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Abstrakt 

Bakalářská práce „Návrh rozvoje cestovního ruchu v Brně a okolí a jeho dopady 

na firmy“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické 

oblasti Brno a okolí. Na základě analýzy současného stavu podpory turistického ruchu, 

možnostech financování a popisu nejvýznamnějších atraktivit v oblasti je výstupem 

práce popis konkrétních návrhů rozvoje cestovního ruchu. 

 

 

Klíčová slova 

Cestovní ruch, marketing, marketingový mix, SWOT analýza, dotace z EU, volný čas, 

ubytování, doprava, umění a zábava, rekreace a sport. 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis „Development of turism in Brno region and its influence on 

companies.“ is engage to judge conditions for development of turism in Brno region. On 

the base of the analysis of actual conditions support turism, posibility of financing and 

describe of the most interesting places. The imput of this thesis is the description of  

partucular concept for development of turism.    

 

 

 

 

Keywords 

Turism, marketing, marketing mix, analysis SWOT, grant from EU, spare time, 

accommodation, transport, art and amusement, recreation and sport. 
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1 Úvod 

V současné době je cestovní ruch jedním z nejvíce se rozvíjejících odvětví 

světové ekonomiky. Turistický ruch úzce souvisí také s rozvojem společnosti  

a zvyšováním její životní úrovně. Může přivést nové pracovní příležitosti a celkový 

rozvoj regionů. 

Při jeho vyslovení se každému jistě vybaví příjemný čas dovolených, cestování  

a rekreací. Česká republika nabízí návštěvníkům velké množství kulturních, přírodních  

i technických památek, přesto Češi celkově tráví své dovolené více v zahraničí. V roce 

2008 cestovalo po České republice v průměru o 1,5 % méně českých turistů než v roce 

2007. Nejvíce tuzemských dovolených v roce 2008 Češi strávili v Jihomoravském  

a Jihočeském kraji. V návštěvnosti zahraničních turistů vede již dlouhou dobu hlavní 

město Praha a Karlovarský kraj. Bohužel dochází k poklesu návštěv západních turistů, 

jako jsou Němci nebo Britové, naopak se zvyšuje počet návštěvníků z Ruska a Polska. 

Podle Tomio Okamury, viceprezidenta a mluvčího Asociace českých cestovních 

kanceláří a agentur, to způsobilo v roce 2008 pokles tržeb podnikatelů v cestovním 

ruchu v průměru o 30% a další pokles je očekáván i v tomto roce. 

 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je sestavení návrhů na rozvoj cestovního ruchu v oblasti 

Brno a okolí. Dílčími cíly je analýza současného stavu cestovního ruchu v turistické 

oblasti Brno a okolí a definice možností jeho rozvoje. Práce používá pojmy jako 

cestovní ruch a strukturální fondy EU, jsou zde uvedeny zdroje, ze kterých je možné 

financovat turistický rozvoj v oblasti, se zaměřením především na možnost financování 

ze strany Magistrátu města Brna a dotačních programů EU. Dále jsou popsána 

významná centra cestovního ruchu v turistické oblasti Brno a okolí s příklady, jaké 

projekty v Brně chystá Magistrát financovat.  
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2 Metodika práce 
 

Práce je strukturována do následující podoby. Teoretická část, kde jsou 

definovány základní pojmy, jako je marketing, význam a charakteristika základních 

složek cestovního ruchu a pozitivní a negativní dopady cestovního ruchu. Analytická 

část se zabývá popisem současného stavu podpory cestovního ruchu v oblasti, 

možnostmi jeho financování, vymezením institucí a subjektů působících v odvětví  

a popisem nejvýznamnějších turistických atraktivit v oblasti Brno a okolí. Analytickou 

část shrnuje SWOT analýza turistické oblasti. SWOT analýza je založená na zvažování 

vnitřních a vnějších faktorů působících na podnik – v mém případě turistickou oblast. 

Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky 

regionu. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti (Opportunities) a hrozby 

(Threats) pro region. Následuje návrhová část, která popisuje konkrétní návrhy řešení, 

které se opírají o výsledky analýzy a závěr. 

 

 

Schéma SWOT analýzy: 

 Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Příležitosti(O) SO WO 

Hrozby (T) ST WT 

          Tab.1: Swot analýza 

SO – využít silné stránky na získání výhody 

WO – překonat slabiny využitím příležitostí 

ST – využít silné stránky na čelení hrozbám 

WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám 
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3 Teoretická část 

3.1 Definice cestovního ruchu 

Definice cestovního ruchu není přesně stanovena, každý autor ho definuje jinak. 

Podle Petrů (1999) definice Světové organizace cestovního ruchu (WTO) nebo 

Organizace spojených národů (OSN), které jsou základem pro současnou statistiku 

světového cestovního ruchu, zahrnují do cestovního ruchu „ aktivity osob, které cestují 

a pobývají v místech mino jejich obvyklé prostředí po dobu nepřesahující jeden rok za 

účelem vyplnění svého volného času, za obchodem nebo za jinými účely.“  

Horner a Swarbrooke (2003) definuje cestovní ruch jako krátkodobý přesun lidí 

na jiná místa, než jsou místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných 

činností. Tato definice však nezahrnuje např. lukrativní oblast služebních cest, kde 

hlavním smyslem cestování je práce, nikoli zábava. Mnozí lidé nepovažují cestovní 

ruch za samostatné odvětví, ale za činnost, která je výsledkem služeb jiných odvětví, 

jako jsou ubytování, stravování a doprava.  

