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1 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ TURISTICKÉ 
OBLASTI JAKO DESTINACE CESTOVNÍHO 
RUCHU 

1.1 Poloha destinace 

Turistická oblast Opavské Slezsko (TO) se rozprostírá ve východní části České republiky na 

území Moravskoslezského kraje.  

Z nadregionálního hlediska je jeho poloha ve středu evropského prostoru velice výhodná  

a perspektivní (hraničící s Polskem, jako významným zdrojovým trhem a v blízkosti se 

Slovenskem). Pokud se zaměříme na celou Evropu, pak se TO nachází mezi Hornoslezskou  

průmyslovou aglomerací, Vídní a Prahou, což jsou významná centra dohromady s přibližně 5 

miliony obyvateli.  

 

Obrázek 1  Poloha turistické oblasti Opavské Slezsko v rámci ČR  
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1.2 Vymezení destinace 

Dle České centrály cestovního ruchu CzechTourism se na celém území ČR nachází  

17 turistických regionů. Jedním z nich, a to ze všech největší, je turistický region Severní 

Morava a Slezsko. Všechny turistické regiony se dále člení na 1-3 turistické oblasti s výjimkou 

moravských turistických regionů. Turistický region Jižní Morava se člení na 5 TO a turistický region 

Severní Morava a Slezsko má 6 TO (Jeseníky, Opavské Slezsko, Ostravsko, Těšínské 

Slezsko, Poodří – Moravské Kravařsko a Beskydy – Valašsko). Některé z těchto oblastí dle 

mapky CzechTourism zasahují do Zlínského (TO Beskydy – Valašsko, zejména Rožnovskem a 

Valašskomeziříčskem) a Olomouckého kraje (Jeseníky).  

 

Obrázek 2 - Mapa všech TO v rámci kraje 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 3 - Mapa obcí v rámci TO Opavské Slezsko 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

TO Opavské Slezsko je vymezena katastry 81 obcí uvedených v následující tabulce.  
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Tabulka 1 - Města a obce spadající do TO Opavské Slezsko 

Obce  

Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice, Březová, Budišov nad Budišovkou, 
Budišovice, Čavisov, Čermná ve Slezsku, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Dolní Lhota,  
Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hať, Hlavnice, Hlubočec, Hlučín, Hněvošice, Holasovice, Horní Lhota,  
Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chuchelná, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Kobeřice, 
Kozmice,  Kravaře,  Kružberk, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Ludgeřovice, Markvartovice, Melč, 
Mikolajice, Mladecko, Mokré Lazce, Moravice, Neplachovice, Nové Lublice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, 
Otice, Píšť, Pustá Polom, Radkov, Raduň, Rohov, Skřipov, Slavkov, Služovice, Sosnová, Staré Těchanovice, 
Stěbořice, Strahovice, Sudice, Svatoňovice, Šilheřovice, Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Těškovice, 
Třebom, Uhlířov, Velká Polom, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Větřkovice, Vítkov, Vršovice, Vřesina, Závada   

Zdroj: Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013 

Takto vymezené území má rozlohu 1 072 km2 a žije zde přibližně 182 tisíc obyvatel (SLDB 2011). 

Řešené území zaujímá cca 20 % území Moravskoslezského kraje a 14,7 % jeho obyvatel (z 

1 236 028 k SLDB 2011). 

Z hlediska příslušnosti k ORP lze konstatovat, že 41 obcí patří do obvodu obce s rozšířenou 

působností Opava, 15 obcí do obvodu ORP Hlučín, 12 obcí do obvodu ORP Vítkov, 9 obcí do 

obvodu ORP Kravaře a 4 obce patří do obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava.  

Je nutné si však uvědomit, že exaktní vymezení turistické oblasti se v čase mění, neboť hlavním 

„regionalizačním kritériem“ je identita s hlavními rozvojovými aktéry. Zpracovatel se neztotožňuje s 

regionalizací uvedenou v Marketingové strategii rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 

(Vítkovsko jako součást TO Jeseníky,). Je navíc zřejmé, že některé obce turistické oblasti nemají 

z hlediska cestovního ruchu žádný potenciál, čemuž odpovídá i počet ubytovacích zařízení v obci. 

Obce řešeného území se již delší dobu sdružují do  různých kooperačních uskupení obcí – ať už je 

jejich název jakýkoliv. Tyto jednotky vznikly jako přirozená formace obcí, spojených kulturními a 

historickými tradicemi, ale také společnými problémy. Hlavním důvodem k založení sdružení byla 

možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních 

prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie. V TO Opavské Slezsko patří 
k nejvýznamnějším uskupením tyto subjekty: 

• Místní akční skupina Hlučínsko 

• Sdružení obcí Hlučínska 

• Místní akční skupina Opavsko 

• Mikroregion Opavsko Severozápad 

• Mikroregion Hvozdnice 

• Euroregion Silesia 
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1.3 Základní předpoklady destinace pro cestovní ruch 

TO Opavské Slezsko má dobré předpoklady pro cestovní ruch v rámci celé České republiky. Oblast 

je charakteristická významným kulturně - historickým bohatstvím, technickými památkami, 

rozmanitou atraktivní krajinu a dostatkem vhodných lokalit k rekreaci a k rozvoji cestovního ruchu. 

 

V regionu se pravidelně konají akce národního i mezinárodního významu. Řešené území má 

příhodné geografické i klimatické podmínky pro celoroční rekreaci se snadnou dostupností  

z městských aglomerací regionu i okolí. Je zde síť značených turistických tras, řada vhodných 

terénů a lokalit pro využití celé řady forem cestovního ruchu. V neposlední řadě rovněž malebnost 

krajiny a jeho zachovalá příroda vytvářejí obrovský potenciál pro sportovně i zdravotně 
orientovanou turistiku. Podrobněji je o potenciálu cestovního ruchu v TO Opavské Slezsko 

referováno v kapitole 3.6 Potenciál cestovního ruchu v turistické oblasti. 

1.4 Závěr 

TO Opavské Slezsko má dobré předpoklady pro cestovní ruch, rovněž zdrojové trhy jsou velmi 

blízko, nicméně tato geografická blízkost do určité míry limituje intenzivnější využití ubytovacích 

kapacit. Na druhou stranu snadná dosažitelnost je významným pilířem udržitelnosti celoročního 

provozu za předpokladu, že se podaří nabídnout dostatečný počet atraktivních akcí a produktů, 
které jsou v současné době nejvýznamnějším motivačním prvkem k návštěvě regionu. 
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2 OBECNÉ TRENDY VÝVOJE CESTOVNÍHO 
RUCHU A JEJICH PŘEDPOKLÁDANÝ DOPAD 
NA CESTOVNÍ RUCH V TURISTICKÉ OBLASTI 

Cestovní ruch hraje důležitou roli v rozvoji většiny evropských regionů i krajů ČR. Potřeba zvýšit 
přitažlivost regionů je pro stále více destinací a zúčastněných stran podnětem k zaměření se na 

udržitelnější a ekologičtější postupy. Udržitelný cestovní ruch hraje důležitou roli při zachování  

a posílení kulturního a přírodního dědictví ve stále větším počtu oblastí, od umění k místní 

gastronomii, řemeslům či ochraně biologické rozmanitosti. To vše má kladný dopad na vytváření 

pracovních příležitostí a přispívá k ekonomickému růstu. 

Přesto je výše uvedené nutné doplnit o sice ne zcela přesná, nicméně tvrdá fakta o celkovém 

významu cestovního ruchu pro ekonomiku ČR. Podle Koncepce státní politiky cestovního ruchu  

v České republice na období 2007-2013 se příspěvek cestovního ruchu k celonárodnímu HDP 

pohybuje kolem 2-3 % a z pohledu zaměstnanosti tento podíl činil cca 4 % celkové 

zaměstnanosti.1 

 

V rámci Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta  

2009 – 2013 byla provedena analýza, ve které se mimo jiné zkoumaly trendy v různých aspektech 

a zde jsou shrnuty nejdůležitější poznatky podstatné i pro TO Opavské Slezsko, jde o souhrn 

trendů které jsou typické pro globální cestovní ruch, evropský cestovní ruch, ale i národní a lokální 

trendy 

Statistické trendy: 

• struktura ubytovacích zařízení v kraji neodpovídá plně poptávce, která je především po 

zařízeních vyšší úrovně, 

• vytíženost ubytovacích kapacit je dlouhodobě nízká, tento trend se daří zlepšovat jen 

pomalu, 

• klesá počet pracovníků zaměstnaných v sektoru ubytování a stravování v kraji,  

• podílově klesá i hrubá přidaná hodnota, 

• zemí s největším nárůstem zahraničních návštěvníků kraje je Rusko, 

• návštěvnost kraje má výrazně sezónní charakter – návštěvnosti dominují především letní 

měsíce roku. 

 

                                            

1 Tyto data však reprezentují pouze relevantní CZ-NACE, které nezachycují některé služby typu wellnes, 

kulturu apod. Lze tak předpokládat, že celkový význam je podstatně větší.  Přesná čísla poskytne až satelitní 

účet cestovního ruchu. Nicméně poslední data jsou za rok 2007. 



12 

Trendy v cestovním ruchu: 

• růst uživatelů internetu – nejdůležitější komunikační kanál, 

• nárůst on line prodeje produktů cestovního ruchu a pokles off line prodejů, 

• vzhledem k potenciálu zahraniční klientely je žádoucí tvorba webových stránek ve více 

jazykových mutacích 

• centralizace trhu cestovního ruchu, 

• vytváření tzv. customizovaných balíčků (aktivní zákazníci si chtějí vytvářet vlastní balíčky, to 

znamená, že si vybírají různé komponenty a platí jeden celek v jedné transakci), 

• pro zjišťování informací o cílové destinaci se ukazují (i v globálním měřítku) jako klíčové 

dva faktory: 1. WOM (Word of Mouth - šeptanda) a osobní doporučení některého člena 

sociální skupiny; 2. Vyhledávání na internetu a využívání uživatelských recenzí, 

• mobilní komunikace - satelitní navigace v regionu pro CR, zasílání sms informací o nabídce 

v regionu (počasí, aktuality) a MMS pohlednice z nejatraktivnějších míst, zavádění 

regionálních informačních manažerů a průvodců via mobilní telefony – využívání Wi-Fi a 

Bluetooth hotspotů, 

• přechod od značky destinace ke značce lokality (města, regionu). 

• s nárůstem možností a dostupnosti produktů cestovního ruchu klesá počet „vracejících se 

návštěvníků“ (platí zejména na národní úrovni), stále rostoucí spektrum nabídky a otevírání 

nových trhů, 

• v globálním měřítku platí, že v oblasti managementu a marketingu roste význam partnerství 

veřejného a soukromého sektoru, 

• z lokálního pohledu je v řešené turistické oblasti potenciál objektů druhého bydlení, jejich 

pronájem v oblíbených jiho- a západoevropských destinacích je trendem a stává se velmi 

populárním substitutem ubytování v hotelích, 

• destinace, které nejsou dobře dostupné maximálně dvěma dopravními mody se stávají 

málo atraktivní (v globálním měřítku např. kombinace letecká doprava – automobilová 

doprava), 

• z pohledu zákazníka/klienta: k cestování jej vedou stále stejné pohnutky, ale očekává od 

poskytovatele/destinace více, větší náročnost uživatelů, mj. roste průměrná úroveň 
vzdělanosti a spotřebitelé se stávají zkušenějšími, zajišťují si své cesty sami podle svých 

potřeb, v důsledku toho by měl být kladen větší důraz na kvalitu, a na poměr kvality a ceny 

tzv. value for money nabízených služeb a produktů cestovního ruchu, 

• faktem je demografické stárnutí populace, během několika let dojde k výraznému nárůstu 

populace vyššího věku, což ovlivní rostoucí poptávku po relaxačních aktivitách, produktech 

zaměřených na jednotlivce, wellness pobyty, upřednostňovány budou zejména 

krátkodobější typy pobytu např. prodloužené víkendy, 
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• neustále roste význam zdraví a zdravého životního stylu , v důsledku toho roste i poptávka 

po aktivní dovolené a všech aktivitách s ní spojených - wellness pobytech a produktech, 

• moderní společnost vyvíjí stále větší tlak na běžný život člověka a tím stimuluje jeho 

poptávku po volném času a relaxaci, vede to mimo jiné ke zkracování hlavní dovolené 

a nahrazování větším počtem krátkodobých dovolených, díky tomu roste zájem o relaxační 

pobyty a levnější produkty, které si lidé mohou dopřávat častěji než jednou za rok, 

• doprovodné služby, které prodlužují sezónnost v regionu hrají nesmírně důležitou roli, např. 

cyklobusy, cykloservisy, orientační informační systémy, půjčovny kol, jazyková vybavenost 

personálu, mělo by také dojít k provázanosti nabízených služeb,  

• je patrný stále se zvyšující zájem je o tyto formy cestovního ruchu agroturistika, 

hipoturistika,  kongresový a incentivní cestovní ruch 

 

2.1 Závěr 

Nejvýznamnějšími trendy, které ovlivňují turistickou oblast Opavské Slezsko jsou tyto: 

§ individualizace cestovního ruchu, která jde ruku v ruce s narůstajícím automobilismem, a 

vyznačuje se velkou mobilitou a flexibilitou. Zákazníci tak preferují maximálně pestré 

pobyty kombinující pestrou nabídku nejen z jedné lokality 

§ Preference častějších pobytů  kratšího trvání než jednoho dlouhého pobytu 

§ Nárůst poptávky po wellness a relaxačních pobytech a aktivním odpočinku, které reagují na 

pracovní vytížení  a stres 

§ Pokles významu neosobní reklamy na úkor nových forem (word of mouth, sociální sítě) 
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3 PODMÍNKY PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO 
RUCHU V TURISTICKÉ OBLASTI 

3.1 Geografická poloha a fyzickogeografické podmínky a 
klimatické podmínky 

Území turistické oblasti je charakterizováno dvěma přírodními útvary. Pahorkatinou Nízkého 

Jeseníku v jihozápadní části okresu s průměrnou nadmořskou výškou 400 až 500 m n. m. a s 

nejvyšším bodem okresu Červenou Horou (749 m n. m.) a oblastí Hornoslezské nížiny v 

severovýchodní části turistické oblasti s průměrnou nadmořskou výškou 300 m a s nejnižším 

bodem 198 m n. m. v místě, kde řeka Odra opouští území okresu v katastru obce Šilheřovice. 

Hlavní vodní osou okresu je řeka Opava, zleva se vlévající do řeky Odry, se svým pravým přítokem, 

Moravicí. Podnebí území je dáno jeho zeměpisnou polohou. Území je otevřeno baltickému klimatu, 

do něhož proniká vliv podnebí kontinentálního. Počasí se vyznačuje mírnějším létem, teplým 

podzimem a dostatečnými srážkami. Dešťové srážky jsou na území okresu rozděleny nepravidelně. 
Nejméně prší na územích v dešťovém stínu Hrubého Jeseníku na severozápadě území, v místě obcí 

Holasovice, Loděnice a u Neplachovic. Nejnižší množství srážek je 620 mm, především v již 
vymezeném území a blízkém okolí, největší roční průměr 810 mm srážek je na nejvyšším místě 
turistické oblasti, Červené Hoře. V okrese je 140 - 160 srážkových dní v roce. Průměrná roční 

teplota území je 7 až 8 °C.  

Vedle zemědělské půdy je v turistické oblasti podle stavu k 31. 12. 2009 celkem 30 899 ha lesní 

půdy, tj. 27,8 % z celkové výměry. 

 

 

Závěrem lze konstatovat, že turistická oblast má příznivé přírodní předpoklady pro rozvoj 

cestovního ruchu, nicméně relativně nízká nadmořská výška v kombinaci s klimatickými extrémy 

(přívalové srážky  a v důsledku toho vznik povodní) předurčuje turistickou oblast k nutnosti 

vytvářet bohatou nabídku infrastruktury a služeb cestovního ruchu, která dokáže potlačit občasné 

nepříznivé povětrnostní podmínky. 

3.2 Dopravní infrastruktura 

Kvalitní dopravní infrastruktura a dobrá propustnost silniční sítě je základním pilířem rozvoje 

cestovního ruchu. Jde v první řadě o hlavní dopravní tahy, které umožní návštěvníkům rychle se  

do turistické oblasti dopravit ze zdrojové oblasti. 

Silniční síť v turistické oblasti Opavské Slezsko, která je velice vzdálena od Prahy jako centra 

návštěvnosti, je napojena  na silniční síť České republiky, nicméně kvalitní a kapacitní napojení 

hlavního centra oblasti na dálniční síť  a rychlostní komunikace stále chybí, což je pokládáno za 

určitou bariéru pro  rozvoj cestovního ruchu. Díky dokončení staveb na dálnici D 1 se 
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Moravskoslezský kraj napojil na větev VI.B multimodálního koridoru Transevropské sítě (TEN). Ta 

je vedena na trase Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň.  

V roce 2009 bylo v Moravskoslezském kraji v provozu 27,7 km dálnice a 32 km rychlostních silnic 

(Ostrava – Frýdek - Místek a Frýdek - Místek – Český Těšín). 

Mezi nejdůležitější silnice 1. třídy patří I/47 (Ostrava – Bělotín – Hranice - Vyškov) a I/48 (Český 

Těšín – Frýdek - Místek – Bělotín) s dalším napojením ve směru na Brno a Prahu. Spojení na 

Slovensko obstarávají dva nejdůležitější hraniční přechody v Mostech u Jablunkova  

a v Bílé - Bumbálce. Na slovenské straně v obou případech pokračují silnice 1. třídy ve směru do 

Žiliny. Významnými hraničními přechody s Polskem jsou Bohumín a Chotěbuz. Napojení na polské 

straně zajišťují silnice 1. třídy, výjimkou je relativně  nově otevřený úsek rychlostní silnice 

z Cieszyna do Bielska - Biała, který na polském území navazuje na dálniční síť. 

Pro turistický ruch je významná místní dostupnost po silnicích I. Tříd (zejména I/11 (Hradec-

Králové-Šumperk-Bruntál-Opava-Ostrava-Český Těšín-Slovensko, I/56 Opava-Ostrava-Frýdek-

Místek-Slovensko, I/57 Polsko-Krnov-Opava-Nový Jičín-Valašské Meziříčí-Vsetín-Slovensko a I/46 

Vyškov-Prostějov, Olomouc-Opava-Polsko), II.  a III. Tříd.  

Všechny obce v TO Opavské Slezsko jsou přístupné po silnicích s bezprašnou úpravou povrchu. 

Jejich hustota je pod celostátním průměrem. Současný stav vozovek silnic je pokládán za málo 

vyhovující, což je dáno především dlouhodobým deficitem finančních prostředků na provozní  i 

investiční akce. 

Velice obstojné spojení Moravskoslezského kraje s Českou republikou i zahraničím obstarává 

železniční síť. Nadregionální význam mají tyto dálkové železniční tahy: Wien/Bratislava – Břeclav 

– Přerov – Ostrava – Katovice a Praha/Brno – Přerov – Vsetín – Žilina. 

Moravskoslezským krajem prochází 2. železniční koridor, který spojuje Břeclav s Bohumínem a 3. 

železniční koridor, který propojuje Mosty u Jablunkova a Cheb. Kromě těchto páteřních tratí se 

nadále modernizuje velká část železniční sítě, v roce 2006 byla do provozu uvedena elektrifikovaná 

trať Ostrava - Svinov – Opava východ. V současné době se pracuje na elektrifikaci úseku Ostrava 

hlavní nádraží – Frýdek-Místek – Český Těšín, přičemž v roce 2007 byl uveden do provozu první 

úsek do Ostravy - Kunčic. 

Územím TO Opavské Slezsko dále prochází dvě, poměrně významné, železniční tratě. Významnější 
z nich je trať č. 321 (Ostrava – Opava s pokračováním do Krnova), která je intenzivně využívána. 

Z opavského uzlu pak pokračují další lokální tratě č.314 (Opava-Svobodné Heřmanice), č.315 

(Opava-Hradec nad Moravicí), č.318 (Opava-Kravaře-Chuchelná) a č.317 (Kravaře-Hlučín).  Území 

Vítkovska je napojeno tratí č. 276 ze Suchdola nad Odrou. Dopravní dostupnost klíčového zdrojové 

trhu Ostravska je vynikající a ve většině případů se jedná o dopravní akcesibilitu do 60 minut, což 
je ale na druhou stranu negativní jev, protože je ekonomicky výhodnější nocovat doma, když je to 

tak blízko. 

Pokud jde o dostupnost TO Opavské Slezsko z ostravské aglomerace po síti cyklostezek a 

cyklotras, lze konstatovat, že je dobrá.  Zájemce, který se hodlá dostat např. z města Ostravy do 

turistické oblasti využije v průměru 2 až 3 značené cyklotrasy, přičemž ve všech úsecích jede po 

značené trase. 
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Ostrava má v současné době přímé železniční spojení s Prahou (3 hodiny), Vídní (3 hodiny), 

Bratislavou (3 hodiny), Varšavou (4,5 hodiny), Budapeští (6 hodin) a Moskvou (27,5 hodin). 

