoj
podnikání v cestovním ruchu
Nízká úroveň spolupráce mezi destinačními
společnostmi TO Jeseníky - východ a Jeseníky Existující a fungující systém řízení CR v TO
západ (SCR Jeseníky) při řízení rozvoje CR v
destinaci „Jeseníky“
Nedostatečné kapacitní zajištění řízení a
Dlouholeté zkušenosti Euroregionu Praděd
organizace cestovního ruchu (destinačního
z propagace Jeseníků
managementu) v TO Jeseníky - východ
Nedostatečné finanční zdroje pro další rozvoj a
profesionalizaci destinačního managementu v
TO Jeseníky - východ

9.1.3.2 OT analýza - způsob řízení a organizace CR v TO
Příležitosti
Zvyšování kvality spolupráce mezi veřejným a
soukromým sektorem při rozvoji CR
Poptávka po šířeji pojatých produktech CR
(společné produkty) se sousedícími TO, s
nejnavštěvovanějšími atraktivitami mimo vlastní
TO, s příhraničními oblastmi na polské straně
apod.

Hrozby
Nenalezení konsenzu a společných priorit pro
spolupráci mezi aktéry CR v TO
Nenalezení konsenzu a společných priorit pro
rozvoj značky „Jeseníky“ s organizací CR v TO
Jeseníky - západ
Zhoršení koordinace a spolupráce mezi národní,
krajskými a oblastními organizacemi cestovního
ruchu (destinačními managementy).
Zhoršení kapacitní a profesionální úrovně řízení
destinace (nedostatek finančních prostředků,
absence
kvalitně
profesně
připravených
pracovníků apod.).
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9.2 Diagnóza cestovního ruchu v TO Jeseníky - východ
•