 

3.1.1  Volný čas 

Podle Collina (1994) je volný čas „časem, kdy můžete dělat, co chcete“ a dále 

definuje odvětví služeb pro využití volného času jako „firmy poskytující zboží a služby 

využívané lidmi během jejich volného času (dovolené, kina, divadla, zábavní parky, 

atd.)“. 

 

3.1.2 Ubytovací a stravovací služby 

Collin (1994) popisuje ubytovací a stravovací průmysl jako „všechny 

společnosti zúčastněné v poskytování služeb hostům (hotely, hospody, restaurace a další 

rekreační nebo zábavné aktivity)“. Jde tedy hlavně o poskytování noclehu, jídla  

a nápojů a ne všichni zákazníci jsou turisté, ale jejich určitou část tvoří místní lidé, 

navštěvující např. své oblíbené bary nebo restaurace. 
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3.2 Charakteristika základních složek cestovního ruchu 

3.2.1 Účastník cestovního ruchu 

Petrů (1999)  vychází z definic Statické komise Společenství národů, kdy se za 

účastníka cestovního ruchu pokládají osoby, které cestují na dobu delší než  24 hodin do 

jiné země než je země jejich trvalého pobytu, a to:  

a) pro zábavu, za účelem vyřízení rodinných záležitostí a pro zlepšení zdravotního 

stavu, 

b) aby se zúčastnily různých akcí, které mají vědecký, administrativní, náboženský, 

sportovní charakter apod., 

c) za vyřizováním určitých záležitostí (i obchodních). 

 

Druhou definici, kterou Petrů (1999) uvádí, je definice podle Světové organizace 

cestovního ruchu (WTO), která rozlišuje mezi turisty a výletníky. Turisté jsou dočasní 

návštěvníci, kteří se zdrží v navštěvované zemi alespoň 24 hodin a motivem jejich 

cestování je buď využití volného času (zábava, dovolená, odpočinek, sport aj.), nebo 

vyřizování různých záležitostí, výletníci jdou dočasní návštěvníci, kteří se zdrží pouze 

jeden den v navštěvované zemi, aniž by v této zemi přenocovali. 

 

3.2.2 Typologie turistů u její aplikace v marketingu  

Vzhledem k tomu, že typologie turistů a jejich chování vznikly na základě velmi 

mála údajů, nemůžeme je brát příliš v úvahu, ale mohou nám posloužit alespoň jako 

základna úvah o zákaznících, zejména v oblasti segmentace trhu. Mohou pomoci 

následující nástroje: návrh nových produktů, které osloví cílovou skupinu turistů, 

upozornit na skupinu turistů, které jsou ochotné si připlatit za exkluzivitu  

a nadstandardní služby, poukázat na distribuční kanály, které budou pro daný typ turistů 

nejefektivnější, rozhodnout, která sdělení zaměřit na určité typy turistů (Horner, 

Swarbrooke 2003). 
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3.2.3 Rekreační prostor 

Z hlediska zdravotních a rekreačních cílů cestovního ruchu Petrů (1999) uvádí, 

že určujícím faktorem rozvoje cestovního ruchu je vhodné přírodní prostředí. Pod 

pojmem rekreační prostor obvykle rozumíme určité geograficky menší území 

s příznivými a relativně stejnými přírodními podmínkami, které nejsou narušeny 

negativními vlivy průmyslové a zemědělské činnosti, jež umožňuje realizaci aktivit 

cestovního ruchu. Podle postavení a možností využití cestovního ruchu je možné 

rozlišovat dvě podmínky rekreačního cestovního ruchu na: 

a) základní funkce rekreačního prostoru jsou podmíněny vnitřními základními 

krajinnými faktory, zejména morfologickými, klimatickými, hydrologickými  

a biologickými, které určují charakter rekreačního prostoru a umožňují 

rozlišovat rekreační prostor určitých typů,  

b) společenský význam rekreačního prostoru souvisí s určitými podmínkami mimo 

jeho hranice, zejména s jeho polohou ve vztahu k napojení na dopravní síť, 

k hustotě osídlení a charakteru rozmístění hospodářské činnosti. V závislosti na 

působení těchto faktorů rozlišujeme rekreační prostor místního, oblastního  

a celostátního, resp. mezinárodního společenského významu. V České republice 

má většina rekreačních prostorů místní společenský význam. 

 

3.2.4 Materiálně-technická základna cestovního ruchu 

Podle Petrů (1999) jsou pro zabezpečení služeb uspokojujících potřeby 

účastníků cestovního ruchu  nezbytné určité věcné prostředky, které tvoří materiálně-

technickou základnu cestovního ruchu. Z věcného hlediska materiálně-technická 

základna zahrnuje: 

a) budovy a stavby (hotely a jiná ubytovací zařízení, stravovací zařízení, sportovní 

zařízení, parkoviště atd.), 

b) stroje a zařízení (energetická, hnací a technologická zařízení), 

c) dopravní prostředky (pro dopravu účastníků cestovního ruchu a jejich 

zavazadel), 
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d) předměty postupné spotřeby (předměty a inventář k zabezpečení zejména 

realizačních funkcí v cestovním ruchu). 

Cestovní ruch je závislý na službách mnoha odvětví, a proto se rozlišuje: 

a) vlastní materiálně-technická základna cestovního ruchu, tj. taková, která byla 

vybudována výlučně nebo převážně pro cestovní ruch, 

b) materiálně-technická základna využívaná pro cestovní ruch, zahrnuje zařízení 

pořizovaná původně k jinému hlavnímu účelu, která jsou však v určitém rozsahu 

využívána účastníky cestovního ruchu. 