Perspektivu pro cestovní ruch  nejen pro Moravskoslezský kraj, ale i pro turistickou oblast  Opavské 

Slezsko představuje  letiště Leoše Janáčka v Mošnově. V roce 2007 byla otevřena nová odletová 

hala, aktuálně existuje kromě charterových letů pravidelné přímé letecké spojení do Prahy a Vídně. 
V současné době se vlastník letiště, kterým je Moravskoslezský kraj, snaží zajistit letecké spojení 

do nových destinací, jako např. Londýn, Moskva, Brusel, Amsterodam atd. Bohužel stále není 

letiště v hledáčku low-cost leteckých společností v takovém rozsahu jako v sousedním regionu 

Polska (Katovice, Krakov) z důvodu většího tržního potenciálu.  

 

Na území TO Opavské Slezsko lze považovat infrastrukturu pro statickou dopravu za dostatečnou, 

byť v exponovaných místech cestovního ruchu (Opava), dochází zejména v době konání 

významných akcí k velkému převisu poptávky nad nabídkou. Z pohledu zpoplatněného parkování 

lze konstatovat, že marketingově výhodnější je finanční toky pro běžného návštěvníka skrýt a 

distribuci příjmů zajistit provozovatelům/vlastníkům záchytných parkovišť nepřímo. 

 

Z hlediska dopravní obsluhy turistické oblasti je možné závěrem prohlásit, že turistická oblast je 

velmi dobře přístupná ze zdrojových oblastí, kterou je zejména Ostravská průmyslová aglomerace. 

To lze ostatně dovodit z monitoringu návštěvníků, kde je převažujícím způsobem dopravy osobní 

automobil a dojezdová vzdálenost do 50 km – jinými slovy jde o jednodenní výletníky.  Potenciál 

v sobě skrývá i letiště Leoše Janáčka, nicméně je to spíše hudba vzdálené budoucnosti a v tuto 

chvíli věc marginálního významu pro cestovní ruch v turistické oblasti. 
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3.3 Sociálně ekonomická charakteristika 

V následujících kapitolách je provedena analýza v oblasti demografie, ekonomiky a trhu práce, 

lidských zdrojů pro CR a v oblasti bezpečnosti a zdravotní péče. Z hlediska dostupnosti dat je 

většina informací zjišťována za celé okresy, popř. ve srovnání s Moravskoslezským krajem. 

3.3.1 Demografie 

Na území TO Opavské Slezsko žije cca 182.000 obyvatel a podíl TO na TR Severní Morava  

a Slezsko tudíž činí 14,7 % (TR Severní Morava a Slezsko má 1 236 028 obyvatel).  

Tabulka 2- Počet obyvatel (podle ekonomické aktivity) v TO Opavské Slezsko 
k 26.3.2011 

Obec 0-14 15-64 65+ Celkem  

B
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Horní Lhota 99 553 94 746 

Hrabyně 159 797 224 1 180 

Hradec nad Moravicí 846 3 769 811 5 426 

Chlebičov 169 761 166 1 096 

Chuchelná 187 914 178 1 279 

Chvalíkovice 130 474 98 702 

Jakartovice 160 771 161 1 092 

Jezdkovice 28 163 32 223 

Kobeřice 550 2 328 410 3 288 

Kozmice 243 1 284 298 1 825 

Kravaře 1 020 4 710 1 004 6 734 

Kružberk 40 194 43 277 

Kyjovice 103 538 164 805 

Lhotka u Litultovic 32 143 23 198 

Litultovice 157 556 114 827 

Ludgeřovice 643 3 203 857 4 703 

Markvartovice 280 1 329 259 1 868 

Melč 106 421 99 626 

Mikolajice 36 186 34 256 

Mladecko 17 106 27 150 

Mokré Lazce 186 783 165 1 134 

Moravice 28 184 39 251 

Neplachovice 168 631 125 924 

Nové Lublice 27 146 36 209 

Nové Sedlice 65 355 73 493 

Oldřišov 218 962 164 1 344 

Opava 8 349 41 011 9 283 58 643 

Otice 205 926 190 1 321 

Píšť 295 1 491 331 2 117 

Pustá Polom 218 988 247 1 453 

Radkov 100 343 72 515 

Raduň 167 672 132 971 

Rohov 100 442 80 622 

Skřipov 159 714 136 1 009 

Slavkov 322 1 303 235 1 860 

Služovice 100 620 91 811 

Staré Těchanovice 62 302 50 414 

Stěbořice 20 107 18 145 

Strahovice 223 947 206 1 376 

Sudice 166 645 113 924 

Svatoňovice 100 487 84 671 

Šilheřovice 54 204 31 289 
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Štáblovice 255 1 108 233 1 596 

Štěpánkovice 85 461 77 623 

Štítina 474 2 279 404 3 157 

Těškovice 192 845 164 1 201 

Třebom 120 587 141 848 

Uhlířov 35 151 32 218 

Velká Polom 331 1 250 291 1 872 

Velké Heraltice 248 267 1 124 1 639 

Velké Hoštice 224 253 1 303 1 780 

Větřkovice 124 114 512 750 

Vítkov 987 879 4 167 6 033 

Vršovice 62 79 349 490 

Vřesina 206 225 1 053 1 484 

Závada 78 101 406 585 

TO Opavské Slezsko celkem 
 

27 744 127 050 27 010 181 804  

TO Opavské Slezsko celkem v % 15,26 69,89 14,85 100 % 

Zdroj: ČSÚ 

 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že největší obcí je Opava, která má jako jediná nad 50 000 obyvatel 

a zároveň je statutárním městem. Obce s počtem obyvatel nad 10 000 (mimo Opavu) je pouze 

Hlučín. V TO se nachází 4 obce s rozšířenou působností: Opava, Hlučín, Kravaře a Vítkov. 

Hustota osídlení v TO Opavské Slezsko dosahuje cca 161 obyvatel na 1 km2 (při rozloze cca 

1.127 km2 a cca 181.800 obyvatelích). Rozmístění obyvatel TO je závislé na geografických 

podmínkách.  

 

V klíčové zdrojové  oblasti cestovního ruchu  pokračuje nepříznivý trend stárnutí populace, což platí 

i pro hlavní zdrojové trhy v Polsku (do roku 2035 se předpokládá pokles populace ve Slezském 

vojvodství o cca 10% ze 4,5 mil. Obyvatel na 4,0 mil. Obyvatel) a na Slovensku (se rovněž 
předpokládá pokles počtu obyvatel do roku 2035 ze současných cca 5,4 mil.  Na 5,3 mil. Obyvatel 

vlivem ještě stále vysokého přirozeného přírůstku, který bude až do roku 2025 zajišťovat růst 
počtu obyvatel, nicméně průměrný věk se zvýší o cca 4 roky), což bude mít z pohledu budoucího 

rozvoje cestovního ruchu velmi nepříznivé důsledky, neboť bude nižší koupěschopná poptávka. 

Nicméně stárnutí populace může současně posloužit i jako marketingová výzva, neboť je zřejmé, 

že dnešní generace tzv. Husákových dětí  budou pracovat min do 65 ale spíše do 70 let, 

v důsledku čehož budou spotřebovávat větší objem služeb orientovaných na regeneraci sil. 

Shrinking (zmenšování)  cílových trhů však jednoznačně vyvolá vyšší konkurenci mezi poskytovateli 

služeb.  
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3.3.2 Ekonomika a zaměstnanost 

TO Opavské Slezsko, v zastoupení okresu Opava, má díky vysoké nezaměstnanosti relativně nízký 

podíl ekonomicky aktivních obyvatel. Průměrná míra nezaměstnanosti je v okresech nad průměrem 

České republiky, na druhou stranu však pod průměrem Moravskoslezského kraje. Z následující 

tabulky vyplývá klesající tendence průměrné míry nezaměstnanosti v TO, MSK i v ČR. Naopak tomu 

bylo v roce 2009, kdy převážně z důvodu hospodářské krize, průměrná míra nezaměstnanosti 

začala růst. Velký skok je zaznamenán v okrese Nový Jičín a to především díky propouštění 

jednoho z největších zaměstnavatelů v okrese – Tatra, a.s. v Kopřivnici. Ve sledovaném období až 
do roku 2008 patřily výše uvedené okresy v rámci Moravskoslezského kraje mezi okresy s nejnižší 
mírou nezaměstnaností. V roce 2009 však okres Nový Jičín zaznamenává větší míru 

nezaměstnanosti než okres Frýdek – Místek, Opava  

a Ostrava – město, hůře jsou na tom jen okresy Bruntál a Karviná s téměř 14 % mírou 

nezaměstnaností. 

Převažujícím zaměstnavatelem nejen v České republice, ale i v turistické oblasti Opavské Slezsko 

byl, je a bude průmysl a cestovní ruch bude stále jen druhořadou  a doplňkovou aktivitou motoru a 

hlavního pilíře ekonomiky – průmyslu. Bude- li průmysl růst, pak může růst i cestovní ruch.  Pokud 

bychom se podívali na výkony odvětví cestovního ruchu dle satelitního účtu cestovního ruchu a 

studii KPMG „ Postavení a význam cestovního ruchu v České republice“, zpracovanou v roce 2010, 

tak lze konstatovat, že cestovní ruch živí se započítáním i obslužných služeb (doprava, energie, 

výroba dárkových předmětů) cca 7,6 % všech  zaměstnaných osob, přičemž průměrná mzda 

těchto osob činí cca 18.500 Kč brutto.   
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Tabulka 3- Vývoj míry nezaměstnanosti v okresech Moravskoslezského kraje v letech 
2004 – 2011  

Okres  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Bruntál 16,7 15,9 13,4 10,7 11,1 15,4 17,9 16,5 

Frýdek – Místek 13,9  12,9 11,0  9,1  6,2  8,5 9,5 9,2 

 Nový Jičín 12,8 11,3 9,7  7,3  5,3  11,0 11,4 10,2 

Karviná 19,6 18,5 16,9 13,4 11,5 14,4 14,3 13,1 

Opava 10,2 11,5 10,4 8,5 7,5 10,5 11,4 10,4 

Ostrava - město 16,6 14,8 13,3 9,4 8,4 11,3 12,0 11,4 

Moravskoslezský kraj 15,4 14,7  13,4  11,0  8,5  11,1 12,4 11,2 

Česká republika 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,6 8,6 

Zdroj: MPSV (data vždy k 31.12.) 
 

V Okrese Opava bylo v roce 2011 evidováno 25,7 uchazečů na 1 volné pracovní místo, zatímco v 

Moravskoslezském kraji připadalo na 1 pracovní místo 18,5 uchazečů.  V porovnání s rokem 2008 

(kdy tento ukazatel v okrese Opava činil 9 uchazečů) je to téměř trojnásobek.  

Ekonomickou aktivitu regionu do jisté míry dokládá počet podnikatelsky činných ekonomických 

subjektů sledovaných v rámci organizační struktury národního hospodářství. K 31.12.2011 bylo 

v okrese Opava evidováno celkem 37 310 ekonomických subjektů (31 496 fyzických osob, 

2650 obchodních společností a 64 družstev). V odvětví pohostinství  a ubytování pracuje 

z celkového počtu 90 675 ekonomicky aktivních obyvatel jen 2 613, což je cca 2,8% !!! Je to méně 
než v okresech např. Frýdek-Místek (4,1 %), ale na druhou stranu zhruba odpovídá celostátnímu 

průměru. 

Z pohledu trhu práce lze závěrem konstatovat, že situace se začíná pomalu zlepšovat, kdy vrchol 

nezaměstnanosti byl dosažen v roce 2010, byť při pohledu do minulosti byl na tom region v roce 

2004-2005 podstatně hůře. Na trzích převládají optimistické nálady a růst průmyslové výroby bude 

znamenat i růst cestovního ruchu. 

3.3.3 Lidské zdroje pro cestovní ruch 

V následující analýze jsou uvedeny střední a vysoké školy, které připravují své studenty na budoucí 

povolání v oborech zaměřených na cestovní ruch a příbuzných oborech, např. hotelnictví, turismus, 

management CR, gastronomie apod.  

Na území Moravskoslezského kraje působí čtyři vysoké školy: 

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

• Ostravská univerzita, 

• Slezská univerzita, 

• Vysoká škola podnikání, a.s.  
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Studijní obory zaměřené přímo na cestovní ruch jsou čtyři (2 na VŠB-TU Ostrava a 2 na Slezské 

univerzitě na fakultě v Karviné).  

Tabulka 4- Studijní obory na VŠ zaměřené na CR a příbuzné obory v Moravskoslezském 
kraji 

 Název školy Fakulta  Obor  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava 

Ekonomická  

Ekonomika 
cestovního ruchu2 

Regionální rozvoj 

Veřejná ekonomika a 
správa 

Eurospráva  

Ekonomika podniku 

Hornicko - geologická 
Geovědní a montánní 

turismus 

Ostravská univerzita Přírodovědecká  Geografie  

Slezská univerzita v Opavě 
Obchodně - podnikatelská 

Ekonomika 
cestovního ruchu 

Veřejná ekonomika a 
správa 

Ekonomika podnikání 
v obchodě a službách 

Filozoficko - přírodovědecká Lázeňství a turismus 

Vysoká škola podnikání, a.s.  Podnikání 

Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol 

 

Přípravu odborníků zajišťuje dále střední a vyšší odborné školství. Na různé aspekty cestovního 

ruchu je v Moravskoslezském kraji zaměřeno 18 škol, z toho 3 se nachází přímo v TO 

Opavské Slezsko.  

V následující tabulce jsou uvedeny školy s obory zaměřenými na rozvoj cestovního ruchu. Kromě 
toho jsou v řadě škol akreditovány studijní obory jako společné stravování, kuchař – číšník, 

podnikání v obchodu a službách apod., které rovněž zajišťují přípravu lidských zdrojů pro oblast 

cestovního ruchu. 

Tabulka 5- Obory zaměřené na CR ve středním a vyšším školství ve školním roce 
2011/2012 v Moravskoslezském kraji 

 Název školy Obec  Název oboru Stupeň vzdělávání 

AHOL - Střední škola 
gastronomie, turismu 
a lázeňství 

Ostrava - 
Vítkovice 

Cestovní ruch, Hotelnictví, 
Hotelnictví a turismus, 

Služby cestovního ruchu 

Střední s maturitní 
zkouškou 

AHOL - Vyšší odborná škola o. 
p. s. 

Ostrava - 
Zábřeh Cestovní ruch Vyšší odborné 

EDUCA - Střední odborná 
škola, s.r.o. Nový Jičín Cestovní ruch - výuka 

vybraných předmětů v cizím 
Střední s maturitní 

zkouškou 

                                            

2 Jedná se o bakalářský studijní program na VOŠ v Uherském Hradišti realizovaný VŠB – TU Ostrava. 
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jazyce, Management 
cestovního ruchu 

GOODWILL - vyšší odborná 
škola, s. r. o. (VŠ) 

Frýdek - 
Místek 

Cestovní ruch Vyšší odborné 

Soukromá střední odborná 
škola PRIMA s.r.o. 

Rýmařov Cestovní ruch, Management 
a turismus 

Střední s maturitní 
zkouškou 

Střední odborná škola 
dopravy a cestovního ruchu, 
Krnov, příspěvková 
organizace 

Krnov Cestovní ruch, Management 
cestovního ruchu 

Střední s maturitní 
zkouškou 

Střední škola gastronomie 
a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. 
G. Masaryka 451, příspěvková 
organizace 

Frýdek - 
Místek Cestovní ruch Střední s maturitní 

zkouškou 

Střední škola hotelnictví, 
gastronomie a služeb SČMSD 
Šilheřovice, s. r. o. 

Šilheřovice 
Cestovní ruch, 

Hotelnictví, Hotelnictví a 
turismus 

Střední s maturitní 
zkouškou 

Střední škola společného 
stravování, Ostrava-
Hrabůvka, příspěvková 
organizace 

Ostrava - 
Hrabůvka Cestovní ruch Střední s maturitní 

zkouškou 

Střední škola hotelnictví a 
služeb a Vyšší odborná škola , 
Opava, Tyršova 34, 
příspěvková organizace 

Opava Cestovní ruch, 

Hotelnictví a turismus, 

Management 

cestovního ruchu 

Střední s maturitní 

zkouškou, vyšší 
odborné 

Vyšší odborná škola Havířov 
s.r.o. 

Havířov Cestovní ruch Vyšší odborné 

Hotelová škola a Obchodní 
akademie Havířov s. r. o. 

Havířov Hotelnictví a turismus Střední s maturitní 
zkouškou 

Soukromá třinecká obchodní 
akademie a hotelová škola, 
spol. s r. o. 

Třinec Hotelnictví a turismus Střední s maturitní 
zkouškou 

Střední škola hotelnictví 
a gastronomie, Frenštát pod 
Radhoštěm, příspěvková 
organizace 

Frenštát pod 
Radhoštěm 

Hotelnictví, Hotelnictví a 
turismus 

Střední s maturitní 
zkouškou 

Střední škola hotelová 
a obchodně podnikatelská, 
Český Těšín, příspěvková 
organizace 

Český Těšín Hotelnictví a turismus Střední s maturitní 
zkouškou 

Střední škola prof. Zdeňka 
Matějčka, Ostrava-Poruba, 
17. listopadu 1123, 
příspěvková organizace 

Ostrava - 
Poruba Hotelnictví a turismus Střední s maturitní 

zkouškou 

Střední škola, Rýmařov, 
příspěvková organizace 

Rýmařov Hotelnictví a turismus Střední s maturitní 
zkouškou 

Vyšší odborná škola DAKOL 
a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

Petrovice u 
Karviné 

Hotelnictví a turismus Střední s maturitní 
zkouškou 

Střední škola podnikatelská  a 
vyšší odborná škola, s.r.o.  Kroměříž Turismus Vyšší odborné 

Ostravská univerzita v 
Ostravě Ostrava Sociální Geografie  a 

regionální rozvoj 
Vysokoškolské 
magisterské 

Vysoká škola báňská – 
Technická Univerzita Ostrava Regionální rozvoj Vysokoškolské 

magisterské 
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Slezská Univerzita v Opavě Opava, 
Karviná 

Gastronomie, hotelnictví, 
turismus, ekonomika 

cestovního ruchu 

Vysokoškolské 
bakalářské, 
magisterské 

Zdroj: Internetové stránky Moravskoslezského kraje 
 

Při hodnocení lidských zdrojů pro cestovní ruch  můžeme konstatovat, že ty pro cestovní ruch jsou 

produkovány ve větším rozsahu, než jich je schopen sektor cestovního ruchu v regionu absorbovat, 

o čemž svědčí i velký podíl nezaměstnaných v oborech cestovního ruchu. Podprůměrné mzdy  

v odvětví  cestovního ruchu navíc způsobují velmi vysokou fluktuaci. Problémem je rovněž kvalita 

lidských zdrojů pro cestovní ruch, absolventi jsou často vyučování spíše teoreticky a chybí jim 

klíčové znalosti pro cestovní ruch.  

3.3.4 Bezpečnost a zdravotní péče 

Turistickou atraktivitu rovněž ovlivňuje míra bezpečnosti. Z důvodu dostupnosti dat ukazuje 

následující tabulka počet trestných činů za okres Opava. 

Tabulka 6- Počet zjištěných a objasněných trestných činů k 31.12.2011 v okrese Opava 
a v Moravskoslezském kraji 

Území Zjištěné trestné činy celkem Zjištěné trestné činy na 1 000 obyvatel 

Opava 3586 19,7 

Moravskoslezský kraj 42 474 34,5 

Podíl okresu na MSK 8,4 % Výrazně nižší 
Zdroj: ČSÚ 

V přepočtu na 1000 obyvatel je kriminalita v TO pod celokrajským průměrem. 

Základní zdravotní péče je pro návštěvníky turistické oblasti Opavské Slezsko zajištěna sítí 

zdravotnických zařízení a všude je dostupná záchranná služba. V MSK je 18 nemocnic (z toho  

8 soukromých). V turistické oblasti Opavské Slezsko je 1 nemocnice (v Opavě), která kapacitně i 
z hlediska odbornosti postačuje stávající návštěvnosti. Kromě toho je ve Vítkově detašované 

pracoviště nemocnice v Novém Jičíně. 

 

3.4 Životní prostředí a jeho vazba na cestovní ruch 

I přes podstatné zlepšení kvality životního prostředí v Moravskoslezském kraji, Opavské Slezsko 

z toho nevyjímaje, v posledních dvou desetiletích, patří jeho území mezi nejzatíženější oblasti  

v České republice.  

Na druhé straně se v řešeném území nachází řada maloplošných zvláště chráněných území, resp. 

další přírodně cenné lokality evropské soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti, evropsky významné 

lokality). 
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3.4.1 Ovzduší 

Vlivem převládajícího proudění vzduchu není ovzduší v TO Opavské Slezsko tak silně ovlivněno 

průmyslem jako např. turistická oblast Beskydy-Valašsko, nebo Těšínské Slezsko. Ukazuje se, že 

nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší v řešeném území je návrat k vytápění tuhými 

palivy, způsobený především zvyšováním nákladů na vytápění plynem a elektrickou energií. 

