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CESTOVNÍ RUCH JAKO JEDEN Z VÝZNAMNÝCH NÁSTROJŮ 

ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT 

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.  

 

Abstrakt 

Cestovní ruch je plnohodnotné a atraktivní odvětví, schopné významně se podílet na 

ekonomickém rozvoji regionu. Toto potvrzuje nejen vývoj tohoto odvětví za posledních více 

neţ 20 let, ale rovněţ řada konkrétních příkladů, kdy nově vzniklé destinace cestovního ruchu 

významně pomohly řešit ekonomické a sociální problémy místních komunit. Potenciál 

cestovního ruchu nejen v ČR, ale i v Moravskoslezském kraji vytváří příleţitosti pro vyuţití 

tohoto odvětví jako významného nástroje pro zajištění udrţitelného rozvoje řady regionů a 

tedy i nástroje pro řešení regionálních disparit.  
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Abstract 

Tourism is a full-value and attractive industry, able to participate significantly in the 

economic development process of a region. This is confirmed not only by the last more than 

20 years development but also by a range of particular examples when newly established 

tourists’ destinations significantly assisted in treatment of economic and social problems of 

local communities. The tourism potential not only of the Czech Republic but also of the 

Moravian - Silesian Region creates opportunities for utilisation of this industry as a significant 

tool for assurance of the tenable development of a range of territories and subsequently for 

regional disparities treatment.  
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Úvod 

Cestovní ruch je ve světě povaţován za odvětví budoucnosti, protoţe jeho rozvoj provází 

silný multiplikační efekt. Představuje komplexní hospodářsko-ekonomické odvětví, které 

významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický rozvoj 

regionů, podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, má vliv na příjmy místních rozpočtů 

a v neposlední řadě podporuje i investiční aktivitu v regionech. Cestovní ruch je typickým 

odvětvím sektoru sluţeb, které v ekonomikách vyspělých států představuje jiţ nadpoloviční 

aţ dvoutřetinový podíl. V rámci tohoto sektoru, vykazujícího jiţ tak vysokou dynamiku, patří 

cestovní ruch k těm rychle rostoucím. Celosvětově vytváří cca 12 % pracovních míst.  
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Od r. 1990 vzrostly příjmy z mezinárodního cestovního ruchu o 80 %. Celosvětově se podíl 

cestovního ruchu na tvorbě HDP jiţ blíţí 15 % a objemem trţeb se cestovní ruch řadí na 

první místo mezi hospodářskými odvětvími před obchod s ropou a automobilový průmysl. 

Tyto úctyhodné charakteristiky však vytvářejí stále širší pole pro vyuţívání cestovního ruchu 

jako významného nástroje ekonomického rozvoje a to zejména tam, kde z různých důvodů 

nelze stavět místní rozvoj na tradičních průmyslových či zemědělských odvětvích.    

Ekonomický rozvoj 

Existuje celá řada pohledů na problematiku ekonomického rozvoje a neméně široká je škála 

jeho definic. Neexistuje jediná jednotící definice, která by zachytila všechny aspekty 

rozsáhlého tématu, kterým ekonomický rozvoj rozhodně je. Nejčastěji je ekonomický rozvoj 

charakterizován a popisován z hlediska dosahovaných cílů. Zpravidla se jedná o cíle typu: 

 tvorba pracovních míst,  

 tvorba materiálního bohatství, 

 zlepšování kvality ţivota.  

Ekonomický rozvoj se dá rovněţ chápat jako proces, který ovlivňuje růst a proměny 

ekonomiky, zaměřené na zvyšování hospodářského blahobytu komunity či regionu. V 

nejširším smyslu slova ekonomický rozvoj zahrnuje tři základní oblasti:  

 Politiky, realizované vládou s cílem dosahovat obecných ekonomických cílů, jako např. 

kontrola inflace, vysoká zaměstnanost a udrţitelný růst.  

 Politiky a programy, zaměřené na poskytování veřejných sluţeb typu budování dálnic, 

správa parků a zajišťování přístupu ke zdravotní péči pro postiţené.  

 Politiky a programy přímo zaměřené na zlepšování podnikatelského prostředí 

prostřednictvím konkrétních opatření:  

o financování podniků,  

o marketing,  

o rozvoj okolního prostředí,  

o udrţování a expanze stávajících podniků,  

o transfer technologií,  

o rozvoj nemovitostí a další 

o atd.  

Světová banka, jako jeden z čelních finančních subjektů ve světě, charakterizuje ekonomický 

rozvoj následovně: „Místní ekonomický rozvoj (Local Economic Development) je proces, ve 

kterém partneři z veřejného, podnikatelského a nevládního sektoru spolupracují na vytváření 

lepších podmínek pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Cílem je zlepšit kvalitu 

ţivota všech.“ 

Hlavním cílem ekonomického rozvoje je tedy zlepšování ekonomického blahobytu 

společenství s pomocí opatření, která vedou k vytváření a udrţování pracovních míst, 

zlepšování daňové výtěţnosti a kvality ţivota.  

Jelikoţ neexistuje jediná „správná“ definice ekonomického rozvoje, nelze hovořit ani o jediné 

správné strategii, politice či programu dosahování úspěšného ekonomického rozvoje. 