•

•

•

•

•

Základním nedostatkem z pohledu dlouhodobého rozvoje TO Jeseníky – východ je nevyváženost
infrastrukturního zajištění cestovního ruchu. Vedle rozvíjející se nabídky v části Hrubého Jeseníku
se stále nedaří zajistit rozvoj potřebné suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu v oblastech
Nízkého Jeseníku a Osoblažska a to přes významný zejména krajinný, ale i historicko-poznávací
potenciál těchto území zejména pro regionální a národní cestovní ruch, případně pro přeshraniční
(Osoblažsko) cestovní ruchu či pro příjezdový cestovní ruch z tradičních cílových trhů (Polsko,
Slovensko, Německo).
Přes relativní blízkost významných populačních aglomerací (Ostravsko, Katovicko, Olomoucko,
Brněnsko atd.) tvoří dopravní dostupnost jednu z významných bariér rozvoje cestovního ruchu
v TO. Nedostatečné je silniční dopravní propojení z východní strany (Ostravsko s populací téměř
800 tis. obyvatel a poměrně významnou kupní silou a poptávkou po destinacích se zdravým
životním prostředím, ale zároveň s podstatně lepší dopravní dostupností na Moravskoslezské
Beskydy), ze severní strany (zejména Katovicko, ale i Opole či Wroclaw s opět více než 4
milionovým populačním potenciálem a významnou poptávkou po destinacích se zdravým životním
prostředím, ale zároveň s lepší dopravní dostupností na Moravskoslezské Beskydy dálnice D1 a
rychlostní komunikace D48) a na Malou a Velkou Fatru (D1, D48, S1/D3).
Přes posun v organizaci cestovního ruchu v MSK (existence krajské destinační společnosti
Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., fungující destinační společnosti v TO MSK) se potýká TO
Jeseníky – východ se spíše v čase klesající kapacitou profesionálních pracovníků pro organizaci
turismu v TO, což může být i jedním ze subjektivních důvodů zpomalení růstu, zachyceného
v ukazatelích počtu turistů v TO. V rámci TO Jeseníky – západ sehrává roli destinační společnosti
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které disponuje silnějším finančním i personálním (dle
webového portálu jsou zde vedle ředitele 2 projektoví manažeři, jeden produktový manažer a
marketingový manažer) zázemím. Nicméně problémem v rámci organizace turismu je nízká
úroveň spolupráce obou TO Jeseníků (východ, západ), projevující se i v neexistenci společných
produktů cestovního ruchu, v nevyužívání resp. omezeném využívání potenciálu destinace a její
značky „Jeseníky“ na cílových trzích.
Administrativní rozdělení TO na Jeseníky - východ a Jeseníky – západ přineslo velmi nešťastný
marketingový dopad na celou bývalou turistickou oblast – destinaci, zavedenou a známou na
cílových trzích pod značkou Jeseníky. Tato značka zastřešuje jak Hrubý, tak Nízký Jeseník, je
úzce spojena s Rychlebskými horami (patří do Jesenické oblasti), s přilehlými podhorskými
oblastmi (Bruntálsko, Hanušovicko, Javornicko, Krnovsko, Rýmařovsko, Šumpersko, Zábřežsko,
Zlatohorsko apod.). Tradiční a turisty známá turistická oblast Jeseníky tak je rozdělena na dvě
turistické oblasti. I přes více než desetiletí existence obou vytvořených turistických oblastí (východ
a západ) dnes v podstatě neexistují společné produkty cestovního ruchu a jen okrajově jsou
nahrazovány, zejména díky snaze Euroregionu Praděd a jeho destinačního managementu pro
turistickou oblast Jeseníky – východ, produkty s překryvem do TO Jeseníky – západ. Naopak
minulost je spojena s nepříliš pozitivně vyznívajícími problémy společného užívání jednotného
loga, které vyústily k vytvoření nového loga a sloganu „Rodinné Jeseníky“ v rámci TO Jeseníky –
východ. Pro zajištění alespoň udržení konkurenční pozice „Jeseníků“ je nezbytné vytvořit takový
systém organizace a koordinace cestovního ruchu, který bude pro návštěvníka a turistu eliminovat
toto nešťastné administrativní rozdělení, promítající se do marketingových aktivit a
nenapomáhající konkurenční pozici značky a destinace „Jeseníky“.
Velké území se širokým spektrem atraktivit, aktérů CR a zainteresovaných subjektů (mikroregiony,
MAS atd.). TO Jeseníky – východ pokrývá rozlehlé území s velmi rozlišnou úrovní vybavenosti,
známosti, ale i potenciálu cestovního ruchu. Turisticky známé území Hrubého Jeseníku se
nachází vedle zatím turisticky „neobjevených“ území Nízkého Jeseníku (Slezská Harta), Krnovska
a Osoblažska. Je proto potřeba hledat synergii těchto území a podporovat společnou propagaci,
rozšiřující nabídku Hrubého Jeseníku, ale zároveň napomáhajícího společnému vystupování a
nabídce těchto zatím neobjevených a/nebo nedostatečně objevených území pod značkou
Jeseníky.
Převládá zde individuální cestovní ruch, který dnes vyžaduje hýčkání klientely (stávající i
potenciální) formou dostatečně širokého produktového portfolia, odpovídající kvalitou služeb a
cíleným a efektivním informačně-propagační zajištěním. Standardem jsou tedy dnes produkty,
programy a balíčky, ulehčující návštěvníkům a turistům nejen samotný výběr destinace, ale i
přípravu vlastního programu pro vybraný pobyt. Mohou tedy tvořit nejen motivační prvek k výběru
dané destinace (zejména balíčky a programy), ale z pohledu požadavků návštěvníků a turistů již
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zasahují i do oblasti hygienických prvků (tedy takových, jejichž existence nemotivuje k návštěvě,
ale jejichž absence odrazuje od návštěvy a/nebo opakované návštěvy).
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10 Marketingová strategie na období 2019 – 2024
Základem marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Jeseníky – východ je přírodní
bohatství a pozitivní image této destinace.