 

3.4.2 Voda 

Průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji mají zajištěno čištění odpadních vod na úrovni 

legislativou požadovaných standardů. Na kvalitu povrchových vod má výrazný vliv především 

nedostačující míra odkanalizování obcí s napojením na čistírny odpadních vod. K dočasnému 

zhoršení kvality vod přispívají i povodňové stavy a plošná eroze půdy, která je zvláště v TO 

Opavské Slezsko průvodním jevem stále ještě poměrně intenzívní zemědělské činnosti. 

3.4.3 Odpady 

Moravskoslezský kraj produkuje ve srovnání s ostatními kraji ČR nejvíce odpadu na obyvatele. 

Stejné prvenství má kraj i v případě produkce nebezpečných odpadů. V řešeném území je síť 
zařízení sloužících k ekologicky šetrnému nakládání s odpady stabilní (řeší se otázky efektivnějšího 

využití některých druhů odpadů – např. biopaliva), zároveň se však nedaří uspokojivě řešit živelné 

skládkování odpadů v místech, která k tomu nejsou určena. 
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3.5 Základní charakteristiky cestovního ruchu v turistické 
oblasti 

Z hlediska forem a atraktivit cestovního ruchu je TO Opavské Slezsko velmi rozmanitá a má 

rozhodně co nabídnout. Vychází z výhodného železničního i silničního dopravního propojení, navíc 

v blízkosti se nachází letiště Mošnov. Území TO Opavské Slezsko sice nemá naprosté turistické 

highlights, nicméně tento hendikep je kompenzován jinými atraktivitami, zejména  

 historicky významnými památkami a atrakcemi.  

Turisté mohou počítat s množstvím značených turistických tras a cyklotras, golfovými hřišti 
(Šilheřovice, Kravaře). Sportovní nabídku rozšiřují příležitosti  

k halovým sportům, nechybí vodní nádrže. Přestože je jediná velká údolní nádrž - Kružberk  

rezervoárem pitné vody, a proto je z rekreace vyloučena, najdou se zde i možnosti pro 

provozování vodních sportů, jedná se hlavně o Hlučínské jezero, ale i Slezskou Hartu (už mimo 

turistickou oblast). Další možnosti ke koupání nabízí koupaliště v Opavě, Vítkově, Kravařích 

(Akvapark), Bolaticích, Hradci nad Moravicí a Píšti. 

V TO se nachází četné ubytovací i pohostinské kapacity – od ubytoven, přes kempy (stany, 

karavany, chatky), ubytování domácího typu až po moderní hotely. Místní restaurace se snaží 
přinášet kromě restauračních služeb i zábavní programy. Cenové relace veškerých služeb jsou 

atraktivní a mimořádně konkurenceschopné v porovnání například s jinými oblastmi v rámci ČR. 

Turisté se mohou spolehnout na pohostinnost místních lidí.  

3.6 Potenciál cestovního ruchu v turistické oblasti 

V TO Opavské Slezsko je potenciál pro cestovní ruch velice různorodý, přičemž za zásadní lze 

považovat různorodou a pestrou krajinu, z čehož vyplývá možnost aktivní turistiky (pěší 
turistiky, cykloturistiky). V rámci turistické oblasti se nabízí unikátní možnost pro  poznávací 

turistiku, která je daná existencí městské památkové rezervace – Opava, ale i dalším kulturně-
historickým atraktivitám. Dále tato oblast disponuje podmínkami pro další formy cestovního ruchu 

v podobě agroturistiky, vodácké turistiky, kongresové či poznávací turistiky. Kromě toho je 

významné relaxační a wellness služby. Z celkového pohledu ale zatím není tento potenciál plně 
využíván. Může to být způsobeno nedostatečnou nabídkou a kvalitou základních a doplňkových 

služeb a produktů a taktéž omezenou nabídkou marketingových produktů CR, nedostatečným a 

nekoordinovaným marketingem a limitující kvalitou lidských zdrojů. 

V řešeném území se nachází dostatek kulturních, industriálních památek a technických zajímavostí. 

Problémem je však nedostatek finančních zdrojů na jejich modernizaci a zvýšení jejich atraktivity. 

Jsou zde situovány areály hlavně pro letní turistiku, chybí zde ovšem vhodná turistická 

infrastruktura a doprovodné služby, prodlužující sezónnost v regionu a služby se zaměřením na 

cílovou skupinu „rodiny s dětmi“.  
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Podle Regionální analýzy rozvoje cestovního ruchu zpracované Ústavem územního rozvoje Brno 

(2009-2010) má region Severní Morava a Slezsko, ve srovnání s jinými regiony České republiky 

vysoký potenciál v pěší turistice, cykloturistice, lyžařské turistice  

(v horských a vrchovinných částech), zimních sportech (v horských částech) a rekreačních 

pobytech (v horských částech). Za střední je označován potenciál městské turistiky (v okrese 

Opava). Nižší potenciál má podle této studie vodní turistika a církevní turistika. 

Význam cestovního ruchu pro rozvoj TO Opavské Slezsko je jednoznačný. Proto se stalo využití 
potenciálu cestovního ruchu jako zdroje prosperity jednou z hlavních priorit Programu rozvoje 

územního obvodu Moravskoslezského kraje. Rovněž jednotlivé mikroregiony a města působící v TO 

Opavské Slezsko mají podporu cestovního ruchu zahrnutou ve svých strategiích. 
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4 ANALÝZA NABÍDKY CESTOVNÍHO RUCHU 
V TURISTICKÉ OBLASTI 

TO Opavské Slezsko má významné kulturně - historické bohatství, technické památky, rozmanitou 

atraktivní krajinu a dostatek vhodných lokalit k rekreaci a k rozvoji cestovního ruchu. Rovněž je 

rodištěm celé řady vynikajících osobností.  

TO náleží k regionům s bohatou kulturní tradicí.  

Následující tabulka ukazuje podíl některých turistických atraktivit TO Opavské Slezsko vzhledem 

k turistickému regionu Severní Morava a Slezsko.  

Tabulka 7 - Podíl turistických atraktivit TO Opavské Slezsko k turistickému regionu 
Severní Morava a Slezsko 

Atraktivita TR Severní Morava a Slezsko TO Opavské Slezsko % 

Hrady, zámky, zříceniny 31 7 23,3 

Technické atraktivity 42 3 7,1 

Rozhledny, vyhlídky 22 1 4,5 

Dřevěná architektura 29 1 3,4 

Památkové rezervace 5 1 20,0 

Poutní místa 5 2 40,0 

Křížové cesty 8 1 12,5 

Židovské památky 6 1 16,6 

Naučné stezky 58 10 17,2 

Arboreta 1 1 100,0 

CHKO 3 0 0,0 

golf 5 2 40,0 

Skiareály 24 0 0,0 

Udržované běžecké stopy 56 0 0,0 

Koupání v přírodě 11 5 45,4 

aquaparky 8 1 12,5 

Celkem  313 36 11,5 

Zdroj: internetové stránky Moravskoslezského kraje a vlastní zpracování 

 

Z tabulky vyplývá podprůměrný podíl (cca 11 %) turistických atraktivit v rámci celého turistického 

regionu vzhledem ke skutečnosti, že TO zaujímá cca 20 % TR co do rozlohy a cca 15 % do počtu 

obyvatel (je zřejmé, že turistická oblast bude muset jít buď cestou budování infrastruktury, nebo 

spíše méně investičně náročnou cestou nových produktů cestovního ruchu. 

Následující kapitoly analyzují nabídku cestovního ruchu v turistické oblasti  

Opavské Slezsko (atraktivity, turistika, sport, golf, ubytování, investiční příležitosti apod.). 
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4.1 Kulturně historické atraktivity 

TO Opavské Slezsko začala být osidlována od 12. století, a to především v nižších polohách, podél 

řek a v blízkosti důležitých cest. V tomto období vznikaly strážní hrady a zárodky měst. Od  

17. století se do dnešní podoby formovala jádra měst, přičemž na jejich okrajích probíhala od 

přelomu 18. a 19. století industrializace. 

Následující podkapitoly analyzují nejvýznamnější kulturní a historické atraktivity, konkrétně hrady, 

zámky, zříceniny, muzea, památkově chráněné objekty, industriální a technické atraktivity  

a v neposlední řadě analýza rovněž zahrnuje významné osobnosti a naučné stezky. 

4.1.1 Památkově chráněné objekty 

V TO se nachází řada významných měst s atraktivními historickými centry, stejně tak i řada 

atraktivních vesnic. Nejvýznamnější z nich byly prohlášeny za městské (MPZ) a vesnické 

památkové zóny (VPZ). V turistické oblasti se nachází památkové zóny v Opavě, Hlučíně, 
Budišově nad Budišovkou a Hradci nad Moravicí a 1 vesnická památková rezervace (Štáblovice-

Lipina). 

Významný turistický potenciál tvoří památkový fond. Počet nemovitých památek  

je v TO pod průměrem České republiky, přesto ovšem není jejich význam zanedbatelný. V TR 

Severní Morava a Slezsko je v současné době 2078 nemovitých památek.  V okrese Opava jsou 

tři památky se statutem Národní kulturní památky (NKP), což je cca 20 % ze všech NKP 

v Moravskoslezském kraji. Na území TO se nachází tyto 3 NKP: 

• Kaple sv. Kříže v Opavě  

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě 

• Zámek Hradec nad Moravicí 

4.1.2 Hrady, zámky a církevní památky 

Hrady a zámky jsou častými dominantami krajiny i v turistické oblasti Opavské Slezsko, i když 
jejich počet ve srovnání s jinými regiony republiky je nižší. 

Zámek v Hradci nad Moravicí - Hradec nad Moravicí tvoří vstupní bránu do malebného údolí 

řeky Moravice a jeho dominantou je komplex Bílého a Červeného zámku spolu s přilehlým 

rozsáhlým parkem. Starší objekt, tzv. Bílý zámek stojí na místě slovanského hradiště z 8. století, 

kde byl v 11.- 13. století postaven přemyslovský knížecí hrad. Na renesanční zámek s okrasnou 

zahradou byl přestavěn na konci 16. století. Dnešní empírovou podobu získal po požáru v roce 

1796, kdy byl přebudován podle projektu Jana Mihatsche. Další zejména interiérové úpravy v 

duchu romantismu byly provedeny v letech 1845 – 1859 a po roce 1861. Mezi lety 1874 – 1891 

byly podle návrhů A. Langera a F. Händela postaveny další objekty areálu – Bílá věž, hradební zeď 

s terasou a tzv. Červený zámek, inspirované režnými hradními stavbami německého středověku. 
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Nyní slouží jako hotel a vyhlášená restaurace. Zámecký park dotváří anglický park s rozlohou cca 

63 ha, založený v roce 1796. 

Zámek Raduň - Zámek Raduň stojí na místě tvrze, zmiňované v 15. století, kdy ves vlastnili 

vladykové z Raduně. Pohádkově vyhlížející zámek vytváří spolu s okolními rybníky a přírodními 

scenériemi jedinečnou atmosféru. Významná je i Oranžérie v areálu, v současné době se opravuje 

barokní sýpka. 

 

Zámek Hlučín - Na místě dnešního zámku stála původně pozdně gotická tvrz, založená roku 

1439. V 16. století byl objekt upraven na zámek pány ze Zvole. V 19. a 20. století prodělal zámek 

mnoho úprav, které setřely původní charakter stavby. Dnes je v zámku sídlo Kulturního centra a 

Informačního centra města Hlučín. 

Zámek Kravaře - Vrcholně barokní zámek z 18. století, jehož součástí je také kaple archanděla 

Michaela s monumentální stropní freskou a krásným oltářem.  

Zámek Dolní Benešov - Tento zámek je dokladem zámecké architektury, vzniklé v několika 

slohových údobích. Z původní stavby zůstal zachován pouze portál se znakem datovaným 

letopočtem 1498. V zámecké kapli je dnes muzeum. Součástí zámku je také anglický park založený 

na přelomu 19. a 20. století, který obklopuje budovy zámku ze všech světových stran. Zámek je 

v současné době sídlem městského úřadu. 

Zámek Šilheřovice – Trojkřídlý zámek v klasicistním a částečně novobarokním slohu na místě 
zaniklé renesanční tvrze. V parku stojí pavilon zvaný Lovecký zámeček, Švýcárna a bazén se 

sousoším. V současné době slouží jako společenské místo. 

Zámek Bolatice - Zámek z první poloviny 18. stol., jednopatrový, obdélníkový, s mansardovou 

střechou, v barokním slohu, s kamenným portálem a znakem velehradského kláštera. V současné 

době sídlo samosprávy obce. 

Zámek Velké Hoštice - Šlechtické sídlo ve Velkých Hošticích vzniklo již před přelomem 15. a 16. 

století. Po roce 1754 bylo za Chorynských z Ledské přestavěno v pozdně barokní zámek, 

přestavovaný r. 1840. Kolem zámku přírodně krajinářský park z poč. 19. století. V zámku je 

umístěna expozice archeologických nálezů. 

Zřícenina Vildštejn - Hrad z konce 13. století na skalnatém ostrohu nad říčkou Lobník. Zaniknul 

ve 14. století a zachovány zůstaly pouze základové zdi a příkopy. V roce 1621 se zde údajně 
ukrýval Jan Ámos Komenský při svém útěku z Fulneku.  

Zřícenina Vikštejn - Největší a nejvýznamnější hrad v povodí Moravice založený na přelomu 13. 

a 14. století Vítkem z Kravař. Byl užíván až do konce 18. století. Zůstaly z něj části vysokých 

hradeb, tajemné sklepní místnosti a opravená vyhlídková věžička, z níž je nádherný pohled na řeku 

a okolní lesy Nízkého Jeseníku. 

Zřícenina Vartnov (Pocheň)- hrad založený ve 14. Století. Po svém dobytí v 15. Století byl 

dobyt a již neobnoven. 
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Zřícenina Přerovec – založen zřejmě ve 14.století, od 16.století opuštěn. V současné době jsou v 

lesním terénu znatelné pouze valy  a příkop. Na většině map není vůbec zaznamenán. 

Zámek  Velké Heraltice – původně renesanční zámek, následně několikrát přestavovaný. 

V zámku je umístěn domov mládeže 

Zřícenina Medlice – Hrad založený ve 13. Století byl zničen v 15. Století, 

 

 

Název zařízení Dopravní dostupnost Přístupnost 

Zámek v Hradci nad 

Moravicí 

Auto, kolo, pěší (vlak – cca 1 

km) 

Ano, duben-říjen (možnost 

celoročně na objednávku) 

Zámek Raduň Auto, kolo, pěší 
Ano, duben-říjen (možnost 

celoročně na objednávku) 

Zámek Hlučín 
Auto, kolo, pěší (vlak – cca 1 

km) 

Ano celoročně (expozice 

Muzea) 

Zámek Kravaře 
Auto, kolo, pěší (vlak cca 1,5 

km) 
Ano, květen-září 

Zámek Dolní Benešov 
Auto, kolo, pěší (vlak – cca 1 

km) 
Ne (sídlo městského úřadu) 

Zámek Šilheřovice Auto, kolo, pěší 
Ne (s výjimkou komerčních a 

soukromých akcí) 

Zámek Bolatice 
Auto, kolo, pěší (vlak – cca 1,5 

km) 
Ne (sídlo obecního úřadu) 

Zámek Velké Hoštice 
Auto, kolo, pěší (vlak cca 1 

km) 
Ano, celoročně 

Zámek Velké Heraltice Auto, kolo, pěší Ne (sídlo Domova mládeže) 

Zřícenina Vildštejn pěší Ano, celoročně 

Zřícenina Vikštejn pěší Ano, celoročně 

Zřícenina Vartnov (Pocheň) pěší Ano, celoročně 

Zřícenina Přerovec pěší Ano, celoročně 

Zřícenina Medlice pěší Ano, celoročně 
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4.1.3 Industriální a technické památky a atraktivity 

Industriální památky a technické zajímavosti patří k těm atraktivitám, které v posledních letech 

budí čím dál větší pozornost a stávají se tahouny návštěvnosti turistických destinací. Také turistická 

oblast Opavské Slezsko nabízí řadu technických zajímavostí, z nichž nejvýznamnější jsou větrné 

mlýny. 

Větrný mlýn v Cholticích - Památkově chráněný mlýn německého typu z roku 1833 v obci 

Litultovice v městské části Choltice, kam byl převezen z nedaleké obce Sádek. 

Větrný mlýn v Hlavnici - Dřevěný větrný mlýn sloupového typu byl postaven v roce 1810. Je 

stále dobře zachovalý, v roce 1974 byl opatřen novými křídly a znovu zastřešen, ale vnitřní zařízení 

opraveno nebylo. Je zde možnost zajímavého ubytování pro všechny, kteří mají kladný vztah k 

přírodě, nocovat se dá v hlavní budově, kde se topí v kamnech nebo dobové peci a v patrových 

dobových srubech. 

Weisshuhnův kanál - Kanál sloužil v minulosti jako papírenský splav a dodnes je v provozu.  

Název zařízení Dopravní dostupnost Přístupnost 

Větrný mlýn v Cholticích   Pěší, kolo Ano, celoročně 

Větrný mlýn v Hlavnici Pěší, kolo (auto cca 1 km) Ano, celoročně 

Weisshuhnův kanál Pěší , kolo Ano, celoročně 

Opavský pivovar pěší, kolo, auto 
Nepřístupné (v zásadní 

rekonstrukci) 

Vodní mlýny Pěší, kolo, auto Částečně přístupné 

Měnírna elektrického proudu Pěší, kolo (auto do 500 m) Celoročně na objednávku 

Vodárenská nádrž na nádraží 
Opava-východ 

Pěší, kolo, auto 
Celoročně na základě dohody s 

vlastníkem 

Nedokončená trať Opava-

Fulnek 
Pěší, kolo, auto Celoročně přístupné 

Mimo výše uvedené se v TO nachází řada dalších významných technických památek mimo jiné: 

• Přehradní nádrž Kružberk, 

• Přehradní nádrž Slezská Harta, 

4.1.4 Muzea, galerie a ostatní kulturní zařízení  

V řešeném území se nachází celá řada muzeí, galerií, divadel a další kulturní a zábavní zařízení. 

Mezi nejvýznamnější muzea lze zařadit níže uvedené: 

• Slezské zemské Muzeum v Opavě, 
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• Zámecké Muzeum Kravaře, 

• Městské Muzeum břidlice – Budišov nad Budišovkou 

• Slezské Divadlo 

• Muzeum Hlučínska v Hlučíně 

• Skanzen lidových tradic v Bolaticích 

 

Název zařízení Dopravní dostupnost Přístupnost 

Slezské zemské Muzeum 

v Opavě 
Pěší, kolo, auto, vlak Ano celoročně 

Dům umění v Opavě Pěší, kolo, auto, vlak Ano celoročně 

Obecní dům Pěší, kolo, auto, vlak Ano celoročně 

Galerie Hradec nad Moravicí Pěší, kolo, auto, vlak Ano celoročně (po domluvě) 

Galerie v kostele v Kružberku Pěší, kolo, auto Ano celoročně (po domluvě) 

Zámecké Muzeum Kravaře Pěší, kolo, auto, vlak Ano celoročně (po domluvě) 

Městské Muzeum břidlice – 
Budišov nad Budišovkou 

Pěší, kolo, auto, vlak Ano celoročně (po domluvě) 

Slezské Divadlo Pěší, kolo, auto, vlak Ano celoročně 

Muzeum Hlučínska v Hlučíně Pěší, kolo, auto, vlak Ano celoročně 

Skanzen lidových tradic 

v Bolaticích 

 

Pěší, kolo, auto, vlak Červen-září 

 

4.1.5 Nejvýznamnější události (events) turistické oblasti  

Turistická oblast Opavské Slezsko je dějištěm řady významných událostí lokálního, regionálního, 

národního, ale i mezinárodního významu, které jsou magnetem návštěvníků a zajišťují významnou 

publicitu (neplacenou reklamu) turistické oblasti. Mezi nejvýznamnější patří zejména: 

• Štěrkovna open music 

• Kravařský odpust 

• Bezručova Opava 

• Další břehy 

• Otické zelné slavnosti 
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Vedle výše zmíněných se však v turistické oblasti koná nepřeberné množství dalších akcí 

zaměřených spíše regionálně až lokálně, přičemž i tyto akce mají nezpochybnitelný význam pro 

cestovní ruch v oblasti. 