Komunity a regiony se liší ve svých geografických, kulturních a politických přednostech a 
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slabinách a kaţdá komunita či region má svůj vlastní okruh problémů k řešení v rámci 

ekonomického rozvoje. Silné a slabé stránky jednotlivých komunit a regionů tvoří subjektivní 

rysy řešení ekonomického rozvoje. Na druhé straně je zde celá řada objektivních 

charakteristik (příleţitostí a hrozeb), které jsou více či méně stejné pro všechny komunity či 

zainteresované subjekty. A právě schopnost úspěšně pracovat s vlastními subjektivními 

charakteristikami v rámci objektivního vnějšího prostředí vytváří rámec rozvojové strategie.  

Jednou z významných příleţitostí udrţitelného ekonomického rozvoje je sektor cestovního 

ruchu, vykazující dlouhodobý stabilní růst (s jednoročním zpomalením, způsobeným dopady z 

útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku z 11. 9. 2001, epidemií SARS v Asii atd.) a 

to jak co do počtu turistů, tak co do jejich celkových výdajů (viz následující grafy World 

Tourism organisation, dále jen WTO).     

Podle studie WTO „Vize cestovního ruchu pro rok 2020“ bude dlouhodobé cestování zabírat 

místo nynějších 24 % celých 32 % v zahraničním cestovním ruchu a kaţdá třetí cesta bude 

dlouhodobým pobytem v jiném regionu světa. Podle informací WTO předpokládá Rada pro 

cestovní ruch, ţe turistický průmysl v roce 2020 dosáhne počtu 1,6 mld. příjezdů 

zahraničních turistů. To vyţaduje roční přírůstek ve výši 4 – 5 % mezinárodních příjezdů. 

V porovnání s roky 1996 a 1997 je to trojnásobek, přičemţ odhady hovoří o dalším velkém 

rozvoji po roce 2010. Příjmy z mezinárodního turismu vzrostou více neţ pětkrát, aby dosáhly 

2 triliony USD. Do roku 2020 bude kaţdý den utraceno za zahraniční turismus více neţ 5 mil. 

USD, včetně nákladů na mezinárodní přepravu. 

Graf č. 1, Mezinárodní příjezdy turistů, 1950 – 2020 

Zdroj: WTO, Tourism Highlights, 2007 Edition 
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Graf č. 2, Příjezdový cestovní ruch, 1990 - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… mezinárodní cestovní ruch: Příjezdy (v milionech) 

 … příjmy z mezinárodního cestovního ruchu (v miliardách USD) 

Zdroj: WTO, Tourism Highlights, 2007 Edition 

Pro střední a východní Evropu, tedy pro náš „domovský“ region, vypadal vývoj v uplynulých 

letech poměrně velmi pozitivně a potvrzoval dlouhodobé prognózy profesních organizací 

(zejména WTO) a čelných odborníků na cestovní ruch. Nicméně zpomalení v posledních dvou 

letech naznačuje, ţe přes zajímavé prognózy není tento region ještě zcela připraven 

konkurovat zaběhlým destinacím cestovního ruchu (zaběhlým značkám), ale po více neţ 15 

letech od politických a ekonomických změn jiţ zřejmě rovněţ ztratil přitaţlivost nově 

objevených destinací (nových produktů), a to zejména díky neadekvátnímu vývoji v poměru 

kvality sluţeb a jejich cen. Toto potvrzuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 1: Mezinárodní příjezdy turistů podle regionů a subregionů 

v letech 2002-2006 

Země 

Celkové příjezdy v mil. Nárůst v 

%    

2005/ 

2004 

Nárůst v 

%    

2006/ 

2005 

Podíl na 

trhu  v 

% 2006 
2002 2003 2004 2005 

2006

* 

Afrika 30 31 33 37 40 8,5 8,1 4,8 

  severní Afrika 10 11 13 14 15 8,9 5,8 1,7 

  subsaharská Afrika 19 20 20 23 26 8,2 9,4 3,0 

Amerika 117 113 124 134 136 6,0 2,1 16,2 

 severní Amerika 83 77 85 90 90 4,7 0,5 10,7 

 Karibik 16 17 18 19 20 4,4 3,2 2,3 

 střední Amerika 5 5 6 7 7 13,4 6,1 0,8 

 jiţní Amerika 13 14 16 18 20 12,2 7,2 2,3 

Asie a Pacifik 131 119 153 155 167 7,7 7,6 19,8 

 severovýchodní Asie 74 68 88 88 94 10,3 7,4 11,2 

 jihovýchodní Asie 42 36 48 49 53 4,8 9,0 6,4 

 Oceánie 9 9 10 10 10 3,7 0,3 1,2 

 jiţní Asie 6 6 8 8 9 4,8 10,1 1,0 

Evropa  397 399 424 441 458 4,0 3,9 54,4 

 severní Evropa 46 47 51 53 56 6,5 6,6 6,7 

 západní Evropa 138 136 139 143 149 2,6 4,3 17,6 

 stř. a vých. Evropa 66 68 73 87 88 1,4 1,0 10,4 

 jiţní Evropa 148 148 152 158 165 6,0 4,2 19,6 

Střední Východ 28 29 35 39 40 8,4 3,9 4,8 

Celkem 703 691 760 806 842 5,4 4,5 100 

Zdroj: WTO, * Za rok 2006 předběţné údaje 

Graf č. 3, Podíl světových regionů na trhu cestovního ruchu v roce 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WTO  
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Přesto předpoklady WTO, hovořící o tom, ţe Evropa bude nadále nejnavštěvovanější 

destinací na světě s pravděpodobným přísunem turistů v roce 2020 na úrovni 717 mil., coţ je 

o 381 mil. více neţ v roce 1995, ţe v roce 2020 bude mít Evropa podíl na mezinárodních 

příjezdech 46 % a zejména ţe největší přísun turistů bude především do oblastí střední a 

východní Evropy (223 mil.) a do jiţního a východního Středomoří (212 mil.) vytváří nadále 

významnou příleţitost a prostor pro rozvoj cestovního ruchu v našich zeměpisných šířkách a 

tedy i pro vyuţití tohoto odvětví pro zajištění udrţitelného ekonomického rozvoje a po vzoru 