Materiálně-technická základna cestovního ruchu se rozděluje na jednotlivé 

složky z hlediska druhů a významu zařízení, a to na: 

- ubytovací zařízení, 

- stravovací zařízení, 

- dopravní zařízení (prostředky), 

-  zprostředkovatelská zařízení (cestovní kanceláře), 

-  sportovně-rekreační zařízení, 

-  kulturně-společenská zařízení, 

-  obchodní zařízení, 

-  zařízení komunálních služeb, 

-  zařízení v rámci infrastruktury aj. 

 

3.2.5 Činitelé ovlivňující cestovní ruch 

Hladká (1997) uvádí, že činitelé působící na účast v cestovním ruchu mají různý 

směr a různou intenzitu. Mezi hlavní faktory, kterými je účast obyvatelstva na 

cestovním ruchu ovlivňována, patří: 

- sociálně-ekonomické faktory – příslušnost k sociální skupině, jeho charakter, 

finanční a materiální podmínky, 

- ekologické faktory – související s místem a charakterem bydliště, pracoviště, 
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- demografické faktory – související s osobou účastníka a charakterem jeho 

rodiny, se zdravotním stavem, 

- psychologické faktory – zájmy, záliby člověka, charakterové vlastnosti, 

schopnosti, apod., 

- ostatní faktory – např. fond volného času a způsob jeho využívání. 

 

Kromě těchto faktorů působí na cestovní ruch  faktory na straně nabídky cestovního 

ruchu, např.: 

- celkový rozsah a struktura rekreačních možností, 

- úroveň poskytovaných služeb, 

- ceny služeb ve vztahu k cestovnímu ruchu, 

- komunikační dostupnost míst cestovního ruchu. 

 

3.3 Pozitivní a negativní dopady cestovního ruchu 

(Kiráľová, 2003) uvádí, že při kvalitním managementu je cestovní ruch 

přínosem pro destinaci především v oblasti ochrany životního prostředí, sociálně-

kulturní a ekonomické oblasti. 

3.3.1 Pozitivní dopady managementu cestovního ruchu 

a) V oblasti ochrany životního prostředí jsou přínosem zejména:  

- příjmy ze vstupného do národních parků, jeskyní, 

- daně a poplatky (např. daň z příjmů, poplatky za rybářský lístek, lázeňské 

poplatky), 

- v  uznání důležitosti ochrany životního prostředí veřejností a k výchově 

místních obyvatel k jeho ochraně, 

- tvorba pracovních příležitostí a tím zabránění devastování přírodního prostředí 

místními obyvateli (např. pytlačení, ilegální kácení lesů). 
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b) V oblasti sociálně-kulturní se projevuje: 

- vytvářením pracovních míst a podporou sociálního rozvoje přerozdělováním 

příjmů, zmírňováním chudoby, což má za následek posilování komunity 

v destinaci, 

- prostřednictvím kulturně-výchovné funkce cestovního ruchu, kdy se lidé 

kontaktují a vnitřně se navzájem obohacují, více si rozumějí a ztrácejí 

předsudky, 

- prostřednictvím funkce cestovního ruchu jako mírotvorného činitele, 

- zvyšováním životního standardu místních obyvatel, kdy mohou využívat 

zařízení vybudovaná pro návštěvníky destinace, 

- prostřednictvím záchrany kulturních tradic, historie, tradičních řemesel, 

- zainteresováním místních obyvatel na ochraně přírodních a kulturních hodnot, 

stimulací jejich pocitu hrdosti na tradice a historii. 

c) V ekonomické oblasti je pozitivní vliv cestovního ruchu na destinaci markantní 

především: 

- ve zlepšení platební bilance státu prostřednictvím aktivního cestovního ruchu 

(tzv. neviditelný export), 

- prostřednictvím daní a poplatků, které zvyšují příjmy do místních a i do 

státního rozpočtu, 

- v oblasti podpory rozvoje malého a středního podnikání, 

- ve zvyšování zaměstnanosti, 

- v oblasti stimulování investic do místní infrastruktury (vodovody, kanalizace, 

elektrifikace, telekomunikace, silniční a železniční síť, letiště) 

 

3.3.2  Negativní dopady managementu cestovního ruchu 

a) Negativní dopad cestovního ruchu na životní prostředí se projevuje především: 

- erozí půdy, která je způsobena odlesňováním (např. vykácením stromů kvůli 

budování lyžařských tratí a vleků), 
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- zamořením ovzduší, půdy a vody zplodinami vznikajícími v letecké a silniční 

dopravě, oleji, chemikáliemi a kaly, 

- hlukem z automobilové, letecké dopravy a rekreačními dopravními prostředky 

(např. sněžné a vodní skútry), 

- vznikem lesních požárů, které vznikají často z nedbalosti návštěvníků, 

- vymíráním živočišných druhů vlivem zvýšené stavební aktivity, hluku  

a zvýšeným počtem automobilů na cestách, které mohou způsobit vytlačení 

některých živočišných druhů, 

- vymíráním rostlinných druhů v důsledku neohleduplného chování návštěvníků 

destinace 

- stavebními aktivitami a rozvojem infrastruktury, které mají dopad na krajinu 

nejen svou lokalizací, ale i spotřebou surovin, produkcí hluku a zplodin. 

b) Negativní dopad cestovního ruchu v sociálně-kulturní oblasti se projevuje: 