 

4.1.6 Rodáci a významné osobnosti 

Z TR Severní Morava a Slezsko pochází řada osobností, mnoho z nich se narodila přímo v TO 

Opavské Slezsko. Na počest většiny existují v jejich rodných městech muzea, rodné domy, 

pomníky apod. Zde jsou uvedeni nejvýznamnější z nich: 

• Heliodor Píka – vojenský generál 

• Ivo Žídek – operní pěvec 

• Vladislav Vančura – spisovatel, filmový režisér  a scénárista 

• Karel Engliš – ekonom  a 1. Československý ministr financí 

• Petr Bezruč – básník 

• Joy Adamsonová – spisovatelka  a ochránkyně zvířat 

• Pavel Josef Vejvanovský – hudební skladatel 

• Cyprián Lelek – národní buditel 

• August Scholtis – spisovatel 

• Jiří Janda – sochař 

• Josef Seyfrid – architekt 

• Ludmila Hořká – spisovatelka 

• Jana Schlossárková – spisovatelka 

• Anna Malchárková – spisovatelka 

• Eva Tvrdá – spisovatelka 

• Ludmila Rumanová – spisovatelka 

• J.M.Olbrich – světově významný architekt,  

• Karel Schintzel – vynálezce barevné fotografie,  

4.1.7 Naučné trasy 

V turistickém regionu Severní Morava a Slezsko se nachází řada aktivních (cca 58) naučných 

stezek, z toho v TO Opavské Slezsko jich je 10. Následující tabulka popisuje délku a tématické 

zaměření naučných stezek v TO. 
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Tabulka 8 - Naučné stezky v TO Opavské Slezsko 

Název Zaměření Počet zastávek Km 

Lesní naučná stezka v 
Chuchelenském lese  

Fauna  a flóra našich lesů 2x posezení + 4x tabule + 
40 ks malých tabulí 

5,8 

Areál opevnění Darkovičky  Vojenská historie 10 6,5 

Areál opevnění Milostovice Vojenská historie   

Městskými parky Opavy Stromy, parky, skulptury 18 2 

Městská NS Hradec nad 
Moravicí Vlastivědná naučná stezka 11 3,5 

Přírodní park Mariánské 
louky Příroda, historie, technické památky 5 1,9 

Raduň – Jakubčovice Vojenská historie 3 7,5 

Lovecká stezka 
Lichnovských Příroda 4 6 

Hvozdnice  Příroda 15 9,5 

Hanuše Příroda 7+3 4,5 

Břidlicová stezka Geologie, paleontologie 13 33 

Zdroj: internetové stránky Moravskoslezského kraje 

4.2 Přírodní atraktivity 

Přírodní potenciál TO Opavské Slezsko je důležitým předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu 

v této oblasti. Vytváří totiž podmínky pro řadu typů turismu, od aktivního vyžití, přes relaxační 

pobyty až po poznávací cestovní ruch. Jen mírně zvlněný terén skýtá příležitosti pro aktivní 

turistiku (pěší turistika, cykloturistika apod.), přírodní pozoruhodnosti potom vytvářejí možnosti pro 

poznávací turistiku. Prostředí je však  ideální i pro relaxační pobyty.  

4.2.1 Chráněná území a objekty 

V rámci TO Opavské Slezsko se nevyskytuje žádné velkoplošné zvláště chráněné území (typu 

CHKO, Národní park). Existuje pouze 77 maloplošných zvláště chráněných území či krajinných 

prvků. 

V rámci TR Severní Morava a Slezsko bylo evidováno celkem 143 maloplošných chráněných území. 

Jedná se o: 

• 7 národních přírodních památek, 

• 10 národních přírodních rezervací, 

• 56 přírodních památek, 

• 70 přírodních rezervací (zejména přírodní park Moravice) 

• 26 památných stromů. 

Maloplošná zvláště chráněná území TO Opavské Slezsko: 

• 1 národní přírodní rezervace (Kaluža), 
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• 12 přírodních rezervací (Koutské a Zábřežské louky, Valach, Hořina, Černý les u 

Šilheřovic, Dařanec, Hvozdnice, Hněvošický háj, Nové Těchanovice ), 

• 1 národní přírodní památka (Odkryv v Kravařích). 

• 7 přírodních památek (Černý důl, Heraltický potok, Hůrky, Otická sopka) 

 

4.3 Podmínky pro turistiku 

Pestrá krajina  s širokou paletou atraktivit je protkána řadou značených turistických i 

cykloturistických tras.  

4.3.1 Pěší  turistika a cykloturistika 

TO nabízí hustou síť značených cyklotras s různým stupněm obtížnosti (přes výlety pro rodiny 

s dětmi až po obtížnější, které vedou v komplikovanějším terénu). Oblíbené jsou rovněž tématické 

cyklotrasy a cyklostezky.  

Mezi nejvýznamnější cyklotrasy v TO patří: 

• Páteční cyklotrasa č. 55 Slezská magistrála 

• Cyklotrasa č. 6159 Úvalno - Sosnová – Bratříkovice,  

• Cyklotrasa č. 6160 Holasovice- Brumovice – Horní Benešov  

• Cyklotrasa č. 6091 Hať – Bohuslavice- Bolatice ,  

• Cyklotrasa č. 6092 Píšť – Chuchelná - Kravaře,  

• Cyklotrasa č. 6200 Hlučín – Dobroslavice- Velká Polom – Chabičov- Mokré Lazce 

• Cyklotrasa č. 6199 Hrabyně – Nove Sedlice,  

• Cyklotrasa č. 6141 Ostrava- Kyjovice – Pustá Polom – Hradec nad Moravicí , 

• Cyklotrasa č. 6140  Ostrava- Kyjovice – Pustá Polom – Raduň- Opava, 

• Cyklotrasa č. 6167 Opava- Stěbořice – Hlavnice 

• Cyklotrasa č. 6055 Kravaře – Sudice  

• Cyklotrasa č. 551 Opava – Hradec nad Moravicí – Vítkov - Kružberk 

 

4.3.3 Vodní turistika 

Na území turistického regionu Severní Morava a Slezsko lze pro vodácké účely využívat celkem cca 

500 km řek všech obtížností. Potenciál vodní turistiky je však oproti jiným turistickým oblastem  

a regionům relativně nízký. Nejvýznamnější sjízdnou řekou v TO je Moravice (sjízdná při vyšším 

vodní stavu nebo nadlepšování průtoku z VD Kružberk). Celoročně sjízdná je řeka Opava. V oblasti 
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vodáctví postupně nastává rozvoj, vodácké spolky připravují řadu akcí (nejen každoroční 

odemykání a zamykání), ale také vytvářejí zázemí pro vodáky – např. zastávky pro občerstvení.  

Přehrady nacházející se na území TO jsou využitelné pro další vodní sporty jako jachting a 

windsurfing (Slezská Harta), Hlučínská štěrkovna (možnost zapůjčení vybavení). 

4.3.4 Hipoturistika 

Hipoturistika v celém Moravskoslezském kraji představuje stále spíše perspektivu než významný 

existující produkt. Rovnoměrně po celém TR Severní Morava a Slezsko fungují jízdárny, avšak 

nedostatečné je množství hipostezek. Hůře je na tom venkovská turistika. Potenciál agroturistiky 

stoupá se stále se zvyšujícím zájmem podstatné části společnosti o zdravý životní styl, kvalitní  

a bezpečné potraviny a vesnický způsob života. Počet zařízení poskytující produkty spojené  

s agroturistikou je však málo, ve většině případů je nevyhovující také jejich zařízení, nízká je 

celková kapacita lůžek. V současné době venkovská turistika ani hipoturistika nepředstavuje 

významnou konkurenční výhodu, nicméně potenciál v sobě TO Opavské Slezsko má. 

 

Zařízení poskytující podmínky pro hipoturistiku a agroturistiku: 

 

Název zařízení 

Štěpánkovice (hřebčín Albertovec) 

Jezdecký klub Steally Hradec nad Moravicí 

Sportovní klub Starý mlýn Opava 

Dětský ranč  v Hlučíně 

Jezdecký klub v Hati 

Jezdecký klub v Markvartovicích 

Jezdecký klub v Bělé 

Jezdecký klub ve Velkých Hošticích 

Jezdecký klub Agrostil Otice 

 

V současné době Moravskoslezský kraj připravuje síť značených hipostezek, zahrnující hipostanice 

a samotné značené stezky. V turistické oblasti jsou tyto hipotrasy zejména na  Vítkovsku, 

Budišovsku, v okolí Hradce nad Moravicí a Hlučínsku – viz následující mapa. 
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Obrázek 3  Navrhované hipostezky  

 
Zdroj: internetové stránky Moravskoslezského kraje, místní šetření 

4.4 Ostatní atraktivity a infrastruktura cestovního ruchu 

4.4.1 Rozhledny, vyhlídkové stavby a místa dalekého rozhledu 

Jedním z nejatraktivnějších turistických cílů se v posledních letech staly rozhledny a vyhlídkové 

stavby, kterých je v České republice již více než 200 a jejich počet neustále roste.  

Vzhledem k reliéfu turistické oblasti je možné využít jednu rozhlednu: 

• Šance (u Jakubčovic) 

a několik vyhlídkových míst a budov: 

• Bezručova vyhlídka (Hradec n. Moravicí) 

• Hláska (věž budovy radnice v Opavě) 

• Kostel sv. Hedviky (věž kostela) 

 

4.4.12 Sportovní zařízení využívaná pro turismus 

Města a obce TO Opavské Slezsko nabízí celou řadu sportovních zařízení využitelné pro turismus. 

Je třeba zmínit existenci celé řady sportovních a relaxačních center a víceúčelových hal, např.: 

• Buly aréna v Kravařích, která slouží pro široké spektrum sportů 

• Sportovní hala Hlučín 

• Sportovní hala Vítkov 

• Víceúčelová hala Opava 

• Zimní stadión Opava 

• Půjčovna loděk Vítkov – Podhradí  



39 

4.4.5 Aquaparky, bazény, koupaliště a rekreační vodní plochy 

V ČR se nachází přes 40 vodních areálů vybavených moderními atrakcemi. Jen v TR Severní 

Morava a Slezsko bylo v posledních letech vybudováno pět nových aquaparků, z toho 1 se nachází 

v TO Opavské Slezsko, a to v Kravařích a bezpochyby patří k nejlepším v Moravskoslezském kraji.  

Kromě aquaparků se samozřejmě na území TO nachází celá řada koupališť (např. Opava, Vítkov, 

Bolatice). 

Ke koupání lze rovněž využít přírodní rekreační vodní plochy,: 

• Štěrkovna Hlučín (možnost vodního lyžování), 

• Přírodní koupaliště Stříbrné jezero (Sádrák) 

• Zatopený lom Šífr Svobodné Heřmanice 

Jak v případě Hlučínské štěrkovny, tak i Stříbrného jezera existují rozvojové projekty, jejichž obsah  

a zhodnocení pro cestovní ruch je uveden v kapitole věnované investičním příležitostem.  

Z hlediska vodní turistiky lze konstatovat, že podmínky pro její rozvoj jsou dobré, vodácká turistika 

je však závislá na dostatečném průtoku Moravice.  

4.4.5 Zimní sporty 

Turistická oblast má nevhodné podmínky k zimním sportům, ať už pro běžecké nebo sjezdové lyžování, byť 

jsou v TO dva lyžařské areály  - Vaňkův kopec u Budišovic a Ski areál Guntramovice. 

 

4.4.6 Golf 

V posledních letech se podmínky pro golf v České republice velice zlepšily a i v TR Severní Morava 

a Slezsko je golf velkým fenoménem. Během několika let byla vystavěna kvalitní golfová hřiště  
v Kravařích, Šilheřovicích, Čeladné a Ropici, v roce 2008 bylo otevřeno páté hřiště na Ostravici. 

Díky tomu se region zařadil mezi vyhledávané golfové lokality v rámci celého středoevropského 

prostoru. Golfová hřiště v Moravskoslezském kraji jsou koncipována především pro klientelu  

s vyššími příjmy, proto poskytují řadu doprovodných služeb kvalitní úrovně, nicméně snaha je 

zapojit do golfu i širokou veřejnost. V TO Opavské Slezsko je možné provozovat golf na 

následujících místech: 

Golf Kravaře nabízí osmnáctijamkové hřiště. 

Golf Šilheřovice nabízí 18 jamkové mistrovské golfové hřiště, jedno z nejstarších v České 

republice 

Oproti lyžování lze hodnotit TO Opavské Slezsko jako velmi zajímavou destinaci s veškerým 

komfortem a prvotřídními službami. 
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4.5 Lázeňský cestovní ruch (wellness) 

Podobně jako v případě golfu  lze hodnotit wellness, které je v turistické oblasti na velmi vysoké 

úrovni. Lázeňství však bude čelit poměrně nepříznivému trendu - nárůstu samoplátců, a v důsledku 

toho zřejmě dojde k poklesu poptávky po těchto službách. Ty však mohou být nahrazeny právě 
wellness pobyty, které je však zapotřebí zavčas projednat se zdravotními pojišťovnami. 

4.6 Profesní cestovní ruch 

Profesní cestovní ruch je v následujícím popisu chápán jako kongresový a incentivní cestovní 

ruch. Incentivní cestovní ruch je pobídková forma turistiky uplatňována ve vztahu mezi 

organizacemi a jejich zaměstnanci, popř. klienty k motivování a posilování sociálních vazeb. Jedná 

se například o školení, porady či obchodní jednání uskutečňovaná v atraktivním prostředí mimo 

sídlo organizace, zpravidla s doprovodným programem. V incentivní turistice mají jasnou převahu 

tzv. out – door - activities (aktivity prováděné v přírodě – horská turistika, lety balónem, lanové 

aktivity), kdy je snahou nabízet účastníkům jedinečné zážitky. Kongresový cestovní ruch se řadí 

k nejefektivnějším typům turistiky, vyžaduje ale široký okruh služeb a aktivní přístup celého 

regionu. V současnosti kongresová turistika zaznamenává trend, kdy účastníci přicházejí s přáním 

navzájem se lépe poznat, neúčastnit se masového kongresu, ale menších jednání. Ze statistik 

vyplývá, že perspektivní pro tento typ cestovního ruchu budou středně velké až malé konference, 

sympozia, semináře, workshopy, veletrhy a dlouhodobé menší semináře v atraktivních střediscích 

(např. Kravaře, Opava) 

Vybavenost je ve srovnání s nejvýznamnějšími centry kongresové turistiky a incentivy v České 

republice průměrná, ve srovnání s jednotlivými TO v TR Severní Morava a Slezsko podprůměrná. 

Významné kapacity se nacházejí v Ostravě a v Beskydech. Pochopitelně však incentivu a kongresy 

lze realizovat v každém zařízení, které disponuje patřičnou technikou a zázemím. Za 

nejvýznamnější zařízení pro kongresy a incentivu v TO lze považovat následující: 

• Hotel Buly Arena (2 sály s kapacitou 100 a 30 osob),  

• Hotel Opava (konferenční místnost o kapacitě 50 míst), 

• Kulturní dům Na Rybníčku Opava (kongresový prostor o kapacitě 460 míst) 

• Obecní dům Opava (konferenční prostor o kapacitě 100 míst) 

• Historický sál Minoritského kláštera (kapacita 100 míst) 

• Kulturní dům Dolní Benešov (kapacita 1000 míst) 

• Kulturní dům Hlučín  

• Kulturní dům Otice (kapacita 200 míst) 

 

Podmínky pro incentivní cestovní ruch jsou adekvátní poptávce a jsou významným produktem, 

který diverzifikuje nabídku ubytovacích kapacit. 
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4.7 Návštěvnost vybraných atraktivit a objektů 

Návštěvníci TO Opavské Slezsko přijíždějí nejčastěji z důvodu sportovního vyžití (turistika, 

cykloturistika, golf), celkové relaxace (koupání, odpočinek, zábava) nebo z důvodu poznání regionu 

(kultura, folklór a historie). Tyto důvody se liší podle konkrétních oblastí návštěvy turistů, podle 

ročních období, ale i podle věku návštěvníků.  Návštěvnost Slezského zemského muzea dosahuje 

téměř 90 tis., zámek Hradec nad Moravicí, Raduň pak nedosahuje ani 40 tis. Návštěvníků ročně, 
dle statistiky NIPOS (Národní informační a poradenské centrum pro kulturu).  

Klíčovým pro návštěvnost je neustálá inovace  a nabídka nových expozic a akcí, které jsou schopny 

přitáhnout nové návštěvníky. Problematické z hlediska sledování návštěvnosti je, že není známa 

struktura návštěvníků – jaká je geografická segmentace? 

4.8 Nabídka produktů a produktových balíčků, zážitkový 
turismus  

Současné globální trendy ukazují, že čím složitější jsou produkty, tím komplikovanější a náročnější 
je prodej. V současnosti je nejsilnějším trendem vytváření tzv. customizovaných balíčků. 
Aktivní zákazníci si chtějí vytvářet vlastní balíčky, to znamená, že si vybírají různé komponenty  

a platí jeden celek v jedné transakci. Tato nabídka je v současnosti klíčová pro úspěchy na trhu  

a zaznamenává rychlý růst poptávky. 

Zážitky jsou relativně novým produktovým segmentem, který se neustále nachází ve stádiu 

vývoje. Jedná se o atraktivní dílčí produkty, které průřezově využívají i jiné produktové segmenty 

(např. ostatní sport, relax a wellness, adrenalin apod.). Jednotlivé produkty zahrnuje analýza 

v rámci kapitoly 4.  

Prodej balíčků není  pro cestovní ruch v turistické oblasti významný, což souvisí s převládající 

klientelou turistické oblasti. 

4.9 Doprovodné služby 

4.9.1 Ubytování a stravování 

Struktura ubytovacích a stravovacích služeb v TO Opavské Slezsko je velice různorodá. Najdeme 

zde hotely spadající do **** kategorie, *** kategorie, ale i turistické ubytovny a kempy, které 

nabízejí své kapacity méně movitým turistům, nebo těm, kterým takové ubytování jednoduše 

vyhovuje. Počet ubytovacích zařízení se v průběhu posledních let téměř nezměnil. Některé zařízení 

zanikají či omezují svůj provoz a naopak některé nové vznikají. Někteří majitelé ubytovacích a 

stravovacích zařízení se v poslední době snaží nabídnout svým zákazníkům nové služby (wellness, 

masáže, adrenalinové zážitky, kuchyni s krajovými specialitami apod.).  

Rozvoj ubytovacích a stravovacích služeb v TO negativně ovlivňuje skutečnost, že řada rekreačních 

objektů a restaurací nemá dodnes vlastníka, který by byl specialistou na provozování takovýchto 

aktivit (provoz tak má leckdy charakter pokusu a omylu). Rovněž charakter těchto objektů 
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nevyhovuje dnešním požadavkům zahraniční klientely, ale často ani požadavkům klientely domácí 

a neodpovídá mezinárodním standardům. Mnohá zařízení nejsou certifikována dle existujících 

standardů. Certifikace ubytovacích zařízení by vedla ke srovnatelnosti úrovně kvality mezi 

ubytovacími zařízeními a ke zpřehlednění pro turisty. Celkově vzato jsou ubytovací kapacity v TO 

stále slabinou cestovního ruchu. Většina zařízení má zastaralé vybavení, slabou stránkou je rovněž 
špatná úroveň vzdělání personálu, nízká je také úroveň poskytovaných služeb. Určité zlepšení 

současného stavu lze očekávat po ukončení programovacího období v roce 2013 (do té doby lze 

čerpat finanční prostředky na zlepšení stavu ubytovacích zařízení především z Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko (Oblast podpory 2.2.1 Rozvoj a zvyšování úrovně 
ubytovacích zařízení)). 

Z celkového počtu hromadných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2008 (468)  

a celkového počtu lůžek (26 852) se v TO Opavské Slezsko nacházelo cca 9 % (42) ubytovacích 

zařízení v kraji. Obecně lze říci, že pro potřeby marketingu je důležitější kvalitativní úroveň 
ubytovacích zařízení než absolutní počty těchto zařízení a jejich lůžek. V této oblasti dochází 

v posledních letech ke zlepšení. Vznikají nové hotely vyšší kategorie (např. Hotel Buly Aréna). 

Turisté přijíždějící do tohoto regionu se ubytovávají nejčastěji v soukromí, u rodiny či přátel, dále  

v hotelích, kempech a penzionech. Pokud se ubytovávají v hotelích, upřednostňují hotely vyšší 
kategorie (tříhvězdičkové a více). 

Problémem je nízké využití ubytovacích kapacit, které v posledních letech stagnovalo kolem jedné 

třetiny využití, ale stále je hluboce pod průměrem České republiky  

I přes postupný nárůst průměrné ceny za ubytování je stále cca o 23 % pod průměrem ČR. Stejně 
jako jinde v ČR, tak i v TO Opavské Slezsko platí, že průměrná cena za ubytování v soukromí je 

nižší než ve vícehvězdičkových hotelích. Přestože do určité míry platí, že s cenou roste kvalita, ne  

u všech tomu tak je doopravdy a některá ubytování v soukromí převyšují kvalitativně ubytování 

v tříhvězdičkovém hotelu při sotva polovičních cenách. Přestože by takovéto zařízení mohlo zvýšit 
ceny, v praxi se řídí spíše nižšími cenami, což je na druhou stranu činí velmi konkurenceschopnými 

a je to i jeden z důvodů, proč ubytování v soukromí v poslední době nabízí čím dál více subjektů. 
Ubytovatele v soukromí tak přebírají klienty větším hotelům, protože řada z nich je kvalitativně 
lepší a navíc mnohem levnější. 

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané ubytovací zařízení nacházejících se v TO a nabízející 

různou kvalitu služeb. 