řady destinací ve světě pro pomoc při řešení regionálních disparit. 

Cestovní ruch 

Co je to vlastně cestovní ruch a jak vznikl? Zjednodušeně bychom vznik dnes jednoho z dnes 

nejvýznamnějších ekonomických sektorů (pesimisté říkají, ţe se jedná o jeden ze 3 

nejvýznamnějších sektorů, optimisté říkají, ţe se jedná o nejvýznamnější sektor) mohli 

popsat následovně. Dejme tomu, ţe někdy před řadou století se určitá komunita rozhodla 

oslavit nějakou zvláštní událost a vznikl festival, pouť či jinak označovaná společenská akce. 

Aktivní prodejci (kupci) vycítili, ţe lidé se rádi shromaţďují a posilněni nejen „společenským 

klimatem”, ale i často „gastronomickými záţitky“ se dostávají do nákupní nálady a ochotněji 

nakupují jejich zboţí. Místní obyvatelé si uvědomili, ţe návštěvníci ze vzdálenějších oblastí 

potřebují místo k odpočinku. Našel se i takový, který věděl jak zorganizovat nějakou 

zajímavou akci a protoţe byl dostatečným vizionářem, tak si uvědomil, ţe se najdou i takoví 

„hýřilové“, kteří by zaplatili za moţnost shlédnout západ slunce, zejména pokud by toto bylo 

doprovázeno dobrým jídlem a pitím. Obchodníci se shodli, ţe festival byl zajímavý a 

ekonomicky udrţitelný a proto se rozhodli, ţe zůstanou a nazvali místo kde prodávali „trhem“ 

nebo „trţnicí“. A komunita měla najednou obchodní centrum. Obydlí v jeho okolí, která 

nabízela občerstvení a místo k odpočinku se stala hostinci a občerstvovacími místy. Takto se 

nějak zrodil cestovní ruch.  

Tento model se ani po staletích příliš nezměnil. Je to velmi jednoduchý model rozvoje 

cestovního ruchu. Kdyţ k tomu přidáme výrobu zboţí typického pro dané teritorium, které 

místní obchodníci následně na uvedených trţnicích prodávají, potom vytváříme strategii 

rozvoje místní komunity, která zahrnuje cyklus od místních výrobců (řemeslníků) přes 

obchodníky aţ po poskytovatele sluţeb a najednou zde máme praktický příklad 

ekonomického rozvoje, tak jak jej dnes známe z řady destinací cestovního ruchu ve světě.  

Takţe vlastně za „developery“ cestovního ruchu můţeme označit obchodníky. Nástroje jejich 

marketingových aktivit zahrnují nábor klientů (propagaci), stejně jako vytváření produktů 

cestovního ruchu, které lákají návštěvníky k zastavení a vyhledávání volnočasových aktivit, za 

které jsou ochotni a schopni utrácet své peníze. Lze tedy říci, ţe rozvoj cestovního ruchu a 

propagace cestovního ruchu jsou dvěma stranami stejné mince.   

Ekonomičtí developeři jsou obchodníky rovněţ. V oblastech, kde skončilo „průmyslové 

období“ není mezi ekonomickými developery a developery cestovního ruchu z pohledu 

naplňování rozvojových perspektiv v podstatě ţádný rozdíl. Nicméně je nezastupitelnou rolí 

developerů napomáhat místním komunitám překlenout období hledání nových rozvojových 

moţností, mezi kterými je dnes neotřesitelně právě cestovní ruch. 

Chceme-li exaktněji definovat cestovní ruch, můţeme vyuţít Výkladového slovníku cestovního 

ruchu. Zde se dozvíme ţe: „cestovní ruch (turismus, zkratka CR, angl. tourism, travel) = 
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komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů 

budování a provozování zařízení se sluţbami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu 

aktivit osob, které tyto sluţby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s vyuţíváním, rozvojem a 

ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně-správních aktivit (politika 

CR, propagace CR, regulace CR, mezinárodní spolupráce apod.) a reakce místní komunity a 

ekosystémů na uvedené aktivity. Toto pojetí CR rozšiřuje statisticky zaměřené vymezení 

WTO a obdobné vymezení v návrhu normy EU, vycházející z definice účastníka cestovního 

ruchu  - aktivity osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících 

v těchto místech ne déle neţ jeden rok za účelem trávení volného času, podnikání či jiným 

účelem. Rozšířené pojetí CR vychází z vnímání CR jako komplexního procesu, který zasahuje 

nejen jeho účastníky, ale také poskytovatele sluţeb, destinace, v nichţ je cestovní ruch 

realizován a tranzitní destinace.“  

Cestovní ruch lze tedy jednoznačně povaţovat za plnohodnotné ekonomické odvětví, 

schopné generovat pracovní místa a příjmy, odvětví postavené snad více neţ kterákoliv jiná 

odvětví na místních zvláštnostech či jedinečnostech, odvětví velmi pestré a opět snad o 

poznání více neţ jiná odvětví zaloţené na malých firmách. Odvětví, které spokojenost svých 

klientů ovlivňuje zejména kvalitou sluţeb, tedy kvalitou pracovní síly v něm působící.   