10.1 Vize CR TO Jeseníky - východ
Vytvořit z TO Jeseníky (východ) významnou destinaci celoročního cestovního ruchu mezinárodního
významu, založenou na:

zdravém životním prostředí spojeném s výjimečnými klimatickými podmínkami,

výjimečně zachovalé a nepoškozené přírodě,

širokém portfoliu oblastí, forem a produktů cestovního ruchu s dominancí zimních sportů, relaxace
(lázeňství a wellness pobytů), aktivně trávené dovolené (pěší a cyklo turistika, hipoturistika, vodní
sporty), pobytů na venkově a poznávání (architektura a historie, příroda, průmyslové dědictví a
technické zajímavosti),

geografické a přírodní pestrosti turistické oblasti (horská území Hrubého Jeseníku, Nízkého
Jeseníku, venkovská území Osoblažska a řady malých půvabných měst a obcí),

využívání moderních informačních a komunikačních technologií jak v oblasti marketingové
komunikace, tak v oblasti produktové nabídky a doplňkových služeb cestovního ruchu.

10.2 Poslání destinačního managementu TO Jeseníky - východ
Sloužit turistické oblasti organizováním a koordinací aktivit spojených s rozvojem sektoru cestovního
ruchu a tím zásadně napomáhat zvýšení konkurenceschopnosti a prodejnosti TO Jeseníky - východ
na cílových trzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.
Sehrávat roli marketingového centra turistické oblasti, zajišťujícího kvalitní a efektivní marketing a
marketingovou komunikaci pro TO Jeseníky – východ.
Sehrávat roli spojovacího organizačního článku mezi částmi Jeseníky-východ a Jeseníky-západ a ve
spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky eliminovat pro návštěvníky a turisty negativa,
vyplývající z administrativního rozdělení přirozené turistické oblasti Jeseníky.

10.3 Cíle TO Jeseníky - východ
Vymezený cíl
Indikátory
Globální cíl marketingové strategie:
Zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního
ruchu v destinaci Jeseníky, zaměřeného na
přírodu a venkov a jejich poznávání, na aktivní
dovolenou.
Základní – kvantitativní cíle:
Celkový růst počtu turistů a návštěvníků do roku Měření bude realizováno s využitím metodicky
2025 rámcově o 5 %.
srovnatelných ukazatelů (metrik). Základními
Měření: ročně, dle výchozího stavu roku 2019.
ukazateli budou:
 Počet hostů v HUZ celkem
o Počet rezidentů v HUZ
o Počet nerezidentů v HUZ
Celkový růst počtu přenocování turistů do roku  Počet přenocování hostů v HUZ celkem
2024 rámcově o 5 %.
o Počet přenocování rezidentů v HUZ
Měření: ročně, dle výchozího stavu roku 2019.
o Počet přenocování nerezidentů v
HUZ
Specifické cíle:
Posílení nabídky TO Jeseníky v oblasti atraktivit Indikátor:
cestovního ruchu. Cílem je každoročně rozšířit  Počet atraktivit v aktivní nabídce
aktivní nabídku atraktivit cestovního ruchu o 5 Výchozí hodnota:
atraktivit.
 Počet aktivně nabízených atraktivit za rok
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Vymezený cíl
Stabilizace a další rozvoj profesionálního
destinačního managementu v TO Jeseníky východ. Cílem je fungující profesionální
destinační management TO, průběžně naplňující
cíle marketingové strategie a zajišťující
koordinaci aktivit v rámci TO, komunikaci a
spolupráci s krajskou organizací DM a s DM
partnerských TO (v rámci MSK, s DM Jeseníky –
západ a přeshraničními polskými partnery).
Rozšíření počtu aktivně spolupracujících aktérů
cestovního ruchu v rámci nejen samotné TO
Jeseníky – východ, ale i celé destinace Jeseníky
na dvojnásobek do roku 2024.