Obec  Název zařízení Typ ubytování Lůžková kapacita 

Opava Apartmány Kramer penzion 24 

Opava Hotel Iberia Hotel *** 46 

Opava Hotel Katharien Hotel (****) 50 

Opava Hotel Koruna Hotel *** 64 

Opava Hotel Opava Hotel **** 48 

Opava Parkhotel Opava Hotel *** 40 

Opava Penzion A club Penzion 28 
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Opava Motel Oasa Motel 60 

Opava Penzion Formanka Penzion 18 

Opava Penzion Dagmar Penzion 21 

Opava Penzion Na kurtech Penzion 11 

Opava Penzion Raketa 
Bowling 

Penzion 16 

Opava Penzion U Slunce Penzion 4 

Opava Studio 58 Penzion 16 

Hlučín AM Caffe Penzion 4 

Hlučín Ubytovna SRA Hlučín Ubytovna 40 

Hlučín Chatky a bungalovy 
SRA Hlučín 

autocamp 56 

Hlučín Autocamp SRA 
Hlučín 

autocamp několik desítek 

Hlučín Penzion Rodos penzion 18 

Hlučín Penzion HEVIL penzion 8 

Hlučín Penzion Sv. Florián penzion 12 

Hlučín Penzion Stará 
Celnice 

penzion 5 

Hlučín Penzion Azalka penzion 21 

Kravaře Hotel Buly Aréna Hotel *** 60 

Kravaře Penzion Buly 
Centrum 

Penzion 22 

Šilheřovice Golf hotel u sv. Jana Hotel *** 25 

Šilheřovice Hotel Golf  Hotel garni 42 

Bělá Penzion Bělá Penzion 18 

Velké Hoštice Penzion Darja Penzion 7 

Dolní 
Benešov 

Penzion Herta-Kos 
99 

Penzion 20 

Háj ve 
Slezsku 

Penzion Kamenec Penzion 20 

Velké Hoštice Penzion u Bouchače Penzion 10 

Bolatice Penzion U fontány Penzion 4 

Bolatice Turistická ubytovna 
Kondor 

Ubytovna 38 

Bohuslavice Penzion U kostela penzion 11 

Markvartovice Ubytování v 
soukromí 

Ubytovna 8 

Hať Penzion U 
sv.Miluláše 

Penzion 10 

Kozmice Penzion U krokodýla Penzion 22 
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Štěpánkovice Penzion Albertovec Penzion 16 

Staré 
Těchanovice Hotel Davidův Mlýn Hotel 70 

Kružberk Rybářská chata 
Kružberk 

Penzion 24 

Kružberk Penzion Velké sedlo Penzion 46 

Moravice ÚHS Jánské koupele Turistická ubytovna 155 

Moravice Rekreační středisko 
U brodu 

Turistická ubytovna 38 

Moravice Rekreační středisko 
Bílá Holubice 

Turistická ubytovna 68 

Vítkov Středisko volného 
času 

Turistická ubytovna 45 

Vítkov Rekreační středisko 
Hadinka 

Turistická ubytovna 56+  stany 

Vítkov Františkův dvůr Turistická ubytovna 28 

Vítkov Autocamp Podhradí autokemp 21 + stany 

Vítkov Autokemp Balaton autokemp 24  + stany 

Hradec nad 
Moravicí Hotel Belaria Hotel 40 

Hradec nad 
Moravicí Hotel Červený zámek Hotel  41 

Hradec nad 
Moravicí Hotel Sonáta Hotel ** 38 

Hradec nad 
Moravicí Kemp Dery kemp 90+ stany 

Hradec nad 
Moravicí Štrauska 

penzion 8 

Hradec nad 
Moravicí 

Penzion dobré 
pohody 

penzion 43 

Hradec nad 
Moravicí Ubytovna Betlém 

Ubytovna 35 

Hradec nad 
Moravicí U Dihlů penzion 14 

Hradec nad 
Moravicí 

Na Desítce Ubytovna 12 

Hradec nad 
Moravicí 

Ubytovna Babinec Ubytovna 9 

 

V TO existuje celá řada stravovacích kapacit, které musí denně obsloužit několik set klientů. Kromě 
stravovacích zařízení, kde se vaří, existuje celá řada pohostinství a hostinců, ale pravděpodobnost, 

že se v nich turisté nají, je malá. Kvalita těchto zařízení není vždy na odpovídající úrovni.  Na 

druhou stranu je gastronomie turistické oblasti specifická a může být významnou konkurenční 

výhodou. 

Závěrem lze říci, že struktura ubytovacích a stravovacích zařízení v TO neodpovídá plně poptávce, 

která je především po zařízeních vyšší úrovně, ale pochopitelně za přijatelnou cenu (rozhodně 
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nelze říct, že turisté postrádají luxusní hotely). Rovněž vytíženost ubytovacích kapacit je 

dlouhodobě nízká a tento trend se daří zlepšovat jen pomalu.  

Tato data vycházejí z provedených průzkumů.  

4.9.2 Informační služby 

Síť informačních center je prověřeným a účinným nástrojem rozvoje cestovního ruchu 

zabezpečujícím kontakt návštěvníků se subjekty cestovního ruchu v regionu. Informační centra 

poskytují v místě svého působení informační servis a různé služby spojené se zajištěním cestovního 

ruchu. Obecným posláním informačních center je nabízet bezplatný informační servis turistům a 

místním občanům, podrobné informace o příslušném místě a jeho okolí, kapacity ubytovacích 

zařízení, přehled penzionů, hotelů, restaurací, kulturní památky, zajímavá turistická místa, tipy na 

výlety, sportovní a kulturní akce, provozní dobu sportovních a kulturních zařízení, případně další 
aktivity cestovního ruchu, jako např. informace o odjezdech autobusů a vlaků či prodej obchodního 

a doplňkového zboží (knihy, mapy, průvodce, upomínkové předměty).  

Rozsah informačních center dokumentuje následující přehled. Není to však výčet zcela 

vyčerpávající. Funkci informačních center plní v turistické oblasti i některá další místa, zejm. při 
ubytovacích zařízeních, při vybraných prodejnách, informační centra ČD a další.  

Tabulka 9 - Informační centra v  TO Opavské Slezsko podle okresů 

Okres Obec  Název Web 

Opava 

Opava Městské informační centrum http://www.infocentrum.opava.cz/ 

Hlučín Informační centrum Hlučín http://www.info.hlucin.com/ 

Kravaře Informační centrum Kravaře http://cz.i-kravare.info/ 

Vítkov Informační centrum města 
Vítkova 

http://www.vitkov.info/turistika/ 

Hradec nad 
Moravicí Turistické informační centrum http://www.muhradec.cz/infocentrum/ 

Zdroj: propagační materiály Moravskoslezského kraje 

Dle monitoringu návštěvníků  z roku 2010 (jak v létě tak i zimě) využívá alespoň částečně cca 30 

% návštěvníků, což úzce koreluje s dalšími informacemi z tohoto průzkumu, kdy se ukazuje, že 

převažuje informovanost prostřednictvím internetu a dále doporučení známých  a příbuzných. 

V dnešní době, kdy hlavním komunikačním kanálem jsou internetové stránky, vzrůstá význam 

informačních webových stránek. Důležitá je jejich aktuálnost a přehlednost pro potenciální 

návštěvníky. Kromě internetových stránek jednotlivých obcí a atraktivit TO Opavské Slezsko je 

třeba zmínit i následující webové stránky, které potenciální i stávající návštěvníky informují  

o jednotlivých obcích, atraktivitách, volnočasových aktivitách, ubytování apod. www.infocesko.cz, , 

www.msregion.cz, www.kudyznudy.cz a další. 

4.9.3 Ostatní doprovodné služby 

Pro cestovní ruch obecně je stěžejní doprovodná infrastruktura a služby, které rozšiřují 

možnosti volnočasových aktivit a přispívají k prodloužení doby pobytu. V turistické oblasti chybí 
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vhodná turistická infrastruktura, doprovodné služby prodlužující sezónnost v regionu a služby se 

zaměřením na cílovou skupinu „rodiny s dětmi“. Pro zvýšení jejich atraktivity je tedy důležité jejich 

napojení na hustou a kvalitní síť doprovodné infrastruktury (orientačně - informační systémy, 

hippostezky, přístřešky, posezení) a provázanost  

s doplňkovými službami (cyklobusy, cykloservisy, půjčovny sportovních pomůcek – kola, loďky 

apod.).  

Nedostatečné investice do ubytovacích a stravovacích zařízení způsobily nevyhovující nebo zcela 

chybějící standardní doprovodné služby (sportovní zařízení, úschovny a půjčovny kol, parkovací 

plochy apod.). Mnohá zařízení nejsou certifikována dle existujících standardů a obvykle není ani 

personál na požadované úrovni profesionální kvality (jazyková vybavenost, jednání  

s klientem apod.).  

Závěrem lze konstatovat, že ještě před několika lety byla v tomto ohledu TO Opavské Slezsko 

velice zaostalá, v posledním období se však značným způsobem investovalo do volnočasové  

a doprovodné infrastruktury využitelné v cestovním ruchu. 

4.10 Analýza investičních příležitostí v oblasti cestovního 
ruchu v turistické oblasti  

TO Opavské Slezsko je turisticky zajímavou oblastí a disponuje značným turistickým potenciálem. 

Celková nabídka služeb v oblasti cestovního ruchu je však v mnoha ohledech nevyvážená a jako 

celek zaostává. Především kvalita a vzájemná provázanost nabídky služeb je nízká. Investice by se 

tak měly zaměřit na doplnění a zkvalitnění nabídky stravovacích a ubytovacích zařízení, na 

budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a volného času, na zkvalitnění marketingu 

cestovního ruchu v TO a na posilování sítí mezi aktéry v cestovním ruchu rozšiřující celkovou 

nabídku služeb. 

V rámci Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 
2013 byly vytipovány investiční příležitosti, tedy výčet možností pro zájemce o investice  

v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji.  

V turistické oblasti Opavské Slezsko se jedná o  investiční příležitosti ve využití lokality Stříbrného 

jezera (tzv. Sádrák), kde je plánována výstavba sportovně-rekreační infrastruktury a revitalizace 

zeleně. Z hlediska cestovního ruchu je nutné konstatovat, že investice pouze do infrastruktury  a 

veřejné zeleně bude finančně nenávratná a tudíž pro investory jako takové nezajímavá, což souvisí 

i s výkonností cestovního ruchu v turistické oblasti. Dalším významným rozvojovým projektem je 

Sportovně-rekreační areál Hlučínské jezero, kde však dochází k rozšiřování nabídky pro letní 

sezónu. Pro celou turistickou oblast (celou ČR) je charakteristická slabá tvorba produktů (tj. 

atraktivních balíčků služeb) cestovního ruchu. 
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Tabulka 10 - Investiční příležitosti v TO Opavské Slezsko dle Marketingové strategie 
cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 

Název projektu Převažující místo realizace 

Rekonstrukce  
nevyužitých objektů 

Jánské koupele 

Obec Staré Těchanovice 

Sportovně-rekreační 
areál Hlučínské jezero 

Město Hlučín 

Areál Stříbrného 
jezera 

Statutární město Opava 

Zdroj: Marketingová strategie cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009-2013 s výhledem do r. 2015, 
ARR, 2009 
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5 ANALÝZA POPTÁVKY CESTOVNÍHO RUCHU 
V TURISTICKÉ OBLASTI 

5.1 Vývoj poptávky dle statistických údajů 

Statistika strany poptávky je velmi problematická na všech řídících úrovních cestovního ruchu. 

Zatímco na národní úrovni se lze spokojit s daty ČSÚ, vypovídací schopnost na krajské úrovni už je 

nutné brát s rezervou, ale na úrovni lokální (odpovídající současnému vymezení jednotlivých 

oblastí TO) jsou data téměř nepoužitelná, byť zastoupení hromadných ubytovacích zařízení, které 

jsou primárním zdrojem dat o návštěvnosti turistických oblastí, je v turistické oblasti Opavské 

Slezsko solidní. Nerelevanci dat způsobuje zejména vysoký počet jednodenních návštěvníků 
z Ostravské průmyslové aglomerace.  

Z principu nás zajímá zejména tzv. vnitřní cestovní ruch – tj. cestovní ruch rezidentů i nerezidentů 
na území České republiky. Spotřeba ve vnitřním cestovním ruchu tedy postihuje všechny výdaje za 

cestovní ruch realizované v České republice. 

Při zkoumání časové řady můžeme říct, že až do roku 2007 vnitřní spotřeba stoupá, poté následuje 

pokles, který však není zachycen v Satelitním účtu cestovního ruchu.  

Tabulka 14 Vnitřní spotřeba cestovního ruchu v ČR 

 
Zdroj: ČSÚ, Satelitní účet cestovního ruchu 

 

Pokles však nepřímo naznačují i další data – např. kapacity hromadných ubytovacích zařízení 

v turistických regionech ČR. Pokles lůžek je typický pro všechny regiony s výjimkou Prahy a 

několika menších turistických regionů, kde byl dosud cestovní ruch poměrně málo rozvíjen – 
Vysočina, Východní Čechy, Plzeňsko. Ve všech konkurenčních oblastech (Šumava, Krkonoše) však 

počty lůžek klesají. 
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Graf 2 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení v turistickém regionu Severní 
Morava a Slezsko 

Kapacity Hromadných ubytovacích za
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Graf  4 Přenocování v  hromadných ubytovacích zařízeních v turistickém regionu 
Severní Morava a Slezsko 

P
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Podobně jako v případě čistého využití lůžek je sestupný trend zřetelný u využití pokojů, které 

v rámci celé ČR pokleslo z hodnoty 53,4 % v roce 2000 na 38,7 v roce 2009. V případě  
turistického regionu Severní Moravy a Slezska je tento pokles ještě dramatičtější a to z hodnoty 

53,5 na 29,0 %. Opět Karlovarský kraj a hlavní město Praha převyšují řádově ostatní kraje, 

přičemž příčina je shodná jako u čistého využití lůžek. Pro turistický region Severní Moravy a 

Slezska je však daleko významnější fakt, že sousedící Zlínský kraj má tento ukazatel o cca 7% 

lepší, lépe je na tom i Královéhradecký kraj  a Jihočeský kraj. 

Graf 6 Využití pokojů 

Vyu
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Graf 6 Struktura respondentů 

 

Zdroj: vlastní šetření.  

Pozn. Do kategorie jiné patří např. sdružení obcí, MAS, Euroregion atd. 

Graf 7 Délka podnikatelské historie 

 

Zdroj: vlastní šetření 
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Graf 9 Celoroční versus sezónní provoz 

 

Zdroj: vlastní šetření 

75 % respondentů provozuje svoje ubytovací zařízení celoročně, pouze 25 % sezónně.  

Graf 10 Certifikace zařízení 

 

Zdroj: vlastní šetření 
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Cca 33% respondentů má certifikaci dle oficiální klasifikace Ministerstva pro místní rozvoj. 

Graf 8 Dopad certifikace na vytíženost 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Graf 9 Vytíženost lůžkové kapacity v jednotlivých měsících roku 

 

Zdroj: vlastní šetření 
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V jarní sezóně dosahuje u cca 40 % respondentů vytíženost do 15 %, 35 % dosahuje vytíženosti 
v intervalu 15-39%, 15% respondentů dosahuje vytíženosti mezi 40-59% a jen cca 10%  dosahuje 
vytíženosti nad 60% lůžkové kapacity.  

V letní (hlavní) sezóně dosahuje u cca 40 % respondentů vytíženost mezi 16-39 % (tj. hranice 
rentability), 35 % dosahuje vytíženosti v intervalu 40-59 %, 25% respondentů dosahuje 
vytíženosti nad 60 % lůžkové kapacity.  

V období září-listopad je cca 40 % respondentů  svou vytížeností do 15%, cca 30 % dosahuje 
vytíženosti v intervalu 40-59 %. Zbytek respondentů dosahuje vytíženosti mezi 16-39 % lůžkové 
kapacity.  

V zimní sezóně dosahuje 60 % respondentů vytíženost do 15 %. 15 % respondentů má vytíženost 
lůžkové kapacity mezi 16-39  %  a stejný podíl respondentů má  vytíženosti v intervalu 40-59 %. 
Pouze cca 10 % respondentů má vytíženost zimní sezóně nad 60 %. 

Graf 11 Rentabilita podnikání v cestovním ruchu 

Z

droj: vlastní šetření 

O rentabilitě podnikání v cestovním ruchu svědčí předchozí graf, který dokládá, že cca 50 % 
podnikatelských subjektů je ekonomicky rentabilní, zatímco druhá polovina musí udržovat provoz  
z jiných zdrojů. Rentabilita či nerentabilita však není způsobena odvětvím cestovního ruchu jako 
takovým, ale je determinována schopností podnikatelských subjektů nabídnout vhodné cílové 
skupině vhodný produkt za akceptovatelnou cenu. 

Tuto skutečnost ostatně dokládají i další grafy. 
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Graf 12 Vývoj počtu přenocování za celou dobu historie podnikání 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Graf  12 Vývoj tržeb za celou dobu historie podnikání 

 

Zdroj: vlastní šetření 
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5.2 Vývoj poptávky dle monitoringu návštěvníků 

Dle monitoringu návštěvníků v turistických regionech ČR (dle výzkumu za období léto a zima v roce 

2010), lze charakterizovat návštěvníky turistického regionu Severní Morava a Slezsko následovně. 

Jak v segmentu letních, tak i v segmentu zimních návštěvníků dominují Češi (cca z 88 %), zbytek 

jsou zahraniční návštěvníci, kde dominují Poláci (38 %), Slováci (23 %) a Němci (14%). 

Skupina rezidentů přijíždí do regionu nejčastěji z okresů Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Opava, 

Louny, Frýdek-Místek, Litoměřice, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Chomutov. 

Téměř 67 % návštěvníků (70 % v zimě) jsou jednodenní výletníci, dalších cca 15 % (17 % v zimě) 
zde tráví jeden až dva noclehy, pouze 6 % návštěvníků  (4 % v zimě) zde tráví více než 7 dní.  

Na severní Moravu a Slezsko přijíždějí návštěvníci nejvíce z okolí vzdáleného do 50 km (62 % v 

létě, 60 % v zimě). Nejčastěji voleným dopravním prostředkem je automobil (62 % v létě, 65 % v 

zimě), příležitostně lidé využívají vlak (14 % v létě, 17 % v zimě) nebo kolo (12 %). Většinou 

návštěvníci přijíždějí na jednodenní výlet (67 % v létě, 70 % v zimě), a to s partnerem či přáteli 

(61 % v létě, 52 % v zimě). Restaurační zařízení využívají při svém pobytu alespoň občas 3/4 

turistů, přičemž třetina uvádí, že téměř vždy. Průměrná denní útrata na osobu se pohybuje 

nejčastěji kolem 201-500 Kč v létě, v zimě nepřesáhne u většiny návštěvníků 1000 Kč. Třetina 

návštěvníků se v regionu ubytovala alespoň na jednu noc, většinou u známých, v penzionu či 
jinde. Návštěvníci přijíždí v letním období do regionu převážně za poznáním. Mezi nejlákavější 
aktivity patří především poznávací turistika, pěší turistika, pro cyklisty cykloturistika a dále vodní 

sporty a koupání. V zimním období přijíždí návštěvníci do regionu převážně za turistikou, relaxací a 

poznáním. Pěší (45 %) a poznávací turistika (31 %) jsou nejlákavější aktivity v regionu, v horských 

střediscích se jedná o lyžování a zimní sporty (22 %). Návštěvníci se vrací do regionu opakovaně, 
čtvrtina turistů jej navštívila poprvé. Téměř polovina turistů má v plánu se do regionu vrátit do půl 
roku.  

 

5.2.1 Cílové skupiny 

Cílové skupiny a jejich definice a využívání v praxi sebou nese četné komplikace. Zaprvé ten kdo 

chce chování cílových skupin ovlivnit ve svůj prospěch, musí definovat hlavní segmentační kritéria. 

Ukazuje se, že tato segmentační kritéria nejsou podnikateli v cestovním ruchu adekvátně 
využívána. V rámci dotazníkového šetření byly nejčastěji definovány tyto cílové skupiny: 

• Firmy 

• Cizinci i tuzemci všech věkových kategorií 

• Cyklisté 

• Rodiny s dětmi 

• Senioři 
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Je zřejmé, že takto vymezené cílové skupiny, vzešlé z průzkumu, lze jen velmi obtížně 
marketingově uchopit pokud o těchto cílových skupinách nevíme detailní informace, jako např. 
jaký je jejich nákupní proces, co je z hlediska návštěvy klíčové, jaké jsou jejich detailní 

sociodemografické charakteristiky, kolik v regionu utratí peněz a kolik jsou ochotni utratit. Bohužel 

žádný dosud realizovaný průzkum na tyto marketingově zcela zásadní otázky neodpovídá. 

Pro potřeby marketingové strategie je vhodnější tyto cílové skupiny zúžit na následující skupiny 

• Rodiny s dětmi 

• Cykloturisté 

• Firmy 

• Senioři 

5.2.2 Motivace k návštěvě 

Dle informací Monitoringu návštěvníků v turistických regionech České republiky (za období léto a 

zima v roce 2010) jsou nejčastějšími důvody k návštěvě Severní Moravy a Slezska v létě: poznání 

(32 %), relaxace (16 %) a turistika a sport (15 %).  V zimě je to turistika a sport (20 %), relaxace 

(19 %), a poznání (18 %). 