- komercionalizací, kdy se místní tradice stanou jednou z komodit prodeje 

návštěvníkům (např. náboženské rituály kmenů a festivaly zredukující se na 

míru prezentovanou návštěvníkům, 

- standardizací, kdy návštěvníci často hledají známá zařízení v neznámém 

prostředí jakými jsou např. hotely a fast food restaurací známých sítí a tím 

ztrácejí chuť zkusit nové věci, 

- ztrátou autenticity, kdy se místní obyvatelstvo přizpůsobuje turistům ve svých 

zvyklostech, 

- střetem kultur, kdy se střetávají lidé z rozdílných kultur, etnik a náboženských 

skupin, kde může potom docházet k vyvolání potencionálně nepřátelských 

vztahů. 

c) Negativní ekonomické dopady se projevují prostřednictvím: 

- ekonomické závislosti lokální komunity na cestovním ruchu, kdy podle WTO 

až 83% pracovní síly na Maledivách, 34% na Jamajce a 21% na Seychelách je 

závislých na cestovním ruchu, 

- sezónního charakteru práce, kdy období nízké turistické atraktivnosti přináší 

místnímu obyvatelstvu finanční nejistotu, 
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- vzniku tzv. enklávového cestovního ruchu, kdy návštěvník destinace zakoupí 

komplexní balík tzv. all-inclusive a nedá tak příležitost místním obyvatelům 

profitovat z cestovního ruchu 

 

3.4 Význam cestovního ruchu 

Podle Hladké (1997) je cestovní ruch ukazatelem životní úrovně obyvatelstva. 

Společenské funkce cestovního ruchu: 

- podílí se na všestranném rozvoji osobnosti, 

- umožňuje obnovu fyzických a duševních sil – rekreačně-zdravotní, 

- je nástrojem preventivně léčebného působení, 

- slouží k účelnému využití volného času, 

- pomáhá utvářet nový životní styl – přenosem zvyků a návyků z jiných zemí 

nebo oblastí, 

- slouží jako nástroj vzdělávání a kulturní výchovy člověka, 

- zahraniční cestovní ruch přispívá k vzájemnému poznání a porozumění mezi 

lidmi, motivuje k získávání jazykových znalostí, 

- vědecko-informační funkce – výměna informací, vědeckých poznatků 

(kongresová turistika), 

- ekonomická funkce – vytváří řadu pracovních příležitostí, přináší devizové 

prostředky do státní pokladny. 
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3.5 Marketing v turismu 

3.5.1 Definice marketingu 

Podle Petrů (1999) se nachází v odborné literatuře celá řada různých definic 

marketingu. Marketing je obvykle založen mimo jiné na uspokojování potřeb a přání 

zákazníků, nepřetržitosti marketingového procesu a vzájemné vnitřní závislosti 

organizací cestovního ruchu.  

Foret (2005) uvádí, že marketing je komunikace se zákazníkem, která z nabídky  

a spotřeby produktu udělá mimořádný, nezapomenutelný zážitek.  

Další definicí marketingu je podle Kotlera (1989) sociální a manažerský proces, 

jehož pomocí získávají lidé to, co buď potřebují, a nebo po čem touží, a to na základě 

výroby komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze. 

 

3.5.2 Marketingový mix 

Kotler a Armstrong (2004) uvádějí následující definici marketingového mixu: 

"Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu."  

Definice marketingového mixu představuje podle Foreta (2005) souhrn 

základních marketingových prvků jimiž firma dosahuje svých marketingových cílů. 

Konkrétně se jedná o tzv. „4P“ : Product (Produkt) , Price (Cena), Place (Místo), 

Promotion (Propagace).  

 

3.5.2.1 Marketingový mix pohostinství a cestovního ruchu 

Na rozdíl od klasického pojetí marketingového mixu je marketing pohostinství  

a cestovního ruchu rozšířen o další komponenty. Konkrétně se skládá z tzv. „8P“: 

Product (Produkt) – produkt zde není chápán jako mrtvý předmět, protože lidé 

jsou zahrnuty do výrobního procesu. Lidé se rozhodují na základě subjektivních pocitů 

a emocí. 
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People (Lidé) – faktor lidé je zde myšlen tak, že dva lidé stejně kvalifikovaní 

mohou mít k zákazníkovi zcela odlišné přístupy. Jeden může být usměvavý a ochotný  

a druhý naopak nepříjemný a neochotný. Tento faktor poté hraje významnou roli 

v nákupním rozhodovacím procesu hosta. 

Packaging a programming (Sestavování balíků služeb a jejich programová 

specifikace) – sestavování balíčků a služeb je výsledkem lidských přání  a potřeb. 

Základní princip je v sestavování speciálních balíčků, kde jsou kombinovány různé 

služby, které budou přímo šity na míru zákazníkovi.  

Place (Místo) – je v tomto smyslu chápána jako schopnost kooperace v rámci 

distribučních cest. Příkladem může být vztah mezi přepravcem a cestovní kanceláří. 

Promotion (Propagace) – je nedílnou součástí prezentace vlastních 

poskytovaných služeb, prostřednictvím nástrojů propagačního mixu (reklama, osobní 

prodej, podpora prodeje, interní reklama, vztahy s veřejností a publicita). 

Partnership (Kooperace) – lze chápat jako společné podnikání či spolupráci ve 

společných marketingových programech. 

Price (Cena) – je jedním z hlavních determinantů ovlivňující rozhodovací 

proces spotřebitele. Obvykle podává informace o poměru kvality služby a množstvím 

peněz. Z pohledu poskytovatele služby lze cenu chápat jakožto jediný zdroj finančních 

prostředků. Proto je nutné klást velký důraz na stanovení ceny. 