Zajištění dalšího rozšiřování, inovace a
zkvalitňování nabídkového portfolia produktů
cestovního ruchu TO Jeseníky – východ s
propojením na aktéry a významné atraktivity
sousedících TO a TO v rámci MSK a s využitím
moderních informačních a komunikačních
technologií a nástrojů. Cílem je zdvojnásobení
celkového nabízeného počtu produktů CR do
roku 2024 a zajištění každoroční inovace
minimálně 10 % nabízených produktů v minulém
roce.
Zajištění dalšího zvyšování kvality služeb
cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ
vhodnými aktivitami a projekty.
Cílem je zvýšit počet aktivně spolupracujících
zařízení cestovního ruchu s relevantní certifikací
kvality na dvojnásobek do roku 2024.
Zkvalitnění a zvýšení efektivnosti marketingu TO
Jeseníky – východ v oblasti strategické (práce s
cílovými trhy a skupinami).

Zkvalitnění a zvýšení efektivnosti marketingu TO
Jeseníky – východ v oblasti komunikační
(rozšiřování
využití
nástrojů
digitálního
marketingu, efektivní využití integrovaného
marketingu).
Podílet se na zkvalitňování infrastruktury a
suprastruktury cestovního ruchu v TO Jeseníky
východ ve vazbě na strategický marketing
destinace (zejména systematickým výzkumem a
analyzováním, zaměřeným na cílové trhy,
spokojenost
návštěvníků
a
turistů,
vyhodnocování přínosů CR apod.).

Indikátory
2019.
Indikátory:
 Fungující koordinace aktivit CR v rámci TO
 Fungující komunikace s krajskou organizací
DM a s DM partnerských a sousedících TO /
destinací

Indikátor:
 počet
aktivně
spolupracujících
aktérů
cestovního ruchu.
Výchozí hodnota:
 počet aktivně spolupracujících aktérů v roce
2019.
Indikátory:
 počet nových produktů CR, z toho:
o produkty v rámci TO
o produkty s přesahem do sousedících
TO/destinací
o společné produkty se sousedícími
TO / destinacemi.
 počet inovovaných produktů CR
Výchozí hodnota:
 počet produktů CR v nabídce za rok 2019
Indikátory:
 počet aktivně spolupracujících zařízení CR
s relevantním certifikátem kvality
Výchozí hodnota:
 počet aktivně spolupracujících zařízení CR
s relevantním certifikátem kvality za rok 2019
Indikátory:
 průběžné,
systematické
a
pravidelné
zpracovávání informací o cílových trzích,
spokojenosti návštěvníků a turistů a srovnání
s relevantními charakteristikami za ČR, MSK
a konkurenční TO
 předávání těchto informací formou zpráv
s frekvencí 2x ročně (vazba na 2 hlavní
sezony) aktivně spolupracujícím aktérům CR
v TO.
Indikátory:
 Využití neplacených kanálů marketingové
komunikace (vlastní webový portál, využití
sociálních médií pro komunikaci s klienty
(turisty, návštěvníky) a jejich průběžná
aktualizace a přizpůsobování trendům v CR.
Indikátory:
 pravidelné zpracovávání zpráv s minimálně
půlroční frekvencí o vývoji CR v TO pro
potřeby aktivně spolupracujících aktérů
cestovního ruchu a pro rozvoj marketingové
inteligence destinačního managementu
 zajišťování zpětné vazby od turistů a
návštěvníků turistické oblasti pro potřeby
aktivně spolupracujících aktérů cestovního
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Vymezený cíl

Indikátory
ruchu a pro rozvoj marketingové inteligence
destinačního managementu formou šetření a
anket, alespoň 1x ročně.

Rozprostření návštěvnosti TO a jejich atraktivit
do času (posilování mimosezonní návštěvnosti) a
do prostoru (začleňování nových a/nebo méně
známých atraktivit a služeb cestovního ruchu do
nabídky TO) a tím dosahovat nárůstu počtu
návštěvníků TO.