Protože v rámci vlastního dotazníkového šetření byla položena i otázka na největší atraktivity 

(motivace k návštěvě), objevují se mezi nejčastěji spontánně uváděnými odpověďmi (podnikateli a 

samosprávou) tyto odpovědi: Hradec nad Moravicí, Kravaře, Golf, Opava, Vojenské opevnění. 

5.2.3 Spokojenost se službami 

Spokojenost se službami v turistickém regionu je rovněž zachycena v Monitoringu návštěvníků v 

turistických regionech České republiky (za období léto a zima v roce 2010). 

Ve srovnání s ostatními turistickými regiony je spokojenost letních návštěvníků turistického regionu 

Severní Morava a Slezsko se službami a vybaveností regionu podprůměrná. V regionu jsou nejlépe 

hodnoceny parametry: přátelskost místních lidí, péče o čistotu a pořádek, místní orientační značení 

a péče o památky a turistické atraktivity. Naopak zlepšení by ocenili návštěvníci především v 

oblasti dopravní infrastruktury a péče o životní prostředí. 

V případě zimních návštěvníků Severní Moravy a Slezska je spokojenost se službami a vybaveností 

regionu v porovnání s ostatními turistickými regiony průměrná. Návštěvnici regionu byli nejvíce 

spokojeni s přátelskosti místních lidi, nabídkou stravovacích kapacit, místním orientačním značením 

a veřejným stravováním. Hůře hodnotili dopravní infrastrukturu, dostupnost regionu hromadnou 

dopravou, péči o životni prostředí a nabídku drobného prodeje. Ve srovnání s ostatními turistickými 

regiony jsou lépe hodnoceny služby pro lyžaře, nákupní možnosti, vybavení regionu pro sportovní 

aktivity a příležitosti pro zábavu a společenské vyžití. 
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5.2.4 Informační zdroje 

Portfolio informačních zdrojů využívaných návštěvníky regionu je rovněž zachyceno v Monitoringu 

návštěvníků v turistických regionech České republiky. Reklamu nebo upoutávku na region Severní 

Morava a Slezsko zaznamenala polovina návštěvníku (52 % v létě a 54 % v zimě), nejčastěji tomu 

tak bylo na internetu (20 % v létě a 22 % v zimě) a venkovní reklamě (18 % v létě a 24 % v 

zimě). Nejvyužívanějším zdrojem informací o regionu jsou internet (72 % v létě a 58 % v zimě) a 

známí, příbuzní (50 % v létě a 54 % v zimě). 

5.2.5 Silné a slabé stránky dle monitoringu návštěvníků 

Silné stránky Slabé stránky 

§ Spokojenost s regionem 

§ Loajalita k regionu (vysoká návratnost 

návštěvníků) 

§ Přátelský region 

§ Péče o čistotu a pořádek 

§ Místní orientační značení 

§ Péče o památky a turistické aktivity 

§ Rozmanitost vyžití v rámci regionu 

§ Úroveň veřejného stravování 

§ Rozsah a dostupnost stravovacích zařízení 

§ Dopravní infrastruktura 

§ Dostupnost regionu hromadnou dopravou 

§ Péče o životní prostředí 

§ Lidé přijíždí převážně z blízkého okolí (do 50 

km) 
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5.3 Vývoj poptávky dle dalších dostupných šetření 

Toto šetření je blíže popsáno v kapitole 5.1.1 

5.4 Propočty přínosů cestovního ruchu pro turistickou oblast 

Základním ukazatelem cestovního ruchu je vnitřní spotřeba cestovního ruchu, která dosahuje 

hodnoty v roce 2009 cca 234 259 mil Kč, tedy cca 234,2 mld Kč. Jen prostým přepočtem počtu 

přenocování (tj. počet příjezdů 35 195 v roce 2010 * délka přenocování cca 2,4 dny * průměrnou 

útratou 1000 Kč na osobu a den se dostáváme k číslu cca 85 mil Kč, což jsou peníze, které 

v regionu návštěvníci zanechají pouze za ubytování, stravování a případně další služby. 

Z hlediska zaměstnanosti se cestovní ruch podílí na celkové zaměstnanosti cca 3 %. Vzhledem 

k multiplikačnímu efektu (viz studie KPMG z roku 2010) 2,1  - jinými slovy 1 utracená Kč 
vyprodukuje cca 2,1 Kč, při útratách 85 mil Kč, tak hovoříme minimálně o 178,5 mil. Kč., které 

jsou navíc velmi nerovnoměrně rozloženy v prostoru. 

Významné z hlediska přínosů z cestovního ruchu je rovněž analýza výdajů na propagaci 

jednotlivých obcí, kdy je velmi zajímavá distribuce výdajů v kontextu kapacity ubytovacích zařízení. 

Zatímco existují obce, které na propagaci vynakládají téměř 2 mil. Kč ročně, jsou v turistické 

oblasti obce, které nemají žádnou ubytovací kapacitu, ale přesto utrácejí na propagaci i několik 

desítek tisíc  Kč ročně, přičemž je evidentní, že návštěvník se nemá kde ubytovat. Částka na 

propagaci se v rámci TO Opavské Slezsko se pohybuje nad 3 mil. Kč a lze tak zodpovědně 
prohlásit že  v regionu je dostatek zdrojů pro financování destinačního managementu, aniž by toto 

kdokoliv finančně poznal ve stávajícím rozpočtu (resp. Aniž by bylo zapotřebí získávat dotace na 

provoz). 
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6 ORGANIZAČNÍ A MARKETINGOVÁ PODPORA 
CESTOVNÍHO RUCHU V TURISTICKÉ OBLASTI 

6.1 Profesní organizace cestovního ruchu – organizace 
cestovního ruchu, agentury 

6.1.1 KLACR, o.s. Klastr cestovního ruchu 

Cílem tohoto občanského sdružení je vytvoření konkurenceschopného turistického regionu, 

koordinace aktivit v cestovním ruchu, komunikace s veřejným sektorem, spolupráce subjektů v 

cestovním ruchu a podpora inovací. Dílčími cíli jsou pak: 

• Marketing značek v regionu 

• Jednotná internetová propagace regionu navenek 

• Vybudování regionálního statistického a rezervačního systému CR 

• Vzdělávání a zvyšování kvalifikace v CR, komunikace subjektů CR s VŠ 

• Certifikační systém a zpětná vazba ze strany zákazníků 

• Dopravní dostupnost regionu zaměřena na incoming 

• Vyhledávání a získávání veřejných finančních podpor a sponzorských darů k financování 

činností uvedených výše 

6.1.2 Sdružení obcí Hlučínska 

Tento dobrovolný svazek je významným aktérem v regionálním rozvoj Hlučínska, realizuje celou 

řadu projektů.   

Členskými obcemi Sdružení obcí Hlučínska jsou: Bělá, Bohuslavice, Bolatice Darkovice, Děhylov, 

Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice,  

Kravaře,  Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, 

Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada, a Hošťálkovice, Lhotka, Malé 

Hoštice, Petřkovice (všechny 4 již mimo TO). 

Sdružení realizuje zejména projekty na rozvoj venkova (realizátor Programu rozvoje venkova). 

6.1.1 Euroregion Silesia 

Euroregion Silesia je subjekt, který vzniknul v roce 1998 smlouvou mezi Regionálním sdružením 

pro česko - polskou spolupráci opavské Slezsko se sídlem v Opavě a Sdružením obcí povodí Horní 

Odry se sídlem v Racibórzu.  

Myšlenka vytvořit tento subjekt  byla pochopitelně podpořena možností využívání podpor ze strany 

Evropské unie v procesu sjednocování hospodářské politiky a legislativy.  
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V současné době je administrátorem Fondu mikroprojektů v rámci OPPS Česko - Polsko 2007 -

2013. 

6.1.2 Místní akční skupiny 

V rámci turistické oblasti působí Místní akční skupina Hlučínsko a Místní akční skupina Opavsko, Do 

cestovního ruchu se zapojují zejména administrováním Programu rozvoje venkova v území. 

6.2 Marketingové strategie 

Z hlediska minulé komunikace s cílovými skupinami, lze konstatovat, že marketing turistické oblasti 

byl spíše živelný (frontální), orientovaný na všechny cílové skupiny, bez jeho lepšího zacílení. 

Dominantními komunikačními prostředky byla neplacená reklama (zejména formou různých 

propagačních materiálů), webové stránky měst a obcí. Významným komunikačním nástrojem je 

pak účast na veletrzích cestovního ruchu – Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday 

World Praha, Dovolená a region Ostrava a další. 

V rámci využívání těchto komunikačních prostředků bohužel neprobíhá zatím žádné hodnocení 

účinnosti  a efektivnosti. 
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7 ANALÝZA KONKURENCE 

Pro potřeby analýzy konkurence byly vybrány 2 oblasti, které mají zhruba stejnou typologii 

realizačních předpokladů pro cestovní ruch – okres Plzeň – sever (s  počtem HUZ 44, rozlohou 

1287 km2  a počtem obyvatel cca 75.000) a okres Nymburk (s  počtem HUZ 44, rozlohou 850 km2 

a počtem obyvatel cca 91.000)  Je však nutné konstatovat, že konkurenci vytvářejí i další turistické 

oblasti Moravskoslezského turistického regionu (zejména Beskydy-Valašsko, Jeseníky). 

Tabulka 14 Srovnání vybraných ukazatelů cestovního ruchu  

Ukazatel Okres Opava Okres Plzeň-sever Okres Nymburk 

Počet příjezdů hostů 
v HUZ v roce 2000 

51 528 51 959 72 417 

Počet příjezdů hostů 
v HUZ v roce 2010 

35 195 41 953 81 449 

Počet přenocování 
hostů v HUZ v roce 

2000 

181 459 255 715 356 440 

Počet přenocování 
hostů v HUZ v roce 

2010 

86 492 178 114 373 014 

Průměrná doba 
přenocování v roce 

2000 

3,54 4,92 4,92 

Průměrná doba 
přenocování v roce 

2010 

2,45 4,24 4,57 

Počet zařízení HUZ 
v roce 2010 

41 44 43 

Čisté využití lůžek v 
roce 2010 (data za 

kraje) 

24,1 % 24,5 % 24,3 %  

Využití pokojů v roce 
2010 (data za kraje) 

29,0 % 29,0 % 29,8 % 

Zdroj: ČSÚ 

Z uvedených klíčových charakteristik je zřejmé, že ty jsou v konkurenčních turistických regionech 

lepší než v turistické oblasti Opavské Slezsko. Silně se projevuje vliv lázeňství v turistické oblasti – 
okres Nymburk.  

Obrovskou výhodou obou komparovaných oblastí je to, že v ní převažují návštěvníci ze 

vzdálenějších zdrojových trhů, což má pochopitelně vliv jak na délku přenocování, tak i na využití 
lůžek a pokojů. Jak v případě oblasti Plzeň-sever a Nymburka jsou navíc silnými stránkami blízkost 

zdrojových trhů s bonitní skupinou návštěvníků (Praha, Německo).  
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Tabulka 15 Srovnání vybraných produktů cestovního ruchu  

Produkt/Atraktivita Opavské Slezsko 
(Kravaře) 

Plzeň-sever 
(Darovanský dvůr) 

Nymburk/Poděbrady 

Cykloturistika - - - 

Pěší turistika - - - 

Ubytování (bed and 
breakfast) v *** 

hotelu 

950 Kč /osoba 1 200 Kč/osoba 900 Kč 

Golf (greenfee 
pracovní den) 

1000 Kč 1000 Kč 900 Kč 

Zdroj: internet 

Cykloturistika a Pěší turistika – cenová politika není relevantní.  

Z uvedeného je zřejmé, že turistická oblast Opavské Slezsko má konkurenceschopné cenové 

parametry v případě ubytování, ale naopak patří mezi cenové leadry v golfu. Z toho tedy plyne, že 

ne vždy je cena tím klíčovým parametrem – navíc nízká cena má mnohdy přesně opačný efekt – 
cílové skupiny to totiž mohou vnímat jako signál potenciálně méně hodnotné služby.  

S ohledem na obrovskou variabilitu produktů a jejich vnitřní diferenciaci nebyla prováděna 

podrobnější komparace, byť lze výše uvedené zobecnit a říci, že turistická oblast Opavské Slezsko 

je cenově konkurenceschopná ve všech produktech, nicméně oblasti chybí lepší komunikace 

s cílovými skupinami a agresivnější obchodní přístup, který umožní cross selling.  

Cílové skupiny totiž nezajímá jen cena, ale skutečná hodnota, kterou za tuto cenu dostanou (tzv. 

value for money). Poměr ceny a obdržené hodnoty je bohužel právě u produktů ubytování 

poměrně neadekvátní, tj. v ostatních oblastech za stejný objem finančních prostředků obdrží cílová 

skupina více. V konečném důsledku tak může být TO Opavské Slezsko dražší než konkurence. 

Podobná praxe je v Rakousku, kde je tendence sice za vyšší cenu ubytování, nabízet jiné služby 

v ceně. Jde jen o koncentraci finančních toků a o to, aby zákazník nebyl obtěžován cenami a 

nemusel si dále vybírat (protože už je rozhodnuto). Marketingově se dá lépe komunikovat to, že 

dostaneme něco zadarmo, než to, že sice zaplatíme málo, ale nedostaneme žádný bonus. 

Pro elementární funkčnost tohoto cross sellingu je však zapotřebí, aby byl cestovní ruch 

koordinován a jak samospráva, tak i podnikatelé táhli za jeden provaz. Tato oblast vykazuje dle 

výsledků dotazníkového šetření poměrně velký prostor pro zlepšení – viz následující grafy. 



65 

 Graf 10 Koordinace cestovního ruchu 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Zhruba 50 % respondentů považují za nezbytné, aby byl cestovní ruch koordinován, dalších  cca 

20 % si myslí, že není nutné DM zakládat  a dalších 33 % na tuto problematiku nemá vyhraněný 

názor. 

Graf 16 Současný stav koordinace cestovního ruchu 

Z
droj: vlastní šetření 
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Jen 7 % respondentů považuje dosavadní stav řízení cestovního ruchu za koordinovaný, 42 % to 

nedokáže posoudit, zbytek respondentů spíše hovoří o sporadické koordinaci a živelnosti. 

 

Graf 17 Ochota participovat na destinačním managementu 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Cca 2/3 respondentů by byla ochotna finančně participovat na provozních nákladech destinačního 

managementu, pokud by to pro jejich činnost nebo území bylo přínosné, což jen potvrzuje 

odpovědi týkající se koordinace. V případě podnikatelských subjektů je tato ochota mírně slabší 
(cca 40 % respondentů je ochotno participovat na nákladech destinačního managementu) 
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8 SYNTÉZA 

8.1 SWOT analýza cestovního ruchu v turistické oblasti  

Následující SWOT analýza byla definována na základě rešerše dokumentů, analytických činností, 

ale zejména na základě jednání v rámci pracovní skupiny.  

SWOT analýza představuje přehled  klíčových silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro 

rozvoj cestovního ruchu v TO Opavské Slezsko. SWOT analýza byla dle potřeb rozvoje cestovního 

ruchu rozdělena na tři části3: 

• realizační předpoklady (hledisko možnosti rozvoje CR), 

• marketingové předpoklady (marketing a propagace CR) 

• organizační předpoklady (organizace CR). 

8.1.1 SWOT analýza realizačních předpokladů 

Silné stránky Slabé stránky 

• Pestrá nabídka kulturně-historických atraktivit 

• Stabilní počty subjektů v cestovním ruchu 

(ubytování) 

• Řada realizovaných projektů na podporu 

cestovního ruchu 

 

 
 

• TO Opavské Slezsko je z pohledu 

CR  výkonově slabé 

• Nedostatečná nabídka 

infrastruktury  a produktů CR 

• Výrazná sezónnost (chybí využití 
kapacit v zimním období) 

 

Příležitosti Ohrožení 

• Nabídka  nových produktů cestovního ruchu 

• Využití externích zdrojů pro neinvestiční projekty 

cestovního ruchu ještě v tomto období 

• Využití externích zdrojů pro investiční i 

neinvestiční projekty  cestovního ruchu v novém 

programovém období 4 

• Změny v daňových sazbách 

• Pokles koupěschopné poptávky 

• Demografické změny 

 

                                            

3 Podrobnější SWOT analýza je rozpracována v Marketingové strategii rozvoje cestovního ruchu 

v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 - 2013 
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8.1.2 SWOT analýza marketingových předpokladů 

Silné stránky Slabé stránky 

• Turistická oblast se pravidelně účastní 

veletrhů cestovního ruchu 

• Zkušenosti subjektů cestovního ruchu

s externím financováním projektů  

• TO nemá logo, prostřednictvím nějž by TO 

mohla komunikovat s cílovými skupinami 

• Nedostatečná komunikace s cílovými 

skupinami (spíše frontální marketing než 
niching) 

Příležitosti Ohrožení 

• Využití přímé komunikace s cílovými 

skupinami 

• Využití externích zdrojů pro investiční i 

neinvestiční projekty  cestovního ruchu 

v novém programovém období  

 

• Změny v daňových sazbách 

• Pokles koupěschopné poptávky 

• Demografické změny 

 

                                                                                                                                                 

4 Zpracovatel vychází z informací MMR, byť je potřeba brát v úvahu, že v návrzích Nařízení ke Strukturálním 

fondům 2014-2020 se s podporou cestovního ruchu nepočítá (ty však ještě mohou doznát významných 

změn) 
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8.1.3 SWOT analýza organizačních předpokladů 

Silné stránky Slabé stránky 

 

• Existence zkušených a silných subjektů 
v cestovním ruchu (Opava, Sdružení 

obcí Hlučínska, Buly) 

• Nemalé finanční prostředky věnované 

na podporu cestovního ruchu ve výši 
cca 3,5 mil. Kč ročně (propagace)5 

 
 
 

 

• Nekoordinované řízení cestovního ruchu 

• Převažující nepravidelná nebo žádná  

spolupráce subjektů cestovního ruchu (jak 

mezi obcemi TO, tak i mezi obcemi a 

podnikateli, ale i mezi podnikateli navzájem) 

• Zkušenosti s kvalitním destinačním 

managementem v rámci oblasti nejsou  

Příležitosti Ohrožení 

• Ochota subjektů cestovního ruchu 

participovat na nákladech destinačního 

managementu 

 

• Velká očekávání ohledně portfolia činností, 

které musí DM vykonávat, aby subjekty 

podílejících se na jeho financování zajistily 

jeho životaschopnost a udržitelnost 

8.2 Diagnóza cestovního ruchu v turistické oblasti  

V rámci analytických prací a workshopů byly definovány tyto problémové oblasti rozvoje cestovního 

ruchu, které představují priority rozvoje cestovního ruchu: 

1) Management cestovního ruchu – cílem této priority je zlepšit a zefektivnit řízení cestovního 

ruchu. Priorita bude naplňována dvěma opatřeními  - zlepšením koordinace cestovního ruchu a 

finanční optimalizací výdajů na propagaci 

2) Marketing destinace – specifickým cílem této priority je zvýšit kvalitu marketingových informací 

o cestovním ruchu a realizovat komunikační mix dle chování cílových skupin. Priorita bude 

naplňována prostřednictvím dvou opatření – pravidelnými výzkumy trhu a dále prostřednictvím 

cíleného marketingu dle charakteristik zvolených cílových skupin 

3) Produkty cestovního ruchu – specifickým cíle této priority je inovovat či rozšířit nabídku 

cestovního ruchu  při vzájemné lepší koordinaci nabídky produktů cestovního ruchu 

                                            

5 Na základě realizovaného on-line průzkumu 
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4) Infrastruktura, služby a lidské zdroje – specifickým cílem této priority je zlepšit infrastrukturu a 

služby  a zejména realizovat specifické vzdělávací aktivity pro podnikatele v cestovním ruchu 

Diagram 1- Vizualizace problémových oblastí (Priorit) cestovního ruchu v turistické 
oblasti 

 

Priority rozvoje 

cestovního ruchu 

1.Management 
cestovního ruchu 

 

2. Marketing 
cestovního ruchu 

 

3. Produkty 
cestovního ruchu 

4.Infrastruktura, 
služby a lidské 
zdroje 

 

o Zlepšení koordinace 
cestovního ruchu 

o Efektivní řízení 
cestovního ruchu 

 

 

o Zavedení pravidelných 
výzkumů trhu 

o Cílený marketing dle 
požadavků trhu 

o Inovace  a rozšíření 
nabídky produktů 
cestovního ruchu 

o Tržní realizace 
produktů cestovního 
ruchu  

o Modernizace 
infrastruktury 
cestovního ruchu 

o Vzdělávací akce pro 
podnikatele 
v cestovním ruchu 
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Diagram 1- Vizualizace priorit, opatření  a aktivit cestovního ruchu v turistické oblasti 

Priorita  1

Management  
cestovního 

ruchu

Priorita  2

Marketing  
cestovního 

ruchu

Priorita  3

Produkty  
cestovního 

ruchu

Priorita  4

Infrastruktura, 
služby  a lidské 

zdroje

Opatření 1.1

Zlepšení 
koordinace 
cestovního 

ruchu
Opatření 1.2

Efektivní 
řízení 

cestovního 
ruchu

Opatření 2.1

Pravidelné 
průzkumy 

trhu
Opatření 2.2

Cílený 
marketing 

dle 
požadavků 

trhu

Opatření 3.1

Vývoj nových 
produktů 

cestovního 
ruchu

Opatření 3.2

Tržní 
realizace 
nových 

produktů 
cestovního 

ruchu

Opatření 4.1

Zlepšení 
infrastruktur

y  CR
Opatření 4.2

Vzdělávání 
pro 

podnikatele

Aktivity

Technické 
vybavení 

kanceláře, 
nákup 

automobilu, 
workshopy 

pro 
podnikatele, 

finanční 
optimalizace 

Aktivity

Průzkum 
trhu, 

presstripy, 
famtripy,  

design 
manuál 
oblasti, 
webové 
stránky, 
inzertní 

supplement

Aktivity

Vývoj  
nových 

produktů 
cestovního 

ruchu, 
produktu, 

tržní 
realizace 
včetně 

marketingu

Aktivity

Značení 
turistických 
atraktivit,
Vzdělávací 

semináře  na 
vybraná 
témata 

cestovního 
ruchu
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Ad1. Management cestovního ruchu 

Management turistické destinace je nedostatečně koordinovaný a i přes existenci řady subjektů 
vyvíjející dílčí části tohoto destinačního managementu jsou zájmy roztříštěné. Přestože v minulosti 

destinační management fungoval pod křídly Moravskoslezského kraje, po zániku DMMS o.p.s. jeho 

roli nikdo nepřevzal.  Navíc  DMMS se staral primárně o datovou základnu a propagaci, ale už 
méně o to naprosto klíčové – vývoj nových produktů cestovního ruchu, poradenství pro 

podnikatele v cestovním ruchu. Nekoordinovanost se projevuje neefektivní vynakládáním 

veřejných, ale i soukromých finančních prostředků na propagaci, kdy jsou ročně vynakládány 

obcemi, regiony a podnikateli milióny korun, přičemž na veletrzích mnohdy platí za stánek (cca 2 

500 Kč /m2!!!) několik subjektů zvlášť. Zatímco náklady na propagaci jsou vynakládány několikrát, 

přínos z návštěvníků je většinou jen jediný. Pozitivní skutečností z hlediska managementu 

destinace je to, že podnikatelé jsou alespoň částečně ochotni se podílet na financování 

destinačního managementu, přičemž od něj ale očekávají, že bude plnit role jak při přípravě 
produktů (nesmí jim však vytvářet konkurenci), tak i při grantovém poradenství, prosazování 

zájmů na kraji, vůči Ministerstvu pro místní rozvoj. Cílem je vybudovat Destinační management, 

který může mít různé právní formy, jejichž jednotlivé výhody i nevýhody jsou popsány v následující 

tabulce.  