 

3.5.3 Marketing destinace  

Jako destinaci lze považovat celý kontinent, jednotlivé země, oblasti, regiony 

nebo města. Horner a Swarbrooke (2003) uvádí, že cíle marketingu destinací bývají 

komplikovanější, než u ostatních typů marketingu, v souvislosti s faktem, že jej 

provádějí spíše orgány veřejného sektoru než soukromé společnosti. Orgány veřejné 

správy mohou mít oprávněný zájem o cestovní ruch, protože z něj mohou získat řadu 

příjmů. Ústřední vláda získává výnosy např. z daní a místní úřady mají příjmy např. 

z poplatků placených turisty za návštěvu atraktivit ve veřejném vlastnictví. 

Mezi cíle marketingu destinací patří např.: 
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a) Zlepšit pověst oblasti, a tak přilákat investory, kteří tam postaví své továrny  

a zřídí kanceláře. 

b) Rozšířit počet a vybavení zařízení, které mohou používat místní občané. Příjmy 

z cestovního ruchu mohou pomoci udržet při životě místní obchody, divadla  

a restaurace, které by zbankrotovaly, kdyby se musely spoléhat pouze na místní 

zákazníky. Cestovní ruch může být důvodem i zdrojem financí pro rozvoj 

infrastruktury, kterou využijí i rezidenti, např. nových silnic nebo letišť. Totéž 

platí o nových atraktivitách, např. o muzeích. 

c) Vzbudit v občanech hrdost na svou oblast. K tomu přispívají projevy zájmu 

turistů o danou oblast. 

d) Získat odůvodnění a financování pro zlepšení místního životního prostředí. 

e) Snaha zlepšit politickou přijatelnost destinace pro lidi z vnějšku tím, že uvidí 

destinaci takovou, jaká skutečně je, nebo takovou, jakou ji vláda chce ukazovat 

turistům. 

 

3.5.3.1 Regionální marketing 

Region, mikroregion nebo jiné územní seskupení je možné považovat za 

specifický druh produktu. Interní cílovou skupinu zde tvoří místní obyvatelé, 

podnikatelé a další subjekty působící přímo v lokalitě. Externí cílovou skupinou jsou 

noví investoři, turisté a návštěvníci a další subjekty, které v dané lokalitě přímo nežijí, 

ale mohou ho nějakým způsobem ovlivnit. 

Podle Loučanové (2009) by se měl regionální marketing orientovat alespoň na 

čtyři oblasti, a to: 

a) podporu místního podnikání, 

b) vytváření vhodného prostředí a podmínek pro investory, 

c) podporu domácího cestovního ruchu 

d) zlepšení externího a interního image. 
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3.6 Spolupráce firem v odvětví 

Hlavním cílem při spojování firem v daném odvětví je tvorba konkurence 

schopného regionu, lepší komunikace s veřejným sektorem, podpora a implementace 

inovačních technologií.  

3.6.1 Klastr 

Jedna z definic klastru ho popisuje jako regionální seskupení firem (podnikatelů) 

a přidružených organizací a institucí (zejména institucí terciárního vzdělávání - 

vysokých škol, vyšších odborných škol) působících ve stejném oboru nebo v oborech 

příbuzných.  Jejich vazby následně pomáhají k upevnění a zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti. 

Podle Portera (2000) klastr můžeme chápat jako geograficky blízké seskupení 

vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb  

a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu 

soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují. 

Nejjednodušší a nejlépe pochopitelnou definicí by potom mohla být taková, kdy 

se klastrem  rozumí snaha firem působících v určitém regionu s obdobným 

podnikatelským zaměřením pracovat v úzkých kooperačních vazbách. Takovéto spojení 

potom přináší podnikatelům různé výhody, za nejvýznamnější se dá považovat 

spolupráce s veřejným sektorem jako jsou vysoké školy, výzkumné ústavy či státní nebo 

regionální samospráva. Přínosem klastru může být tedy, v našem případě rozvoje 

cestovního ruchu, podpora rozvoje regionu a růstu blahobytu. 

3.6.1.1 Jak se klastr tvoří 

Vznik klastru je velmi dlouhodobý proces, který většinou probíhá ve 2 fázích: 

mapování klastru a založení a rozvoj klastru. Mapování klastru znamená získat 

informace o tom, zda v daném odvětví existuje nějaký potenciál pro rozvoj a vznik 

klastru. Tyto informace by měly obsahovat především to, zda má klastr potenciál pro 

vznik, jaké by byly cíle klastru, jeho členové a vazby mezi nimi, identifikace přínosů 

pro členy klastru, navržení struktury klastru a jeho rozpočet.V jeho počáteční fázi 

napomáhá procesu tzv. facilitátor, který vyvíjí činnost vedoucí k nastartování a rozvoji 
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spolupráce mezi potenciálními členy klastru s cílem dovést klastrovou iniciativu do fáze 

založení klastru. 

Z hlediska právní formy klastr může být akciová společnost, společnost 

s ručením omezeným, sdružení podle § 20 obč. zák. č. 40/64 Sb. a podle zákona  

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a volné sdružení, tzv. konsorcium. 

Přístup k financování klastrových iniciativ není ve světě jednotný a vychází  

z podmínek dané lokality nebo sektoru.  

Rozlišujeme 3 základní modely financování: 

a) Soukromý sektor – tento klastr je financován klastrovými firmami, 

b) Soukromý a veřejný sektor – na financování tohoto klastru se podílí jak 

klastrové firmy, tak veřejný sektor, jedná se o společné financování např. ze 

strukturálních fondů nebo regionálních a státních grantových programů, 

c) Veřejný sektor – financování je záležitost veřejného sektoru, např. centrální 

banky, ale tento model je spíše ojedinělý. 