Ekonomický význam cestovního ruchu 

Cestovní ruch druhé poloviny 20. století a počátku 21. století je ve světě povaţován za 

odvětví, přinášející významné multiplikační efekty. Často bývá označován za odvětví, ve 

kterém vzniká nejvíce pracovních příleţitostí. Kromě zaměstnanosti ovlivňuje významně 

rovněţ další oblasti či charakteristiky: 

 více či méně se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu, 

 pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu, 

 podílí se na tvorbě příjmů státního rozpočtu, 

 ovlivňuje příjmy místních rozpočtů, 

 jeho rozvoj podporuje investiční aktivity, 

 jeho rozvoj ovlivňuje místní komunitu, která zpětně ovlivňuje jej. 

Průměrný roční růst o 4 – 5% v průběhu 2. poloviny 20. století z cestovního ruchu udělal 

nejdynamičtější ekonomické odvětví a významný sociální fenomén. Cestovní ruch ve světě 

v roce 1999 se podílel na tvorbě HDP téměř 13% (ve státech EU 14%), tvořil více neţ 8% 

hodnoty vývozu zboţí a téměř 35% inkasa obchodních sluţeb a vytvářel celosvětově 11% 

pracovních míst (ve vyspělých ekonomikách aţ 15%).  A jak je na tom cestovní ruch v ČR ve 

srovnání se světem: 

Tabulka č. 2: Základní ukazatele vývoje CR v ČR  

Ukazatel 1990 1992 2001 2006 

Počet zahraničních návštěvníků (mil. osob) 36,6 69,4 103,1 100,1 

Počet ubytovaných zahraničních turistů (mil. osob) 2,6 2,6 5,2 6,4 

Průměrná délka pobytu (ve dnech) 3,5 3,5 4,2 4,1 

Podíl ČR na evropském trhu CR (v %) 3,6 0,9 1,3 1,4 

Podíl ČR na světovém trhu CR (v %) 1,6 0,5 0,8 0,8 

Zdroj: MMR ČR, CzechTourism, WTO 
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Tabulka č. 3: Země s nejvyššími devizovými příjmy z cestovního ruchu v 

mld. USD (srovnání let 1999 a 2005)  

Země mld. USD (1999) mld. USD (2005) 

USA 74,4 81,7 

Španělsko 32,9 47,9 

Francie 31,7 42,3 

Itálie 28,4 35,4 

Velká Británie 21,0 30,7 

Čína 14,1 29,3 

Německo 16,8 29,2 

Rakousko 11,1 15,5 

Řecko 8,8 13,7 

Kanada 10,0 13,6 

Austrálie 7,5 15,0 

Mexiko 7,6 11,8 

Švýcarsko 7,4 11,0 

Rusko 7,8 5,5 

Česká republika 3,0 4,6 

Zdroj: WTO 

Tabulka č.4: Podíl příjezdového cestovního ruchu vybraných evropských zemí na 

světovém cestovním ruchu  

Země % podíl 1990 % podíl 2000 % podíl 2005 

Francie 11,5 11,1 9,4 

Španělsko 7,5 6,9 6,9 

Itálie 5,8 5,9 4,5 

Velká Británie 3,9 3,6 3,7 

Německo 3,7 2,7 2,7 

Rakousko 4,2 2,6 2,5 

Polsko 0,7 2,5 1,9 

Maďarsko 4,5 - 1,2 

Česká republika 1,6 0,7 0,8 

Zdroj: WTO 

Tabulka č.5: Podíl devizových příjmů z CR na HDP (2005)  

Region Podíl v % 

Evropská unie 5,0 

Evropská unie (včetně nepřímé tvorby HDP) 10,0 

Česká republika 3,8 

Zdroj: ETC 
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Tabulka č.6: Vývoj devizových příjmů a výdajů z CR v České republice (v 

mld. Kč) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Devizové příjmy 45,4 64,2 76,3 110,6 115,7 124,9 109,1 

Devizové výdaje 15,4 45,6 43,3 80,2 75,5 61,1 51,8 

Saldo 30,1 18,6 33,0 30,5 40,2 63,8 57,4 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Devizové příjmy 115,1 118,1 96,3 100,3 107,1 110,9 113,1 

Devizové výdaje 49,4 52,8 51,5 54,4 58,4 57,8 60,0 

Saldo 65,7 65,3 44,7 45,9 48,8 53,2 53,1 

Pramen: ČNB, za rok 2006 předběţné údaje 

Tabulka č.7: Vývoj podílu devizových příjmů z CR na ekonomice České 

republiky (v %) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Podíl na HDP 5,5 7,1 6,9 6,5 5,6 5,6 5,3 