10.4 Prioritní osy a priority marketingové strategie TO Jeseníky –
východ






Prioritní osa 1: Realizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu
o Priorita 1.1: Suprastruktura cestovního ruchu
o Priorita 1.2: Infrastruktura cestovního ruchu
Prioritní osa 2: Organizace a kooperace v cestovního ruchu
o Priorita 2.1: Organizace cestovního ruchu v destinaci
o Priorita 2.2: Kooperace a spolupráce mezi aktéry CR v destinaci
Prioritní osa 3: Produkty a služby
o Priorita 3.1: Rozšiřování nabídkového produktového portfolia destinace vývojem a
sestavováním nových produktů
o Priorita 3.2: Inovace a zkvalitňování stávajících produktů cestovního ruchu v destinaci
o Priorita 3.3: Rozvoj nabídky a zkvalitňování služeb CR v destinaci
Prioritní osa 4: Marketing a marketingová komunikace
o Priorita 4.1: Strategický marketing destinace cestovního ruchu (systematické výzkumy a
analýzy, marketingové mixy pro vybrané cílové skupiny).
o Priorita 4.2: Marketingová komunikace značky („Jeseníky“ a TO Jeseníky – východ „Rodinné
Jeseníky“) a produktů CR

10.5 Cílové trhy TO Jeseníky - východ






Cílové skupiny dle statutu:
o rodiny s dětmi (významná skupina, vycházející z image destinace a jejího charakteru),
o senioři (významná rostoucí skupina, zaměřená zejména na základní produkt – pěší turistika
a na lázeňství, významná skupina i z pohledu snížení mimosezonních výkyvů),
o školní skupiny (významná skupina zejména ve vazbě na blízké městské a průmyslové
aglomerace, trpící stále výrazněji smogovými situacemi a rostoucí nemocností dětí),
o firmy a organizace (incentivní CR)
Cílové skupiny dle motivace
o Aktivní a rekreační sportovci,
 pěší turisté
 Cykloturisté (tradiční, e-cykloturisté),
 lyžaři (sjezdoví i běžkaři) a snowbordisté,
 adrenalinoví sportovci (závěsné a sportovní létání, horolezectví),
o rybáři
o lázeňští hosté – léčebné pobyty, wellness pobyty,
o zájemci o poznávání (přírodních, architektonických, technických zajímavostí),
o firemní akce – porady, incentivní akce (firmy, organizace),
Cílové skupiny dle zemí:
o ČR - tuzemská klientela (základní skupina)
o Polsko – druhá nejvýznamnější skupina po tuzemských turistech,
o Slovensko – třetí nejvýznamnější skupina po tuzemských a polských turistech,
o Německo – čtvrtá nejvýznamnější skupina s vazbou na historii,
o Holandsko.
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o Rusko – zejména ve vazbě na nabídku lázeňských kapacit,
o Ukrajina - zejména ve vazbě na nabídku lázeňských kapacit.