Nejdůležitější složkou financování klastrů v České republice jsou strukturální 

fondy EU. Čerpat finanční prostředky na jejich rozvoj umožňuje Operační program 

Průmysl a inovace, tzv. program Spolupráce. 

 

3.6.2 Klastr v cestovním ruchu 

Loučová (2009) uvádí, že klastr cestovního ruchu představuje pro firmy  

tzv. „deset důvodů, proč být v klastru“: 

1) informace – člen klastru získává snadněji a rychleji informace od všech subjektů 

v něm působících, 

2) komunikace – klastr pořádá řadu společných akcí s cílem rozvíjet vzájemně 

propojenou síť, 

3) spolupráce – zlepšuje spolupráci mezi členy klastru, 

4) vzdělávání – vzdělávací služby pro členy klastru vycházejí z jejich konkrétních 

potřeb, 
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5) poradenství a lobbing – řídící jednotka klastru slouží jako poradenské centrum, 

6) produktivita – přítomnost firmy v klastru snižuje její posnikatelské náklady,  

to pomáhá zvyšovat produktivitu, 

7) inovace – cílem podpory inovací je rozvoj výrobků s vyšší přidanou hodnotou, 

8) internacionalizace – management vyhledává a doporučuje finanční zabezpečení 

exportu, umožňuje spravovat kontakty na zahraniční partnery, 

9) konkurenceschopnost – pro členy je konkurenceschopnost chápána jako 

výsledek produktivity a inovací, 

10)  marketing – každý klastr se musí propagovat a vybudovat si společnou identitu 

firem.  

3.6.2.1 Struktura klastru 

Marketing klastru by měl vycházet z jeho struktury: 

a) jádro klastru – tvoří ho samotné podniky působící v odvětví v daném regionu, 

b) specializované podpůrné firmy – zahrnují specializované regionální dodavatele  

a přímé investory, 

c) měkká infrastruktura (podpůrné instituce) – mohou to být např. školy, vědecké 

parky a regionální vláda, která bývá většinou i hlavním iniciátorem vzniku 

regionálních klastrů a podílí se i na fungování jeho jádra, 

d) technická infrastruktura – zahrnuje státní a soukromou infrastrukturu, 

specializované a integrované zařízení sloužící pro klastr i pro region 

(komunikace, územní plán, vodní plochy…). 

 

Subjekty působící v těchto uskupeních si mohou vytyčovat mimo jiné následující cíle: 

1) tvorba jednotné značky, která bude jasně prezentovat daný region, 

2) společná propagace regionu na bázi internetové prezentace, 

3) intenzivní spolupráce s akademickými subjekty za účelem zvyšování kvalifikace 

pracovníků v cestovním ruchu, 
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4) plnění mezinárodně uznávaných certifikátů jakosti a získávání zpětné vazby ze 

strany zákazníků, 

5) lepší systém zpracovávání žádostí na získávání veřejných finančních podpor  

a sponzorských darů. 

 

 
Obr. 1: Struktura klastru 

Zdroj: http://klastr.drevarstvi.cz/download/prezentace08022006_stritecky.pdf 
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4 Analytická část 

4.1 Charakteristika turistické oblasti Brno a okolí 

V rámci cestovního ruchu jsou vymezeny turistické regiony a turistické oblasti. 

Za turistický region považujeme Jižní Moravu a za turistické oblasti jeho jednotlivé 

části, do kterých patří: Moravský kras a okolí, Podyjí, Lednicko-Valtický areál, 

Slovácko a Brno a okolí. Tato práce se zabývá oblastí Brno a okolí, do které patří okres 

Brno-město, Brno-venkov a Vyškov. Nalézá se přímo ve středu Jihomoravského kraje. 

Centrum tohoto regionu je město Brno, které poskytuje sídlo významným veřejným 

institucím, jakou jsou např. soudy a vysoké školy. Brno je také centrem veletržní  

a kongresové turistiky a nabízí i velké možnosti návštěvy divadel, muzeí, kin a galerií. 

Každoročně město pořádá různé kulturní a sportovní akce, jako je např. festival Brno-

město uprostřed Evropy či Grand Prix silničních motocyklů.  

 

Obr. 2: Vymezení území Brno a okolí 
Zdroj: http://www.jizni-morava.cz/Brno_a_okoli/ 

 

4.1.1 Okres Brno-město 

Tento okres tvoří druhé největší město České republiky, Brno. Podle ČSÚ žilo 

na jeho území k 1.1.2008 368 533 obyvatel a leží na ploše 23 019 hektarů.  

Ze severozápadu je obklopen Drahanskou a Českomoravskou vrchovinou, ze 

severovýchodu Moravským krasem. Na jihu od Brna se rozkládá Znojemsko, Pálava  

a Lednicko-valtický areál a Slovácko. Městem protékají dvě řeky, Svitava a Svratka, 

která vytváří na jeho okraji Brněnskou přehradu.  
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Vzhledem ke své poloze je Brno významným dopravním uzlem. Střetávají se 

zde dálnice D1 (Praha-Brno) a D2 (Brno-Bratislava) . Pro dopravu mohou turisté 

využívat i železnici, Brno leží na mezinárodní železniční trase vedoucí z Balkánu až do 

Skandinávie. V městské části Brno-Tuřany se nachází mezinárodní civilní letiště, odkud 

létají pravidelné přímé linky do Londýna a Moskvy. V Brně také funguje v rámci 

integrovaného dopravního systému městská hromadná doprava, kterou zajišťuje 

Dopravní podnik města Brna provozující autobusy, tramvaje a trolejbusy. Na Brněnské 

přehradě funguje také doprava lodní. 