Podíl na exportu 13,4 18,6 16,3 14,4 11,6 9,9 8,9 

Podíl na příjmech ze sluţeb 42,8 49,8 50,9 49,6 43,8 42,5 42,8 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Podíl na HDP 4,2 4,2 3,9 3,8 3,5 

Podíl na exportu 7,7 7,3 6,3 5,9 5,3 

Podíl na příjmech ze sluţeb 41,7 45,8 43,1 43,0 42,6 

Pramen: ČNB, za rok 2006 předběţné údaje 

Tabulka č.8: Vývoj příjezdového cestovního ruchu do ČR (hraniční 

statistika) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

V mil. osob 98,1 109,4 107,9 102,8 100,8 104,2 103,1 97,6 

Změna/předch. 

rok 
97,0 111,6 98,6 95,3 98,0 103,4 98,9 94,7 

 

 2003 2004 2005 2006 

V mil. osob 95,0 95,9 100,5 100,1 

Změna/předch. 

rok 
97,3 100,9 104,8 99,6 

Pramen: ČSÚ 

 

 

 

 

 

 



Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření  Šilheřovice 2008 

10 

 

85

90

95

100

105

110

115

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Počet příjezdů (mil. os.)

Graf č.4: Vývoj příjezdového cestovního ruchu ČR v letech 1995 – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.9: Podíl cestovního ruchu vč. nepřímých efektů na HDP a na 

zaměstnanosti ve vybraných zemích 

Země Podíl cestovního ruchu na HDP 
Podíl cestovního ruchu na 

zaměstnanosti 

Malta 28,24 37,74 

Kypr  23,08 29,51 

Estonsko 21,28 18,59 

Chorvatsko 18,72 22,35 

Rakousko 16,40 18,12 

Bulharsko 15,65 13,36 

Řecko 14,68 16,65 

Švýcarsko 14,14 18,34 

ČR 13,74 12,89 

Slovinsko 12,42 14,40 

Francie 12,34 14,80 

Slovensko 12,27 10,90 

EU 11,27 11,98 

Německo  9,38 10,18 

Maďarsko 9,16 8,74 

Polsko 7,82 7,26 

Švédsko 7,77 7,37 

Zdroj dat: WTTC, 2005 

Uvedené charakteristiky jsou v případě ČR na jedné straně rostoucí (např. počet zahraničních 

návštěvníků, počet ubytovaných zahraničních turistů), na straně druhé však v porovnání 

s Evropou či se světem ČR ztrácí své pozice (např. podíl příjezdového cestovního ruchu 

vybraných evropských zemí na světovém cestovním ruchu). Naše konkurence tedy dokáţe 

lépe vyuţívat příleţitostí a roste rychleji. A to i přes to, ţe i v dobách stagnace či poklesu 

příjezdů a/nebo výdajů turistů bylo v průběhu let 1995 – 2006 vţdy pozitivní saldo příjmů a 

výdajů cestovního ruchu větší neţ 1,1 miliardy USD. 
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Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji  

Následující tabulka ukazuje vývoj počtu turistů v kraji s vyuţitím ukazatele „počet hostů 

v hromadných ubytovacích zařízeních“. Z pohledu čísel a statistik je vývoj za poslední roky 

poněkud rozporuplný. Na jedné straně patří kraj k úspěšným z pohledu domácího cestovního 

ruchu, kde za 5 let došlo k nárůstu přibliţně o 3,9%. Naopak výrazně kraj ztrácel pozici u 

zahraničních turistů, kdy v hromadných ubytovacích zařízeních za 5 let došlo k poklesu o 

15,5%, byť rok 2006 jiţ naznačuje změnu trendu k lepšímu (blíţe viz následující tabulka).  

A jak jsme na tom s kapacitami? Podíl MSK na celkovém počtu lůţek v ubytovacích zařízeních 

v ČR se pohybuje mezi 6 – 7%, podíl Ostravy na celkovém počtu lůţek v kraji je přibliţně 

9%, tj. přibliţně 0,6 % všech lůţek v ČR.  

Třetí významnou otázkou je vyuţití kapacit. Vyuţití kapacit pokojů za MSK se pohybuje mezi 

48% - 50%, za Ostravu je to kolem 40%, coţ je bohuţel pod průměrem ČR, který se 

pohybuje na úrovni přes 50%.  

Tabulka č. 10: Vývoj počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v MSK 

Vývoj počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v MSK 

  
Počet 

příjezdů 

Počet 

příjezdů 
Index 

Počet 

příjezdů 
Index 

Počet 

příjezdů 
Index 

Počet 

příjezdů 
Index  

Celkem 

příjezdů za 

2002-2006 

Průměr 

ročních 

příjezdů 

za 2002-

2006 

Pořadí u 

ne-

rezidentů 

dle 

ročního 

průměru 

a 2002 2003 
2003/ 

2002 
2004 

2004/ 

2003 
2005 

2005/ 

2004 
2006 

2006/ 

2005 

Hosté 

celkem 
611 407 664 836 1,09 597 136 0,90 596 130 1,00 609 436 1,02 3 078 945 615 789   

 v tom 

rezidenti 
478 180 545 610 1,14 488 943 0,90 488 570 1,00 496 768 1,02 2 498 071 499 614   

 v tom: 

nerezidenti 
133 227 119 226 0,89 108 193 0,91 107 560 0,99 112 668 1,05 580 874 116 175   

    v tom:                         

Belgie 1 379 1 112 0,81 932 0,84 1 060 1,14 1 374 1,30 5 857 1 171 17. 