Tabulka 2 Výhody  a nevýhody jednotlivých možných právních forem Destinačního 

managementu 

Organizační složka 

Výhody Nevýhody 

Stabilita financování díky napojení na obecní 

rozpočet (rozpočet organizační složky je 

součástí rozpočtu obce) 

Nemožnost přímo zapojit do rozhodování jiné 

subjekty než obci zřízené 

 Nemá vlastní právní subjektivitu 

 
Politický vliv (o vzniku, stejně jako o vedení 

organizační složky) rozhoduje zastupitelstvo  

Příspěvková organizace 

Výhody Nevýhody 

Právní subjektivita 
Nemožnost přímo zapojit do rozhodování jiné 

subjekty než obci zřízené 

Vedle svěřeného majetku hospodaří  
příspěvková organizace s prostředky z vlastní 

činnosti, dary  a dotacemi 

Politický vliv (o vzniku, stejně jako o vedení 

organizační složky, rozhoduje zastupitelstvo)  

Společnost  s ručením omezeným 

Výhody Nevýhody 

Právní subjektivita Maximálně 50 společníků 
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Tlak na výsledky a efektivní fungování (zisk) 
Nutnost složit základní kapitál ve výši min. 200 

tis. Kč 

 

Samospráva musí mít rozhodující vliv na dění ve 

firmě (v případě společníků z řad komerčních 

subjektů) 

 Nutnost nalézt vhodný management 

 

Politický vliv na management (problém 

v případě výrazných změn v komunálních 

volbách nebo odklonu od původních cílů 
společnosti 

 Zisk, ztráta přechází na společníky 

Obecně prospěšná společnost 

Výhody Nevýhody 

Menší vliv politického vedení (zakladatel však 

určí členy Správní Rady, Dozorčí Rady a 

Ředitele 

Nutnost najít vhodný management 

Zisk musí být použit na obecně prospěšné účely 
O.p.s nemá členy (nemožnost přistoupit jiným 

subjektům) 

Snazší přístup k dotačním prostředkům než 
v případě s.r.o. 

 

V orgánech o.p.s mohou být jen fyzické osoby, 

nikoliv právnické osoby – je tím sledován 

obecně prospěšný cíl 

 

Finanční prostředky může získávat z obecně 
prospěšné činnosti  a podnikání + vklad 

zakladatele (zakladatelů), dotací 

 

Zájmové sdružení právnických osob 

Výhody Nevýhody 

Právní subjektivita 
Nutnost schválit zakladatelskou smlouvu (nebo 

na ustavující členské schůzi), včetně stanov 

Členy mohou být obce ale i soukromé subjekty 
Rozhodování je přímo úměrné počtu  a 

struktuře Z.s.p.o. 

Možnost členy flexibilně měnit (vystoupení nebo 

přistoupení člena) 

Není tlak na výsledky jako v případě obchodní 

společnosti či o.p.s. 

Finanční stabilita (příspěvky členů)   
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Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb. O Obcích, Zákon č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník), Zákon č. 248/1995 Sb. O obecně 

prospěšných společnostech, Zákon č. 513/1991 Obchodní zákoník. 

 

Pokud jde o převažující formu destinačních managementů na českém trhu – dominují dvě formy-

obecně prospěšná společnost (např. Beskydy-Valašsko, Plzeň – EHMK 2015), a Zájmové sdružení 

právnických osob (např. Těšínské Slezsko). 

Pro turistickou oblast Opavské Slezsko půjde v prvním kroku o organizační složku magistrátu města 

Opavy  a postupné osamostatnění – ať už bude právní forma jakákoliv. 

Ad2. Marketing cestovního ruchu 

Marketing cestovního ruchu je nedostatečně cílený. Neexistencí relevantních statistik je velmi 

obtížné se zacílit na „neexistující“ cílovou skupinu, jejíž charakteristiky jsou naprosto neznámé 

nebo je jen tušíme. Marketing se tak soustřeďuje pouze na vydávání map a průvodců, přičemž je 

zřejmé, že nejúčinnější je osobní forma reklamy a osobní doporučení návštěvníků, které mají 

rozhodující úlohu při rozhodování dalších návštěvníků turistické oblasti. Marketing musí vycházet 

z pravidelných šetření turistické oblasti a lze k tomu využít i běžící projekty Czechtourismu. 

Problémem však je, že Czechtourism a ČSÚ neví, že je žádoucí sběr dat provádět nikoliv na úrovní 

turistického regionu, ale na úrovni turistické oblasti. Účinnost realizovaných marketingových 

kampaní se vyhodnocuje jen zřídka a je nutné pečlivě sledovat vynakládané zdroje přínosy, které 

tyto zdroje vyvolávají. 

Ad3. Produkty cestovního ruchu 

Produkty cestovního ruchu (jako komplexní nabídka služeb a aktivit v daném území zahrnutá do 

předem definovaného „customizovaného“ balíčku ušitého na míru) jsou z hlediska rozvoje 

cestovního ruchu naprosto zásadní. Pro regiony je však typický nedostatek takovýchto balíčků, 
který pramení z nespolupráce podnikatelských subjektů a slabé koordinace mezi podnikatelskou 

sférou a samosprávou. Ve většině případů jsou tak vyvíjeny tyto produkty samotnými podnikateli 

(což je v konečném důsledku drahé), ale v zásadě těmto aktivním podnikatelům nic jiného 

nezbývá. Větší nabídka produktů cestovního ruchu se očekává v souvislosti s fungováním 

destinačního managementu a lepší znalosti cílových skupin turistické oblasti. Lze jen doporučit 
tvorbu produktů zaměřených na zdravý životní styl jako preventivní programy před vznikem 

civilizačních chorob (obezita, hypertenze, nemoci oběhového systému), které se dají alespoň 
částečně napojit na systém veřejného zdravotního pojištění. 

Ad4. Infrastruktura, služby a lidské zdroje 

Základní i doplňková infrastruktura, služby cestovního ruchu, ale i kvalita lidských zdrojů 
v cestovním ruchu má ve svém rozvoji značný potenciál. V oblasti základní a doplňkové 

infrastruktury se jedná zejména o modernizaci ubytovacích zařízení, v oblasti doplňkové 

infrastruktury se pak jedná o nejrůznější atraktivity prodlužující pobyt návštěvníka (v oblasti 

wellness, sportovní areály, cyklostezky). V oblasti lidských zdrojů se jedná zejména o nabídku 

vzdělávání dospělých v oblasti soft skills, ale i odborné kurzy (finanční řízení a ekonomika 

provozu). 
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8.2.1 Opatření pro problémové oblasti 

Opatření 1.1 – Zlepšení koordinace cestovního ruchu, vytvoření DM, který by převzal jak dřívější 
roli Moravskoslezského kraje, tak i rozšířil svou funkci o poradenství subjektům cestovního ruchu 

v oblasti a zaštiťoval nabídku produktů cestovního ruchu 

Opatření 1.2 – Efektivní řízení cestovního ruchu  - zhodnocení efektivnosti dílčích propagačních 

aktivit obcí a jejich sdružení pod destinační management 

 

Opatření 2.1 – Zavedení pravidelných výzkumů trhu 

Opatření 2.2 – Cílený marketing dle požadavků trhu 

 

Opatření 3.1 – Inovace  a rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu 

Opatření 3.2 – Tržní realizace  produktů cestovního ruchu 

 

Opatření 4.1 – Modernizace infrastruktury cestovního ruchu 

Opatření 4.2 - Vzdělávací akce pro podnikatele v cestovním ruchu 

 

8.3 Definice marketingových skupin 

8.3.1 Cílové skupiny TO Opavské Slezsko 

 Cílové skupiny turistické oblasti je možno rozdělit do dvou základních skupin 

1) Současné cílové skupiny 

2) Potenciální cílové skupiny 

Současnou cílovou skupinou jsou převážně Češi (z téměř 90%) a navíc ve většině případů jsou to 

obyvatelé okresů Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek, Opava. Rozhodující část zahraniční klientely pak 

tvoří Poláci a Slováci a Němci Současné cílové skupiny do oblasti přijíždějí bez ohledu na to, jestli 

je realizována cílená veřejná intervence nebo ne. Z hlediska uplatňování demarketingu (politika 

odrazování od návštěvy) není plánováno žádné opatření, jelikož současné cílové skupiny zejména 

jednodenních výletníků pomáhají přežít řadě podnikatelských subjektů. Uskutečněný dotazníkový 

průzkum naznačuje, že schopnost práce s cílovými skupinami je relativně omezená, ať už 
neexistencí spolehlivých statistických dat, ale i nezkušeností podnikatelů v cestovním ruchu. 

Daleko větší význam má však potenciální cílová skupina (cílové skupiny, na něž se turistická oblast 

hodlá zaměřit), která obsahuje tyto cílové skupiny. 

Cílové skupiny dle geografického segmentačního hlediska 

1) Obyvatelé Ostravské průmyslové aglomerace  
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2) Obyvatelé Katowické aglomerace, Polsko 

3) Obyvatelé nížinných oblastí jižní a střední Moravy 

4) Obyvatelé velkých měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem, 

Pardubice, Hradec-Králové) vykonávající náročná povolání s nutností regenerace 

fyzických  a duševních sil 

5) Obyvatelé Německa (potomci vysídlených Němců),  

 

Cílové skupiny dle demografického segmentačního hlediska (mohou být současně 

součástí prvního segmentačního kritéria 

1) Rodiny s dětmi 

2) Senioři 

3) Kolektivy různých věkových kategorií. 

 

Cílové skupiny dle  postojů ke klíčovým produktům turistické oblasti (rovněž mohou 

být současně segmentovány  podle geografického nebo demografického kritéria) 

 

1) Návštěvníci poznávacího cestovního ruchu (pěší turisté, cykloturisté) 

2) Wellness, relax, sport (cykloturistika, pěší turistika, golf, sportovní létání, wellness, 

hippoturistika) 

3) Firmy z Ostravské průmyslové aglomerace a Katowické aglomerace (jejich centrály a 

obchodní partneři), školy, sportovní oddíly, party, „spolužáci“ 

4) Účastníci events a sportovně-adrenalinových zážitků 

 

Tyto cílové skupiny budou ještě dále dopřesněny na základě realizovaného průzkumu. Přičemž 
cílem průzkumu je přesně znát všechny podstatné znaky návštěvníků, které jsou využitelné pro 

marketingovou komunikaci (odkud přijíždějí, co v oblasti hledají, jak dlouhou dobu tráví v regionu, 

jaký je jejich spotřební koš, co v oblasti postrádají a s čím jsou nespokojeni, jaké jsou jejich 

výdajové limity, co všechno ovlivňuje jejich nákupní rozhodování, jaký je jejich rozhodovací model, 

jaké prostředky používají při hledání informací a na základě čeho se definitivně rozhodují). 
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9  MARKETINGOVÁ STRATEGIE NA OBDOBÍ 
2010-2015 

 Marketingová strategie je vlastní tzv. návrhová část, která vychází z analytické části a je dále 

podpořena SWOT analýzou. 

9.1 Vize CR TO 

Vize cestovního ruchu vychází z významu cestovního ruchu v turistické oblasti a současně 
respektuje žádoucí stav tohoto odvětví v turistické oblasti. Přestože centrálně plánovaný cestovní 

ruch není možné obnovit, chce turistická oblast využít  zkušeností a tradic a zaměřit se na nové 

výzvy cestovního ruchu, tak aby byla turistická oblast Opavské Slezsko nositelem významných 

inovačních trendů cestovního ruchu, které budou respektovat historické tradice a současně 
využívat potenciál turistické oblasti. Vize cestovního ruchu je následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Poslání Destinačního managementu CR TO Opavské 
Slezsko 

 

 

 

 

 

 

Vize CR TO 

Opavské Slezsko je atraktivní oblastí pro trávení prodlouženého víkendu individuálních 

turistů i organizovaných skupin návštěvníků.  

Svou pestrou nabídkou turistických atraktivit  a noblesou nabízí možnost poznání i 

aktivního odpočinku pro regeneraci duševních i fyzických sil. Nabídka kvalitních služeb 

láká k poznání nové návštěvníky, vracející se turisté stále poznávají a zažívají věci nové a 

neokoukané. 

  

Destinační management turistické oblasti Opavské Slezsko chce být  organizací, která 

zastřešuje rozvoj cestovního ruchu ve svěřeném území.  Je servisní organizací pro 

podnikatele i samosprávu a dalších partnerů (např. zájmová sdružení) při jakýchkoliv 

rozvojových záměrech, napomáhá podnikatelům vytvářet produkty pro cílové skupiny 

návštěvníků, které destinační management pravidelně sleduje a udržuje manažerský 

informační systém aktuální a otevřený novým trendům. DM rovněž koordinuje spolupráci 

podnikatelů a samosprávy a to jak v horizontální rovině, tak i ve vertikální hierarchii (v 

souladu se strategií MSK). Cílem destinačního managementu je zlepšení image turistické 

oblasti a v důsledku toho zvýšení návštěvnosti. 
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9.3 Cíle turistické oblasti 

Cíle cestovního ruchu obsahují měřitelné i neměřitelné indikátory, prostřednictvím nichž bude 

monitorováno naplňování strategie. Globální cíl  strategie je definován takto: 

 

Globální cíl: Zvýšit návštěvnost, příjmy a zaměstnanost a tím i význam cestovního 

ruchu v regionu na úroveň ostatních regionů tak, aby se region dostal vždy do nejlepší 

trojice regionů z pohledu  dynamiky růstu návštěvnosti. 

 

Tento globální cíl bude monitorován pomocí následujícího indikátoru (zdrojem dat je vždy Český 

statistický úřad): 

○ Růst počtu přenocování v HUZ každoročně o 3% 

 

Globální cíl bude naplňován prostřednictvím 4 specifických cílů, odpovídajících prioritám rozvoje 

cestovního ruchu: 

1. Specifický cíl: Zlepšit a zefektivnit řízení cestovního ruchu.  

Naplňování tohoto cíle bude sledováno a vyhodnocováno pomocí  indikátoru počtu uskutečněných 

workshopů zaměřených na různé aspekty cestovního ruchu. Zdrojem pro verifikaci dat je pracovní 

skupina partnerů projektu Marketingové strategie. 

 

2. Specifický cíl: Zvýšit kvalitu marketingových informací o cestovním ruchu a 

realizovat komunikační mix dle chování cílových skupin 

Naplňování tohoto cíle bude monitorováno pomocí počtu uskutečněných výzkumů trhu a měřením 

účinnosti uskutečněných marketingových opatření (poměr vynaložených nákladů DM k počtu 

přenocování, u events poměr vynaložených prostředků k počtu účastníků. Zdrojem dat pro 

verifikaci dosažených hodnot bude ČSÚ v kombinaci s ad hoc průzkumy a interními údaji 

destinačního managementu a expertním odhadem (počet návštěvníků akcí tam, kde nebude 

možné zajistit počet např. dle počtu vstupenek.) 

3. Specifický cíl:  Inovovat či rozšířit nabídku cestovního ruchu  při vzájemné lepší 

koordinaci nabídky produktů cestovního ruchu 

Dosahování toho cíle bude primárně úkolem Destinačního managementu  ve spolupráci 

s podnikatelskou sférou a samosprávou, který bude pravidelně vyhodnocovat pokrok v této oblasti, 

tj. jak se daří rozšiřovat, inovovat či alespoň lépe koordinovat nabídka  produktů cestovního ruchu.  

Nepřímým ukazatelem tohoto cíle  je návštěvnost v HUZ. 
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4. Specifický cíl: Zlepšovat infrastrukturu, služby a kvalitu lidských zdrojů  a zejména 

realizovat specifické vzdělávací aktivity pro podnikatele v cestovním ruchu 

Naplňování tohoto cíle bude monitorováno pomocí  indikátoru počtu uskutečněných workshopů   
zaměřených na různé aspekty cestovního ruchu. Zdrojem pro verifikaci dat je pracovní skupina 

partnerů projektu Marketingové strategie. Nepřímým ukazatelem zlepšující se infrastruktury a 

služeb  a kvality lidských zdrojů v cestovním ruchu je Počet přenocování v HUZ,  ad hoc analýzy 

návštěvníků.   

9.4 Segmentace trhu 

Segmentace trhu na základě dostupných statistik není možná, jelikož oficiální statistiky jsou pouze 

agregované za turistický region Severní Morava a Slezsko. Segmentaci trhu však odpovídají cílové 

skupiny, které jsou blíže popsány v kapitole 8.3.1 

9.5 Motivace v marketingu TO (hlavní motivační faktory 
k návštěvě TO) 

Dle informaci Monitoringu návštěvníků v turistických regionech České republiky jsou nejčastějšími 

důvody k návštěvě Severní Moravy a Slezska v létě: poznání (32 %), relaxace (16 %) a turistika a 

sport (15 %).  V zimě je to turistika a sport (20 %), relaxace (19 %) a poznání (18 %). 

Protože v rámci dotazníkového šetření byla položena i otázka na největší atraktivity (motivace 

k návštěvě) objevují se mezi nejčastěji spontánně uváděnými odpověďmi (podnikateli a 

samosprávou): cyklostezky, muzea, zámky, vojenská historie  a kulturní památky, zajímavá krajina. 

Tyto motivační faktory se proto objevují i v rámci produktové orientace. 

9.6 Identifikace tržních příležitostí 

Na základě dostupných dat a dotazníkových šetření byly zjištěny tyto tržní příležitosti: 

1) Oblast existujících produktů cestovního ruchu – zvýšení cross sellingu a využívání 

psychologie prodeje, zvýšení cen a bonusy „zdarma“ v podobě vícedenních pobytů za cenu 

krátkodobých,  bazén v ceně, vypůjčení kola zdarma apod. 

2) Oblast nových produktů cestovního ruchu – implementace produktu „Zdravý životní styl“.  
Ukazuje se, že regiony využívající systém veřejného zdravotního pojištění (lázeňství)  - 

Karlovarský a Zlínský kraj, mají daleko lepší bilanci čistého využití lůžek a využití pokojů než 
ostatní regiony. Přitom ovšem lázeňská místa spíše řeší následky než příčiny. V tomto 

produktu jde o prevenci příčin vzniku závažných onemocnění. Jde pouze o komunikaci se 

zdravotními pojišťovnami, aby umožnili zařadit do svých zdravotně - pojistných plánů tyto 

preventivní programy, které mají daleko větší efekt, než řešení následků formou lázeňské 

péče. 
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3) Oblast cílových skupin návštěvníků – lepší zacílení marketingových kampaní. Více menších 

kampaní má větší obchodní efekt než jedna velká. 