Město tvoří klíčové centrum cestovního ruchu v turistickém regionu Brno  

a okolí. Mezi památky, které může město nabídnout, patří zejména Hrad Špilberk, 

Katedrála sv. Petra a Pavla, Kapucínská hrobka či Židovská synagoga a hřbitov.  

Z moderního umění je to světově známá Vila Tugendhat, která je od roku 2001 zapsána 

na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Brno je sídlem Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu, Ústavního 

soudu ČR, Nejvyššího státního zastupitelství, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže  

a Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana).  

 

4.1.2 Okres Brno-venkov 

Okres Brno-venkov tvoří široký pás, který ze všech stran obklopuje okres Brno-

město. Podle ČSÚ je jeho rozloha 149 893 ha a k 1.1.2008 zde žilo celkem 195 644 

obyvatel. Tvoří ho 187 obcí, z nichž 13 má statut města. Brno-venkov nemá žádné 

okresní město. 

Vzhledem k tomu, že tento okres leží v těsném sousedství města Brna, je zde 

velká intenzita dopravy a lidé mohou využívat všech typů dopravy zmíněných pro okres 

Brno-město, včetně Integrovaného dopravního systému JMK. 

Mezi nejvýznamnější památky patří např. Slavkovské bojiště a Mohyla míru, 

klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova nebo zámek v Rosicích a Bučovicích. 
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4.1.3 Okres Vyškov 

Tento okres leží ve východní části Jihomoravského kraje. Dle ČSÚ  je jeho 

rozloha 87 605 ha, patří tím pádem mezi menší okresy. K 1.1.2008 zde žilo 87 519 

osob. Okres Vyškov se člení na 80 obcí, z toho 5 má status města. 

V okrese není mnoho kulturních památek, mezi pár nejznámějších můžeme 

zařadit např. zámek v Bučovicích nebo Slavkově u Brna. Díky velkému počtu lesů, 

mohou být pro turisty zajímavější spíše památky přírodní jako je např. národní přírodní 

památka Malhotky, národní přírodní rezervace Větrníky nebo přírodní parky Žďánický 

les a Říčky. 

 

4.2 Instituce ovlivňující cestovní ruch 

Mezi veřejné instituce ovlivňující odvětví cestovního ruchu v našem regionu 

patří krajský úřad Jihomoravského kraje, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava  

a Magistrát města Brna.  

 

4.2.1 Krajský úřad 

Má na starosti propagaci a mediální prezentaci kraje a rozvoj jednotlivých 

regionů především pomocí grantů a dotací. Komunikuje s ostatními institucemi veřejné 

správy a v roce 2006 založil spolu se Statutárním městem Brnem a Svazem obchodu  

a cestovního ruchu ČR Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava (dále jen CCR JM).  

 

4.2.2 Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava 

V oblasti marketingu a propagace regionů se jedná o velmi důležitou organizaci. 

CCR JM má na starosti mimo jiné marketing, mediální prezentaci a navazování 

spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Je financovaná krajem, městem 

Brnem a Svazem obchodu a cestovního ruchu (dále jen SOCR). Město Brno každoročně 

přispívá této organizaci 2. mil. Kč. 
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CCR JM se výrazně podílí na propagaci města i celé Jižní Moravy a stará se 

především o marketing nabídky služeb pro návštěvníky a s tím související tvorbu 

propagačních letáků a materiálů. Snaží se spolupracovat s podnikateli na tvorbě 

produktů a s turistickými informačními centry na zvýšení informovanosti o cestovním 

ruchu. Hlavním cílem CCR JM je jednotné značení regionu, zavedení webové 

prezentace produktů pro návštěvníky a turisty a krajského rezervačního systému 

ubytovacích zařízení. 

Spolupracuje i s ostatními organizacemi v cestovním ruchu a pořádá také fam 

tripy (podle CzechTourism se jedná o poznávací zájezd pro zástupce touroperátorů, 

referenty cestovních kanceláří a cestovních agentur, domácí nebo zahraniční novináře, 

poskytovaný obvykle zdarma nebo za sníženou cenu), press tripy a workshopy. 

Převážnou většinu svých finančních prostředků zajišťuje CCR JM z fondů EU, 

příspěvky členů (Brno, kraj, SOCR) jsou jen malou částí veškerých výdajů CCR JM na 

propagaci cestovního ruchu. 

 

4.2.3 Magistrát města Brna 

Agenda cestovního ruchu je ve struktuře MMB začleněna takto: 

Kancelář primátora města Brna (odbor) 

Kancelář strategie města (oddělení) 

Referát marketingu (referát) 

Koordinátor projektů cestovního ruchu 

 

Pracovní náplň celého referátu marketingu je především tato: 

• Propaguje a prezentuje město v regionálním i mezinárodním kontextu, buduje 

jednotnou image města a zajišťuje komplexní propagaci a prezentaci města včetně 

účasti na tuzemských a zahraničních veletrzích. 

• Řídí a koordinuje implementaci jednotného vizuálního stylu města Brna. 
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• Zajišťuje grafickou podobu www stránek města Brna a podílí se na jejich 

aktualizaci.  

• Zajišťuje zpracování Komunikační strategie města Brna a podílí se na její 

realizaci. 

• Zajišťuje a koncepčně podporuje cestovní ruch s cílem zvýšit turistickou 

atraktivitu města Brna ( především propagace města – inzerce, propagační materiály, 

veletrhy). 