10.6 Základ produktové nabídky cestovního ruchu TO
Pro přehlednost a uvádíme základní produktové řady a produkty resp. atraktivity jak TO Jeseníky –
východ, tak TO Jeseníky – západ. Pokud lze jednoznačně určit lokalitu, tak jsou produkty (atraktivity)
TO Jeseníky – západ uvedeny kurzívou.
 Poznávání:
o Zvyky a tradice, venkov, místní produkty:
 Pradědova galerie
 Osoblažská krajka
o Průmyslové dědictví a technické zajímavosti:
 most se sochou sv. J. Nepomuckého (jeden z nejstarších v regionu)
 Dějiny textilnictví na Rýmařovsku
 Geostezky na Rýmařovsku:
 Javorový vrch
 Za slávou horního Města Hankštejna
 Kosárna Karlovice
 Lorenzova – Vavřincova huť v Údolí lapků (naučná stezka „Údolím Lapků
z Drakova“)
 Mlýnský náhon v Bruntále
 Muzeum vidlí Lichnově
 Nýtovaný most v Krnově
 Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
 Ruční papírna Velké Losiny
 Tkalcovna na Rejvízu
 Skláři ve Vrbně p. Pradědem – v Mnichově a v centru Vrbna (výrobny
historického skla)
 Torzo turbíny v Malé Morávce
 Úzkorozchodná železnice Třemešná - Osoblaha
 Vápenná pec u Razové
 Vápenná pec v Supíkovicích
 Vápenné pece ve Velkých Kuněticích
 Zlatohorsko – historie a současnost rýžování a těžby zlata a rud barevných
kovů
 Poštovní štola
 Údolí ztracených štol v Ondřejovicích a Zlatorudný skanzen
o Architektura a historie:
 Hrad Sovinec
 Zámky – Bruntál, Javorník-Jánský Vrch, Linhartovy, Janovice, Velké Losiny,
 Zříceniny hradů (Edelštejn, Fulštejn, Fürstenwalde, Hoštejn, Koberštejn,
Rabštejn, Rabenštejn, Šelenburk (Cvilín), Vartnov, Vikštejn, Vildštejn atd.)
 Městská památková zóna Branná
 Městská památková zóna Bruntál
 Městská památková zóna Rýmařov
 Městská památková zóna Javorník
 Městská památková zóna Štíty
 Městská památková zóna Šumperk
 Městská památková zóna Vidnava
 Městská památková zóna Zlaté Hory
 Vesnická památková rezervace Heřmanovice
 Vesnická památková zóna Andělská Hora
 Vesnická památková zóna Dlouhomilov
 Vesnická památková zóna Jakubovice
 Vesnická památková zóna Malá Morávka
 Vesnická památková zóna Petrovice
 Vesnická památková zóna Piskořov
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Vesnická památková zóna Rejvíz
Vesnická památková zóna Dolní a Horní Údolí
Vesnická památková zóna Žďárský potok
Historická města:
 Bruntál
 Jeseník
 Krnov
 Rýmařov
 Vrbno p. Pradědem
 Sakrální stavby:
 Hřbitov řeholních sester v Bílé Vodě
 Kaple v Lipkách – Rýmařov
 Kaplička v Mnichově – Vrbno p. Pradědem
 Kostel Narození Panny Marie a klášter minoritů v Krnově
 Kostel sv. Benedikta v Krnově – Kostelci
 Kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova a křížová cesta na
Křížový vrch
 Kostel sv. Martina v Krnově
 Krnovská synagoga
 Mariahilf nad Zlatými Horami
 Pravoslavný kostelík v Dlouhé Dolině v Horní Lipové
 Slezský krnovský Kopeček – kostel Panny Marie Sedmibolestné
 Výrobna hostií v Bílé Vodě
 Židovský hřbitov v Osoblaze
Rozhledny a místa dalekého rozhledu:
 Biskupská Kupa
 Hraniční vrch – Město Albrechtice
 Pohled z věže hradu Sovince
 Praděd
 Kamenná rozhledna na Cvilíně – Krnov (momentálně uzavřena)
 Rozhledna v Dolní Moravici – Nové Vsi
 Rozhledna H. Kudlicha na vrchu Strážiště nad Úvalnem
 Rozhledna Ježník
 Rozhledna na Borůvkové hoře – Rychlebské hory
 Dřevěná rozhledna Strážnice v Liptani (Osoblažsko)
 Slunečná (s 800 m.n.m., Nízký Jeseník)
 Rozhledna Na Skalce v Holčovicích - Jelení
 Uhlířský vrch (Bruntál)
 Velký Roudný – Roudno
 Vyhlídka na Zámeckém vrchu - Ludvíkov
 Zlatý chlum
Příroda – divoká, nepoškozená a čistá příroda Jeseníků:
 CHKO Praděd s řadou národních přírodních rezervací a přírodních rezervací
 Jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku
 Praděd – nejvyšší hora Moravy a Slezska
 Rejvíz
 Rešovské vodopády
 Venušiny misky u Vidnavy
 Vyhaslé sopky na Bruntálsku (Razovské tufity u Razové, Venušina sopka a
Lávový proud (přírodní památka) u Meziny, Velký a Malý Roudný, Uhlířský
vrch u Bruntálu,
 Zatopený břidlicový lom Šífr, Svobodné Heřmanice, délka 500 m, šířka asi 3070 m, hloubka asi 36 m. Jedná se o koryto svažující se doprostřed lomu.
Běžný vstup do vody je na severní straně s železnou lávkou. Odtud v hloubce
asi 17 m je ukotvená řetězy ponorná kabina Permon - velký keson, ve kterém
probíhaly historické pokusy s dlouhodobým pobytem člověka pod vodou.
Slavné osobnosti (např. V. Priessnitz, J. Schroth, J. E. Welzl, A. Valenta,…)
Gastronomie