9.7 Positioning 

Turistická oblast Opavské Slezsko si je vědoma, že koncepce jedinečnosti nabídky, která má 

identifikovat a zdůrazňovat výjimečné vlastnosti produktu, funguje dobře pouze tam, kde nějaká 

jedinečnost skutečně existuje. 

Proto je cílem turistické oblasti Opavské Slezsko dostat se u potenciálních návštěvníků v jejich 

nákupním modelu, který zahrnuje následující kroky, co nejdále. 

1) Uvědomění si potřeb/problémů 

2) Vyhledávání informací 

3) Hodnocení variant 

4) Nákupní rozhodnutí 

5) Ponákupní chování 

Je zřejmé, že se oblast Opavského Slezska chce vždy dostat minimálně do 3. kroku tohoto 

obecného modelu, v případě nákupního rozhodnutí však potřebuje posílit komunikační aktivitu a 

vhodně přizpůsobit nabídku očekáváním cílových skupin. Nadto je potřeba produkovat tiskové 

zprávy, aby se zlepšil mediální obraz oblasti z „chudého a vzdáleného kraje“, na region atraktivní, 

který chtějí cílové skupiny navštívit. Tiskové zprávy jsou jedním z distribučních kanálů, jak vyvolat 

potřebu či problém. Ty lokality, které samy takovéto potřeby v návštěvnících vyvolávají, mají 

nejlepší příležitost být vítězem samotného nákupního rozhodnutí. 

Positioning je v případě cestovního ruchu velmi diferencovaný, protože zatímco golf má positioning 

v regionu velmi dobrý, což dokládá cenové vůdcovství, v případě ostatních produktů/atraktivit je 

tento positioning velmi slabý. 

Z hlediska umisťování na trhu lze konstatovat, že turistická oblast Opavské Slezsko se vyznačuje 

těmito charakteristikami: 

§ Je bohatá na přírodní památky 

§ Je cenově dostupná 

§ Je bohatá na tradice 

§ Nabízí různorodé aktivity po celý rok 

 

Positioning vystihuje vize cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko, která zná 

následovně: 

Opavské Slezsko je atraktivní oblastí pro trávení prodlouženého víkendu individuálních 

turistů i organizovaných skupin návštěvníků.  
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Svou pestrou nabídkou turistických atraktivit  a noblesou nabízí možnost poznání i 

aktivního odpočinku pro regeneraci duševních i fyzických sil. Nabídka kvalitních služeb 

láká k poznání nové návštěvníky, vracející se turisté stále poznávají a zažívají věci 

nové a neokoukané. 

 

 

9.8 Strategie značky 

Značka turistické oblasti bude předmětem soutěže a je to jedna z aktivit akčního plánu na druhou 

polovinu roku 2012. Značka bude vycházet z klíčových produktů oblasti a vize turistické oblasti. 

Součástí zakázky bude i zpracování design manuálu, přičemž značka bude využívána na všech 

propagačních materiálech oblasti, ať už budou mít formu letáku ke konkrétnímu produktu, nebo 

orientačního a naváděcího systému. 

V současné době turistická oblast není vyprofilovaná a tudíž není aktivní žádná marketingová 

značka či slogan, nicméně lze zmínit některé zajímavé motivy, které mají těsnou vazbu na 

produkty  a cílové skupiny 

• Opava- hlavní město Slezska 

• Místo, kde trénují mistři 

• …. 

9.9 Image turistické oblasti 

Image turistické oblasti by měla vycházet z vize turistické oblasti. Image však bude dále 

zmapována v rámci průzkumu návštěvníků v roce 2012-2013. Vnímání cílovými skupinami – image 

pak bude moci být využito v konkrétních úpravách produktů a komunikačních kampaních.  



82 

10 MARKETINGOVÝ MIX 

Marketingový mix zahrnuje co se bude nabízet (produkt), kde se budou produkty nabízet (place), 

jakou formou se budou produkty propagovat (promotion) a za jakou cenu se budou produkty 

nabízet (price). Protože se však jedná o služby, jsou přidány ještě další tzv.“P“, tj. lidé, balíčky a 

programy a partnerství. 

10.2 Produkty CR TO – P1 

Na základě jednání pracovní skupiny projektu a rešerše dostupné dokumentace byly definovány 

tyto hlavní produkty cestovního ruchu, které se dále člení, ale jejich definitivní struktura  vzejde 

z připravovaných marketingových průzkumů.  

Klíčové produkty cestovního ruchu 

1. Poznávací cestovní ruch (pěší turistika, cykloturistika) 

2. Wellness, relax, sport (cykloturistika, pěší turistika, golf, sportovní létání, wellness, 

hippoturistika) 

3. Produkty kongresové a incentivní turistiky (školení firem, kongresy, školní výlety, ostatní 

„skupinové“ akce) 

4. Produkty zážitkového  cestovního ruchu (sportovně-adrenalinové zážitky, events, 

gastronomické festivaly, školy vaření) 

10.1.3 Rozpočet na přípravu produktů cestovního ruchu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o existující produkty, které jsou jen více či méně inovovány, není 

konkrétní rozpočet na přípravu produktů v tuto chvíli navržen. Případné další rozpočty budou 

doplněny do akčního plánu na rok 2013. 
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10.3 Cenová politika produktů CR TO – P2 

10.2.1 Principy cenové politiky v TO 

Cenová politika je navržena tak, aby lépe odpovídala psychologii prodeje. Je vždy lepší (a toto 

rovněž bude ověřeno průzkumem v průběhu roku 2012- 2013), že když zákazníci dostanou něco 

zdarma (i když si to ve skutečnosti zaplatí) než když si musí všechno koupit za „své“. Bude to 

vyžadovat úsilí a zvýšenou spolupráci zejména podnikatelských subjektů, nicméně turistická oblast 

nesmí být na pomyslném cenovém chvostu, který indikuje nedostatečnou kvalitu, špatné služby 

nebo nedostatečnou infrastrukturu. Z důvodu obrovské variability produktů a jejich customizaci, 

zde nejsou uváděny ceny, ani cenová rozpětí. 

10.2.2 Ovlivňování cenové úrovně produktů CR 

Cenová úroveň bude ovlivňována prostřednictvím destinačního managementu, který bude mít 

k dispozici ekonomickou bilanci produktu a navrhne takovou korekci směrem dolů či nahoru, která 

bude respektovat chování a očekávání cílových skupin dotčeného produktu. V ceně produktu bude 

vždy obsažen i poplatek z ubytovací kapacity a rekreační poplatek a případný poplatek 

destinačnímu managementu. Tento poplatek bude vždy variabilní a jeho výše bude odsouhlasena 

destinačním manažerem a zapojenými partnery do produktu. 

10.4 Distribuční kanály CR TO  

Distribučními kanály se rozumí, jakými způsoby budou produkty nabízeny a propagovány. Je 

zřejmé, že v tuto chvíli se jedná o iniciální distribuční plán, který bude dle výsledků výzkumu 

návštěvníků v roce 2012-2013 ještě dále upraven a doprecizován tak, aby bylo možno lépe 

pracovat s cílovými skupinami návštěvníků. Jde zejména o tyto distribuční kanály: 

1. Internetový prodej – odhadujeme, že 80 % rezervací pobytů je učiněno přes Internet 

2. Prodej na veletrzích 

3. Prodej přes informační centra 

4. Prodej přes cestovní kanceláře a cestovní agentury 

5. Sociální sítě 

6. Prodej přímo u poskytovatelů služeb cestovního ruchu 

10.5 Propagace  CR TO  - P3 

10.4.1 Komunikační mix 

Každé místo potřebuje o sobě rozvíjet příběh a důsledně a pravidelně o něm komunikovat. Děje se 

tak zpravidla v rámci těchto komunikačních prostředků.  
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1. Reklama - je v podstatě použití jakékoliv placené formy neosobní prezentace a propagace 

myšlenek, zboží a služeb (místo si zakoupí vysílací čas či stránku).  Reklama se v případě 
realizace této marketingové strategie bude uplatňovat formou vkládaných příloh do novin a 

ostatních periodik, které jsou čteny cílovými skupinami a ovlivňují proces nákupního 

chování. Nepředpokládá se využití televizní reklamy z důvodu velkých nákladů.  Tento 

komunikační prostředek bude využíván zejména při komunikaci s cílovými skupinami 

golfové turistiky. Rozhlasová reklama bude využíván zejména pro potenciální návštěvníky 

akcí. Tato forma zahrnuje i webové stránky. Z hlediska cílové skupiny návštěvníků je možné 

doporučit využít tyto deníky a rozhlasové stanice: 

a. MF DNES (regionální vydání pro Moravskoslezský kraj)  - celkový prodaný náklad MF 

DNES cca 200 tis. výtisků 

b. Deník (Opavský a Hlučínský, Ostravský, Karvinský deník) – celkový prodaný náklad 

deníku cca 200 tis. výtisků 

c. Radio ČAS – týdenní poslechovost cca 550 tis. posluchačů 

d. Radio ORION – týdenní poslechovost cca  370 tis. posluchačů 

Z důvodu efektivity není navrhována komunikační kampaň v TV. 

 

 

2. Direct Marketing - zahrnuje použití sdělovacích prostředků, jejichž efekt na jednotlivé členy 

publika je měřitelný Dva základní nástroje direct marketingu jsou mailing a telefon. Jeho 

výhodou je poměrně snadná měřitelnost. V rámci realizace strategie bude využíván 

zejména E-direct-marketing. Direkt ,marketing je nejvýznamnější pro komunikaci produktů 
konferenční turistiky, kdy je ve většině případů nutné rychle reagovat  a ušít cenu na  míru 

dle požadavků.  

Klíčovým nástrojem bude newsletter, který bude rozesílán  buď na cílovou skupinu nebo na 

zprostředkovatele služeb (např. cestovní kanceláře).  

3. Podpora prodeje - obsahuje užití krátkodobých stimulů na podporu zakoupení produktu 

nebo služby. Zatímco reklama nabízí důvod ke koupi, podpora prodeje nabízí podnět ke 

koupi. Není proto nikterak překvapující, že přináší rychlejší reakci ke koupi než reklama. 

Podpora prodeje není nic jiného než všem známé „Akce“ a „happy hours“, slevové 

poukázky, službu zdarma atd. V rámci realizace strategie budou využívány zejména 

v období mimo hlavní sezóny. Tento komunikační kanál bude stěžejní pro wellness a relax 

pobyty  

4. Public relations je úsilí vybudovat dobré vztahy s veřejnými organizacemi existencí příznivě 
nakloněné pozornosti ze strany veřejnosti, vytváření dobrého veřejného image a řešení a 

odstranění nepříjemných pověstí, příběhů a událostí. Nejvlivnějšími nástroji public relations 

jsou vztahy s tiskem, pozornost událostem a lobování.  PR bude realizováno 

prostřednictvím tiskových zpráv a bude střídavě využívána pro všechny produkty. Podobně 
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jako v případě newsletteru se jedná o velmi důležitý prvek komunikačního mixu, neboť 
ukazuje, že se v turistické oblasti něco děje. Informace z tisku jsou navíc přebírány do 

rozhlasových stanic, které je poté bezplatně šíří dále, ušetří se tak prostředky na 

rozhlasovou reklamu.  Tento pákový efekt se pak rozhodující měrou podílí na zvyšování 

návštěvnosti (zejména v případě konání nějaké atraktivní akce).  

5. Jiné nástroje – jde zejména o různé upomínkové předměty a suvenýry, včetně módních 

doplňků (bude nabízena  zejména v rámci informačních center).  Doporučit lze tričko, 

čepice, šátek, keramické hrnky. 

 

10.5.1 Rozpočet na propagaci turistické oblasti 

Rozpočet na propagaci turistické oblasti dosahuje 4.000.000 Kč (Polovina částky pokrývá náklady na tento 

první projekt, který bude ukončen v červnu 2012. V příštím roce se předpokládá vypsání další výzvy o 

stejném objemu dotace pro TO, kterou musí mít žadatel předem v rozpočtu. Tato částka bude navrhována 

v rozpočtu odboru KPRM pro rok 2013), přičemž do rozpočtu budou postupně zapojovány i zdroje 

jednotlivých členských obcí turistické oblasti a případně i soukromé zdroje podnikatelských subjektů.  

10.6 Balíčky CR TO – P4 

Pod pojmem balíčky rozumíme souhrny služeb, které jsou individuálně přizpůsobené, přičemž cílem 

je využít při nabídce těchto balíčků maximálně využít psychologii prodeje a do balíčku zahrnout i 

to, co se reálně nespotřebuje. S ohledem na reálnou poptávku  a silný individualismus není balíček 

služeb v rámci prvních dvou let marketingové strategie navrhován. 

Ukazuje se však, že se jako vhodný  jeví např. zážitkový netradiční víkend, který spojí více míst 

v dané oblasti na dané téma. 

 

10.7 Lidé v CR TO – P5 

Lidé jsou v cestovním ruchu velmi důležitým prvkem, jejichž chování může ovlivnit chování cílových 

skupin návštěvníků. Dle Monitoringu návštěvníků ČR jsou místní lidé v turistickém regionu Severní 

Moravy a Slezska přívětiví a přátelští, nicméně dle dotazníkového šetření byla nedostupnost 

kvalifikovaných zaměstnanců pro cestovní ruch jedním z hlavních negativních faktorů pro další 
rozvoj cestovního ruchu. Z tohoto důvodu je v návrhové části věnována pozornost právě 
vzdělávání lidských zdrojů pro cestovní ruch, kde bude mít rovněž významnou roli Destinační 

management 

10.8 Programování v CR TO – P6 

Programování není nic jiného než jiná forma balíčků zaměřené zejména na vyplnění času 

v destinaci. V Turistické oblasti se programování neuplatňuje. 
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Pro uplatnění programování je nutné zajistit vzájemně výhodnou kooperaci poskytovatelů různých 

služeb – ubytování, stravování, sportovní služby. Programy však musí být nabízeny jako produkt 

(např. pro navazující Akční plán v roce 2013-2014  - produkt zaměřený na zdravý životní styl), 

včetně komunikačního mixu. Je vcelku jedno, jestli bude hlavním iniciátorem podnikatel nebo 

veřejná správa. 

10.9 Partnerství v CR TO – P7 

Partnerství v cestovním ruchu je úzce svázáno s pozicí destinačního managementu v Turistické 

oblasti. Právě DM musí ukázat ostatním, jak toto partnerství funguje a musí strhnout kritickou 

masu subjektů pro jeho uplatňování. Vytváření partnerství a strategických aliancí za účelem 

přilákání návštěvníků a dosažení zisku je naprosto zásadní věc, bez níž je možné rozvíjet cestovní 

ruch pouze omezeně a pouze zbytečně neefektivně.  Na tomto úseku čeká turistickou oblast ještě 
obrovský kus cesty, neboť dosavadní spolupráce a úroveň koordinace cestovního ruchu 

nenasvědčuje, že by partnerství bylo naprostou samozřejmostí jak pro podnikatelskou sféru, tak i 

pro samosprávu a pro všechny dohromady.  

 

K nejdůležitějším subjektům patří vedle členů projektového týmu zejména podnikatelské subjekty – 
zejména ti, kteří chtějí spolupracovat. 
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Tabulka 16 Marketingový mix  

  

Produkt Place Promotion  Price People Partnership Programming Packaging 

Poznávací 

cestovní ruch 

(pěší turistika, 

cykloturistika) 

 

Území turistické 

oblasti, informační 

centra 

Webové stránky 

Neplacená 

reklama 

(propagační 

materiály) 

Public relation 

(tiskové zprávy) 

 

Cenové relace dle 

preferencí 

ubytovaných 

návštěvníků, 

Cenová politika se 

neuplatňuje 

Kampaň 

orientovaná na 

místní 

obyvatelstvo, aby 

mělo pochopení 

pro zvýšený 

cestovní ruch 

V rámci produktu 

se uplatňuje 

zejména v případě 

nabídky 

doprovodných 

služeb 

Možnost 

individuální volby 

dle potřeb 

návštěvníků 

Možnost 

individuální volby 

dle potřeb 

návštěvníků 
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Wellness, relax, 

sport 

(cykloturistika, 

pěší turistika,  

golf, sportovní 

létání, wellness, 

hippoturistika) 

 

Území turistické 

oblasti, informační 

centra, 

poskytovatelé 

služeb 

Webové stránky 

Neplacená 

reklama 

(propagační 

materiály) 

Osobní prodej 

(Výstavy a 

veletrhy) 

Public relation 

(tiskové zprávy, 

presstripy, 

famtripy) 

Podpora prodeje 

Happy hours, 

sleva na 

opakované 

využití, dárkové 

poukázky 

Cenové relace dle 

preferencí 

ubytovaných 

návštěvníků 

Kampaň 

orientovaná na 

místní 

obyvatelstvo, aby 

mělo pochopení 

pro zvýšený 

cestovní ruch a 

dále na personál 

v dotčených 

provozovnách 

Partnerství 

s ostatními 

provozovateli 

infrastruktury v 

území 

Možnost 

individuální volby 

dle potřeb 

návštěvníků 

Možnost 

individuální volby 

dle potřeb 

návštěvníků 
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Produkty 

kongresové a 

incentivní 

turistiky 

(školení firem, 

kongresy, 

školní výlety, 

ostatní 

„skupinové“ 

akce) 

 

Území turistické 

oblasti, 

Provozovatelé 

konkrétních 

zařízení 

Webové stránky 

Direkt marketing 

Public relation 

(tiskové zprávy) 

Podpora prodeje 

(sleva na 

opakované 

využití, zdarma 

sportovně- 

adrenalinový 

zážitek) 

Sociální sítě 

Individuální 

kalkulace dle 

požadavků 

návštěvníků 

Kampaň 

zaměřená na 

místní 

obyvatelstvo a 

personál 

dotčených zařízení 

Partnerství 

s ostatními 

provozovateli 

infrastruktury v 

území 

Možnost 

individuální volby 

dle potřeb 

návštěvníků 

Možnost 

individuální volby 

dle potřeb 

návštěvníků 

Produkty 

zážitkového  

cestovního 

ruchu 

(sportovně-

adrenalinové 

zážitky, events, 

gastronomické 

festivaly) 

 

Území turistické 

oblasti, informační 

centra, 

poskytovatelé 

služeb, realizátoři 

events 

Webové stránky 

Direkt marketing 

Public relation 

(tiskové zprávy) 

Podpora prodeje 

(sleva na 

opakované 

využití,  

Sociální sítě 

Cenové relace dle 

preferencí 

návštěvníků 

Kampaň 

zaměřená na 

místní 

obyvatelstvo a 

personál 

dotčených zařízení 

Partnerství 

s ostatními 

provozovateli 

infrastruktury v 

území 

Možnost 

individuální volby 

dle potřeb 

návštěvníků 

Možnost 

individuální volby 

dle potřeb 

návštěvníků 
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11 Způsob monitoringu a vyhodnocování plnění 
marketingové strategie 

Hodnocení strategie je nedílnou součástí strategického cyklu, který lze znázornit následovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené schéma se dá dále členit na tyto základní kroky (procesy): 
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výjimečných případech vypsána soutěž na dodávku nezávislé evaluační studie, jejímž cílem by bylo 

zhodnotit pokrok při realizaci marketingové strategie a navrhnout doporučení, která povedou 

k dosažení cílů. 

Z každého jednání bude pořízen zápis, který bude v sobě vždy obsahovat hodnocení předchozích 

úkolů plnění Marketingové strategie. 

Klíčové evaluační otázky, na něž musí odpovědět subjekt destinačního managementu popřípadě 
její externí dodavatel jsou definovány takto: 

1. V jaké míře je dosahováno cílů marketingové strategie? Byly cíle stanoveny adekvátně a 

reálně? 

2. Jak lze hodnotit výkony Destinačního managementu a to jak po kvantitativní, tak i po 

kvalitativní stránce? 

3. Jaké jsou přínosy realizace marketingové strategie pro rozvoj cestovního ruchu z pohledu počtu 

návštěvníků a počtu přenocování? 

4. Jsou prostředky destinačního managementu, vynakládány účelně, hospodárně a efektivně? 

5. Do jaké míry se daří zapojovat podnikatelské subjekty do Destinačního managementu? 

6. Do jaké míry se daří zajišťovat finanční udržitelnost destinačního managementu (tj. 

samofinancovatelnost destinačního managementu)? 

7. Jaké je zapojení destinačního managementu do struktur  klíčových aktérů cestovního ruchu na 

lokální, regionální (krajské), národní a mezinárodní úrovni? 

8. Daří se vytvářet či alespoň inovovat produkty cestovního ruchu? 

Výše zmíněné otázky mohou být doplněny dle aktuálních potřeb Destinačního managementu. 
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12 Přílohy 

 