Finsko 480 758 1,58 1 653 2,18 949 0,57 1 431 1,51 5 271 1 054 18. 

Francie 2 979 2 132 0,72 1 982 0,93 2 559 1,29 2 403 0,94 12 055 2 411 11. 

Itálie 4 677 4 912 1,05 3 979 0,81 4 312 1,08 4 439 1,03 22 319 4 464 4. 

Litva 3 680 2 615 0,71 2 616 1,00 2 233 0,85 4 010 1,80 15 154 3 031 9. 

Lotyšsko 417 293 0,70 796 2,72 467 0,59 1 747 3,74 3 720 744 21. 

Maďarsko 1 580 1 481 0,94 1 586 1,07 2 096 1,32 2 141 1,02 8 884 1 777 15. 

Německo 19 927 18 628 0,93 16 967 0,91 17 419 1,03 16 118 0,93 89 059 17 812 3. 

Nizozemsko 2 484 2 484 1,00 1 958 0,79 2 769 1,41 2 607 0,94 12 302 2 460 10. 
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Polsko 37 447 31 002 0,83 20 139 0,65 17 865 0,89 17 418 0,97 123 871 24 774 1. 

Rakousko 4 931 4 663 0,95 4 123 0,88 3 897 0,95 3 728 0,96 21 342 4 268 5. 

Rusko 1 763 2 213 1,26 2 556 1,15 2 253 0,88 2 479 1,10 11 264 2 253 13. 

Slovensko 28 405 22 800 0,80 21 663 0,95 23 239 1,07 23 796 1,02 119 903 23 981 2. 

Slovinsko 409 845 2,07 844 1,00 951 1,13 792 0,83 3 841 768 20. 

Velká 

Británie 
2 503 2 569 1,03 3 663 1,43 3 113 0,85 3 704 1,19 15 552 3 110 8. 

Španělsko 390 612 1,57 650 1,06 809 1,24 645 0,80 3 106 621 23. 

Švédsko 785 1 785 2,27 2 413 1,35 1 413 0,59 1 935 1,37 8 331 1 666 16. 

Švýcarsko 951 797 0,84 847 1,06 792 0,94 834 1,05 4 221 844 19. 

Ukrajina (od 

2005) 
-  -  -  -  -  1 588 -  2 373 1,49 3 961 1 981 14. 

Ost.evrop. 

země 
3 633 3 932 1,08 5 526 1,41 2 997 0,54 2 712 0,90 18 800 3 760 6. 

Kanada 315 275 0,87 425 1,55 417 0,98 562 1,35 1 994 399 25. 

USA 2 106 1 931 0,92 2 076 1,08 2 754 1,33 3 061 1,11 11 928 2 386 12. 

Ostatní stř. a jiţ. 

Amerika 
231 259 1,12 376 1,45 217 0,58 177 0,82 1 260 252 26. 

Izrael 248 231 0,93 151 0,65 161 1,07 282 1,75 1 073 215 27. 

Japonsko 1 045 561 0,54 506 0,90 580 1,15 623 1,07 3 315 663 22. 

J. Korea (od 

2005) 
-  -  -  -  -  214 -  916 4,28 1 130 565 24. 

Ost.asijské 

země 
4 292 4 084 0,95 3 509 0,86 3 059 0,87 3 204 1,05 18 148 3 630 7. 

Zdroj dat: ČSÚ 

Řada marketingových šetření potvrzuje předpoklad, ţe kraj patří mezi velmi atraktivní 

destinace cestovního ruchu. Zejména díky Beskydám a Jeseníkům se z pohledu atraktivity a 

známosti pohybuje kraj vţdy v první polovině pomyslného pelotonu krajů ČR. Na základě 

osobních zkušeností z jednání se zástupci zahraničních cestovních kanceláří a ze zpětné 

vazby řady zahraničních i domácích turistů se rýsují jako významné atraktivity, schopné 

přilákat turisty do kraje zejména ta „aktiva“, která souvisejí s bohatou průmyslovou historií 

v kraji (Technické muzeum Tatry v Kopřivnici, Hornické muzeum OKD na Landeku, areál Dolu 

Michal, Osoblaţská úzkorozchodná ţeleznice atd.), se zábavními (např. areál Černé louky 

v Ostravě), sportovními (Zlatá tretra, sportovně-lyţařské areály v horských oblastech, 

aquaparky atd.), kulturními (Colours of Ostrava, hudební festivaly atd.), poznávacími (zámky 

v Hradci n. Moravicí a v Raduni, Muzeum Tatry v Kopřivnici atd.) atraktivitami / aktivitami, 

ale i se zázemím pro tzv. profesní cestovní ruch (výstavní kapacity, kongresové a konferenční 

kapacity, kapacity pro obchodní a pracovní setkání).  
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Ostrava a její blízké okolí navíc disponují zajímavostmi, které zatím zdaleka nejsou vyuţity 

pro cestovní ruch na odpovídající úrovni. Vţdyť kdo z místních (a potaţmo přespolních či 

zahraničních turistů) ví, ţe Slezskoostravský hrad, resp. jeho dochované části se před méně 

neţ 200 lety nacházel o cca 20 metrů výše neţ je tomu dnes. Ţe kousek od Ostravy se 

nachází kostel Sv. Petra z Alkantary, který vlivem důlní činnosti poklesl o 34 metrů a není jen 

krásnou kulturní památkou, ale svým náklonem (podobně jako šikmá věţ v Pisse) by se 

zároveň mohl stát významnou atraktivitou cestovního ruchu.  