o

o

o
o
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 Biopotraviny (zejména Zábřežsko)
 Borůvkové hody (Země děda Praděda)
 Rybářská farma Tylov
Lázně, wellness, odpočinek a zdraví:
o Aquacentrum Slunce v Rýmařově
o Bludov
o Karlova Studánka,
o Lesní bar v Horní Lipové
o Lázně Lipová Schroth, s.r.o.
o Městské lázně v Krnově
o Pavilon s kyselkou v Zátoru
o Pivní lázně v Malé Morávce
o Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku
o Lázně Velké Losiny
o Speleoterapie ve Zlatých Horách
o Wellness centrum v Bruntále
Sport a aktivní dovolená
o Adrenalinové sporty
 Acrobat Park Štíty
 Bobová dráha ve Ski Areně Vrbno p. Pradědem
 Bobová dráha v Petříkově
 Dirt park v Karlovicích
 Funpark v Kopřivné
 Koloběžkové sjezdy:
 Sjezd z Pradědu
 Lezecká stěna v Krnově
 Pumptrack ve Vrbně p. Pradědem
 Relaxa s Rambodráhou ve Staré Vsi na Rýmařovsku
 Terénní minikáry:
 Areál Na Smrťáku v Jeseníku
 Ramzová
o Cykloturistika:
 Cyklotrasy a cyklostezky s nižší a střední náročností:
 Trasy kolem Slezské Harty,
 Osoblažsko
 Atd.
 Cyklotrasy a cyklostezky s vyšší náročností:
 Rychlebské stezky
 Řada tras v hornatých částech regionu
 E-cyklistika:
 E-bike friendly (V současné nabídce 11 okruhů)
o Hipoturistika a jezdectví
o Pěší turistika:
 stovky kilometrů krátkých, středních i delších tras,
 naučné trasy:
 Velká kotlina
 Údolím lapků z Drakova
 Se skřítkem okolím Pradědu
 Bílá Opava
 Světem horských luk
 Historií a přírodou Karlovic
 Hornická naučná stezka (u Zlatých Hor)
 Rejvíz
 S Koprníčkem na výlet Keprnickými horami
 Za slávou Horního Města Hankštejna
 Trasy pro rodiny s dětmi v kočárku nebo pro vozíčkáře:
 Ovčárna - Praděd a zpět
 Ovčárna – Švýcárna a zpět
 Zlaté Hory – Zlatorudné mlýny a zpět
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Ráj houbařů
Sportovní akce pro širokou veřejnost
 Jesenická šedesátka
o Sportovní a závěsné létání
 Sportovní letiště Krnov, Mikulovice, Šumperk,
 Aeroklub Krnov – vyhlídkové lety
 Paragliding - jediná tzv. dlouhá vlna v ČR
o Vodní turismus a rybolov
 Nýznerovské vodopády
 Přehrada Slezská Harta
 Rešovské vodopády
 Rybníky Osoblažska
 Vodní toky Bělá, Desná, Morava, Moravská Sázava,
 Zatopené lomy Jesenicka a Javornicka
o Zimní sporty - sjezdové a běžecké lyžování, Moravský ledovec Praděd a lyžařské
areály (celkem cca 50 areálů), nejznámější:
 Branná
 Červenohorské sedlo
 Filipovice
 Klepáčov
 Kouty n. Desnou
 Loučná n. Desnou
 Malá Morávka - Karlov
 Miroslav a Lázeňský vrch Lipová-lázně
 Ostružná
 Ovčárna – Praděd
 Petříkov
 Přemyslov
 Ramzová
 Staroměstsko
 Vrbno p. Pradědem
 Zlaté Hory
o Ostatní sportovně-volnočasové atrakce:
 Discgolf v Krnově
 Discgolf v Priessnitzových léčebných lázních
 In-linové dráhy
 Po obvodu horní nádrže Dlouhé Stráně
 Malá Morávka – Karlov
 Údolím Střední Opavy u Vrbna
 Westernová škola v areálu starého lomu v Janovicích na Rýmařovsku
 Jízdy se psím spřežením u Lipové-lázní
 Golf:
 Golf Club Město Albrechtice
Zábava a kultura
o Bruntálský advent
o Bruntálské léto
o Krnovské hudební slavnosti (každoročně v září)
o Mezinárodní festival dechových hudeb v Jeseníku
o Mezinárodní folklórní festival l.O.V. Šumperk,
o Mezinárodní bluesový festival Blues Alive, Šumperk
o Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua v Jeseníku
o Mistrovství Moravy juniorů v motokrosu (každoročně, Město Albrechtice)
o Poutě na Cvilíně (Krnov)
o Vánoční trhy (Krnov)
o Zlaté dny ve Zlatých Horách
o Zlatohorské hudební léto
o Dny Euroregionu Praděd – Vrbenské slavnosti
o Festival pěveckých sborů ve Vrbně pod Pradědem
o Atd.
Venkovská, agro a ekoagro turistika
o
o
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o Javornicko
o Osoblažsko – Slezská Haná
o Zábřežsko – region agro a ekoagroturistiky a zdravých potravin
o Atd.
Profesní turismus
o Kongresy, konference, školení a incentiva v Jeseníkách (lázeňská zařízení, rekreační
areály)