Kdo z místních či přespolních si uvědomuje, ţe téměř v centru města Ostravy se v tzv. Dolní 

oblasti Vítkovic nachází národní kulturní památka – areál dolu Hlubina, koksovny a vysokých 

pecí Vítkovice. Areál, zaloţený v roce 1827, který je světově unikátním technologickým 

celkem, prezentujícím výrobní tok od těţby uhlí (důl Hlubina), přes úpravnu, koksovnu aţ po 

výrobu ţeleza (vysoké pece). Areál, který se nachází ve velmi výhodné pozici z pohledu 

dopravní dostupnosti, areál, který by při shodě zainteresovaných subjektů nabízel moţnosti 

vytvoření rozsáhlého spektra zábavních, sportovních a jiných sluţeb, souvisejících  

s cestovním ruchem a volnočasovými aktivitami. Vzhledem k populační síle regionu a 

k obdobným příkladům v ČR i v zahraničí se dá s vysokou pravděpodobností předpokládat, ţe 

pro vhodně vytvořený areál, nabízející široké spektrum zajímavostí a sluţeb od poznávání, 

přes vzdělávání aţ po zábavu a sport a vyuţívající unikátnosti lokality, by nemělo být 

problémem dosaţení návštěvnosti několikanásobně vyšší, neţ je tomu u dnes 

nejnavštěvovanějších atraktivit. Jen pro představu - srovnatelné areály v zahraničí (např. 

Albert Dock v Liverpoolu, Magna Science Adventure Centre v Sheffieldu, Landschaftspark 

v Duisburgu atd.) dosahují roční návštěvnosti mezi 2 – 6 miliony, blíţe našim představám 

mohou být i méně významné areály, které přesto dosahují roční návštěvnosti ve statisících 

(např. Tarnowskie Gory, Walbrzych).  

Vedle tradičního potenciálu však kraj disponuje řadou území, jejichţ socioekonomické 

charakteristiky nejsou dlouhodobě příliš pozitivní a kde rovněţ nelze spoléhat na zajištění 

udrţitelného rozvoje cestou výstavby průmyslových zón či lákáním investorů do výrobních 

aktivit. Kromě pohraničních území typu „Osoblaţska“ se jedná o významnou část 

moravskoslezského podhůří Hrubého Jeseníku, území Nízkého Jeseníku a navazujícího 

Poodří. Z pohledu cestovního ruchu se jedná o území, se zajímavým potenciálem, 

dlouhodobě však významně podinvestované a více či méně jen okrajově „pozitivně 

postiţené“ stávajícím rozvojem zejména střední části kraje, souvisejícího zejména s rozvojem 

automobilového průmyslu navázaného zejména na investici Hyundai.   

Cestovní ruch - šance pro udržitelný ekonomický rozvoj kraje a 
řešení disparit  

Cestovní ruch jako ekonomicky významné odvětví klade před středoevropské destinace a 

zejména pak před ČR řadu zajímavých příleţitostí. Z pohledu renomovaných odborných 

organizací (zejména WTO) vytváří současné trendy pro nejbliţších 15 let následující 

významné příleţitosti: 

 očekávaný (a zatímním vývojem nezpochybněný) růst počtu příjezdů do Evropy (do 

roku 2020 cca o 350 mil. příjezdů), s nadprůměrnou dynamikou dosahovanou právě 

v zemích střední a východní Evropy (ČR má být jednou z 10 nejnavštěvovanějších zemí 
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světa s ročním počtem 44 mil. turistů, dnes je to cca 6,5 mil. zahraničních turistů 

ročně), 

 vstup do EU a tím odstranění administrativních bariér pro turisty z členských zemí a 

z okolních s námi přistoupivších zemí, 

 dostupnost specifických finančních zdrojů (strukturálních fondů) v období, kdy je lze 

optimálně vyuţít pro rozvoj lidských zdrojů a zanedbané infrastruktury cestovního 

ruchu, 

 rozvoj nových komunikačních technologií, stále více potlačující pozice velkých 

cestovních kanceláří, 

 rostoucí skupina turistů „seniorů“, pro které jsou stále lákavější poklidné a bezpečné 

destinace bez extrémních teplot, 

 rostoucí poptávka po specifických / specializovaných produktech a produktových 

balíčcích cestovního ruchu, vycházejících s regionálních/místních specifik, 

 rostoucí poptávka po venkovském prostředí (venkovský cestovní ruch, agro a ekoagro 

turistika), 

 rostoucí poptávka po wellness produktech a lázeňských destinacích 

 rostoucí tlak na poměr cena – kvalita.  

Rovněţ řada dalších rysů, charakterizujících MSK vytváří zajímavou mozaiku východisek a 

šancí pro rozvoj cestovního ruchu.  

 V prostoru mezi Prahou, Varšavou, Vídní a Bratislavou je přirozený prostor pro 

středoevropské centrum, křiţovatku sever-jih a východ-západ. V tomto pomyslném 

centru se nachází právě Ostrava a Moravskoslezský kraj. 