Seznam dílčích produktů cestovního ruchu v TO Jeseníky (východ i západ) je tedy velmi dlouhý, což
potvrzují i postoje návštěvníků a turistů (viz analytická část) a jedná se tedy opravdu o velmi široké
portfolio produktů. Opět i dle postojů návštěvníků a turistů je však nedostatečná informovanost,
propagace a obecně komplexní marketing této přirozené destinace cestovního ruchu.
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11 Způsob monitoringu
marketingové strategie.

a

vyhodnocování

plnění

Hodnocení a měření úspěšnosti marketingu destinace TO Jeseníky-východ (tedy plnění cílů) bude
prováděno jednou ročně, v prvním kvartále následujícím po vyhodnocovaném roce. Pro získání
podrobnějších dat a případné definování dalších měřitelných cílů budou realizovány analýzy a
průzkumy, vycházející z metodiky KÚ Moravskoslezského kraje a/nebo MMR ČR a/nebo agentury
CzechTourism.
V rámci vyhodnocování marketingového plánu budou sledovány také tyto indikátory:

Vytvořená a profesionálně fungující organizace cestovního ruchu (společnost destinačního
managementu)

Sledování návštěvnosti vybraných atraktivit, které budou navrženy nově vytvořenou společností
destinačního managementu.

Sledování statistik ČSÚ, zejména počty hostů v hromadných ubytovacích zařízeních a počty
přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních.

PR vyhodnocení zájmu médií - zveřejněné články, obsah

Sledování poměru vynaložených nákladů/přírůstku turistů.
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