 Největší šanci pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit dává populačně silné 

prostředí, přitahující kapitál, turisty a nové aktivity. Populační základna spádové oblasti 

MSK činí:  

o MSK – 1,2 mil. obyvatel  

o okruh do 100 km od Ostravy – cca 4,5 mil. obyvatel 

o okruh do 150 km od Ostravy – cca 8 mil. obyvatel 

o okruh do 200 km od Ostravy – cca přes 10 mil. obyvatel. 

 Vstup do Schengenského prostoru odbourává zbývající administrativní bariéry v rámci 

EU a otevírá celý region pro řádově větší pohyb lidí, kapitálu, zboţí. Zároveň vytváří 

ideální předpoklady pro vyuţití synergického efektu spolupráce podobně 

poznamenaných území na obou stranách hranice jak česko-polského tak česko-

slovenského příhraničí, potlačujícího dlouhodobou „perifernost“ těchto území a 

vyuţívajícího jejich předností ve formě čistého ţivotního prostředí, často dobře 

zachovalého venkovského prostředí atd. 

 Sluţby, cestovní ruch a volnočasové aktivity jsou dlouhodobě rostoucími a ekonomiku 

dynamizujícími aktivitami.  

Závěr 

Cestovní ruch je jiţ téměř po dvě desetiletí významným ekonomickým odvětvím, které má i 

přes řadu negativních vlivů (lokální války, terorismus atd.) stále rostoucí tendenci. 

V ekonomických výsledcích, zaměstnanosti a počtu obslouţených klientů patří toto odvětví 

mezi nejsilnější ve světové ekonomice. 
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Přesto všechno však není cestovní ruch v ČR (a MSK nevyjímaje) povaţován za plnohodnotné 

ekonomické odvětví, generující pracovní místa i příjmy. Stále je přitaţlivější a mediálně 

zajímavější vybudovat průmyslovou zónu na zelené louce, schopnou vytvořit jednorázově 

stovky aţ tisíce pracovních míst, neţ dlouhodobě pracovat se stovkami aţ tisícovkami mikro a 

malých podniků a podnikatelů. Z pohledu dlouhodobé udrţitelnosti příjmů i pracovních míst 

uţ však tento pohled není tak jednoznačný. Na rozdíl od montáţních hal velkovýrobců Lysou 

horu, Hornické muzeum OKD, Muzeum Tatra Kopřivnice, zámek Hradec nad Moravicí, 

úzkorozchodnou ţeleznici Třemešná – Osoblaha atd. jiţ nelze tak jednoduše přestěhovat do 

míst s niţší cenou pracovní síly.  

Další významnou překáţkou jsme my, lidé, obyvatelé kraje, naše myšlení a kultura. Naším 

problémem je nedostatek dovedností a zkušeností z oblasti sluţeb a cestovního ruchu. Tak 

rozsáhlá transformace ekonomiky a lidského potenciálu, jakou procházel a stále ještě 

prochází náš kraj, je vţdy během na dlouhou trať. Vţdyť je transformován region, který byl 

dlouhá desetiletí zaloţen za zaměstnanecké kultuře, kvalifikaci zaměřené na tvrdou práci 

v těţbě uhlí, ve výrobě oceli, v těţkém strojírenství, v průmyslové chemii a v zemědělství a 

realizující se na trzích, kde konkurence byla nahrazena předem určenými dlouhodobými 

dodavatelsko-odběratelskými vztahy. Ale nyní potřebujeme podnikatelsky orientované 

odborníky na „jemnou práci“ s lidmi, schopnými uspět v tvrdě konkurenčním prostředí 

mezinárodního trhu cestovního ruchu a ještě navíc disponujícími znalostí cizích jazyků. Vţdyť 

cestovní ruch to jsou zejména tzv. mikro (do 10 zaměstnanců) a malé (do 50 zaměstnanců) 

firmy, které musí být velmi flexibilní, kreativní a spolehlivé. A právě ochota ke změně, ke 

změně sebe sama, musí vycházet ze vzdělávání, a to nejen toho formálního (základní, střední 

a vysoké školství), ale zejména ze systému, kterému se dnes jiţ obecně říká celoţivotní 

vzdělávání. Současně je však potřeba neustále nabízet podobná vzorová řešení, která uţ byla 

realizována v jiných destinacích cestovního ruchu, v jiných regionech, podobných svými 

problémy a historií našemu kraji či Ostravě. I tato zkušenost je jiţ ověřená a její funkčnost 

potvrzena. Za všechny příklady uveďme Irsko, Španělsko a španělsko-portugalské pohraničí, 

ale rovněţ zkušenosti s tzv. mikroklastry, vytvářejícími rozvojem cestovního ruchu podmínky 

pro regeneraci venkova a stabilizaci venkovského osídlení (Austrálie a Nový Zéland aj.) (2).  

Hlavní změny by tedy měly nastat zejména v našem myšlení a v úrovni našich znalostí, 

dovedností a přístupů spojených s rozvojem odvětví tzv. moderní ekonomiky, kam bezesporu 

sluţby a tedy i cestovní ruch patří a v rozvoji schopností vyuţít tohoto sektoru pro řešení 

regionálních disparit a naopak vyuţít těchto disparit pro rozvoj cestovního ruchu, 

podporujícího ekonomický rozvoj regionů.  
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