• Úzce spolupracuje s Turistickým informačním centrem města Brna, resp. 

Brněnským kulturním centrem, Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy  

a Jihomoravským krajem v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

• V oblasti rozvoje cestovního ruchu v ČR spolupracuje s agenturou 

CzechTourism. 

• Spolupracuje s relevantními partnery a na základě analýzy doporučuje 

vytváření partnerství či účelových uskupení. 

 

MMB také úzce spolupracuje s ostatními institucemi v cestovním ruchu, jedná 

se především o Brněnské kulturní centrum, p.o., jehož divizí je Turistické informační 

centrum města Brna. Dalším subjektem je Centrála cestovního ruchu – jižní Morava, 

z.s.p.o. (zájmové sdružení právnických osob).  

Co se týče spolupráce se soukromými subjekty podnikajícími v cestovním ruchu, 

MMB spolupracuje zejména v oblasti distribuce propagačních informačních materiálů. 

K těm nejvýznamnějším patří Veletrhy Brno, a.s., většina hotelů ve městě Brně, 

organizátoři kongresů, konferencí, kulturních a sportovních akcí, apod. 

 

4.3 Propagace regionu 

V rámci cestovního ruchu se MMB věnuje především prezentaci města Brna 

formou inzerce a distribuce vlastních propagačních materiálů. Jejich náhled je uveden 

v příloze. Pro propagaci specifických akcí využívá MMB reklamu v MHD, výlep 

plakátů, apod. 
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Pravidelně inzerují v těchto periodikách: 

TTG (Travel Trade Gazzete) 

Travel in Czech Republic (vydavatelství Mladá fronta) 

C.O.T. Business 

Medzynarodnej Mosty (Rusko) 

TIM (Turistický informační magazín) 

KAM po Česku 

Czech Travelogue 

Orea Hotels Revue 

Deník Mladá fronta DNES 

Dále MMB využívá aktuálních nabídek inzerce v průběhu celého roku, jedná se 

především o zahraniční periodika. 

Z dalších forem propagace město využívá pravidelně účast na domácích  

i zahraničních veletrzích cestovního ruchu (vzhledem k dobré spolupráci 

s Jihomoravským krajem a Centrálou cestovního ruchu jsou společně schopni 

prezentovat město a kraj na cca 20 veletrzích).  

Město Brno se účastní pravidelně veletrhů v destinacích Brno, Praha, Bratislava, 

Moskva, Berlín, Lipsko, Utrecht a Mnichov. Nově byla zařazena účast na veletrzích 

v Bruselu a Varšavě. 

Na propagaci akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu se podílí i jiné 

odbory MMB (např. Odbor kultury, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy) a také 

příspěvkové organizace města Brna (Brněnské kulturní centrum, muzea, galerie, 

divadla, apod), proto není možné jednoznačně vyčíslit částku, kterou město připívá na 

propagaci CR. Přímé náklady na propagaci města v oblasti cestovního ruchu (z rozpočtu 

města Brna) se pohybují okolo 5 mil. Kč ročně.  
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4.4 Subjekty působící v cestovním ruchu 

Subjekty působící v cestovním ruchu se dělí do několika odvětví. Patří sem 

zejména hotely a ostatní ubytovací zařízení, restaurace a podobná zařízení, cestovní 

agentury, cestovní kanceláře, turistická informační centra, průvodcovské služby, osobní 

doprava a infrastruktura. 

 

4.4.1 Hotely a ostatní ubytovací zařízení 

V České republice se celkový počet ubytovacích zařízení od roku 2000 zvýšil  

o 236 z původních 7 469 na 7 705 v roce 2008. Mezi hotely zařazujeme 1-5 

hvězdičkové kategorie a hotely garni. Mezi ostatní ubytovací zařízení patří pensiony, 

kempy, chatové osady, turistické ubytovny a ostatní.  

Z důvodu velmi obtížného zjištění přesného čísla ubytovacích zařízení v Brně  

a okolí, uvádím alespoň přehled kapacit celé Jižní Moravy. Tato práce vychází z tabulky 

ČSÚ, která je uvedena v příloze. 

V roce 2000 bylo na Jižní Moravě celkem 646 ubytovacích kapacit. Do roku 

2008 se jejich počet zvýšil  o 20, čili na 676. Z toho hotelů v roce 2008 je 205, pensionů 

196, kempů 46, chatových osad 35, turistických ubytoven 57 a ostatních ubytovacích 

zařízení 137. Nejvíce hotelů je v kategorii 3*, které spolu se 4* hotely mají od roku 

2000 stále stoupající tendenci. Naopak 2* hotelů neustále ubývá, od roku 2000 jich ze 

43 zůstalo jen 20. Je to logicky způsobeno neustálým zkvalitňováním nabízených služeb 

a zvyšováním úrovně ubytování. Jediným hotelem s 5* je brněnský hotel Holiday Inn. 

Stal se jím od roku 2006. Pensiony zaznamenávají také nárůst ze 140 v roce 2000 na 

196 v roce 2008. Mírný pokles můžeme vidět u ostatních jmenovaných kapacit. 

Jak je vidět největší podíl na ubytovacích službách mají hotely, dále jsou to 

pensiony a na třetím místě jsou ostatní ubytovací zařízení. 



4 Analytická část 
 

 - 33 - 

Vývoj počtu hotelů a pensionů v letech 2000-2008 v ČR
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Graf 1: Vývoj počtu hotelů a pensionů v letech 2000-2008 v ČR 
Zdroj: ČSÚ  

 

Tento graf, který udává vývoj v čase ubytovacích zařízení typu pensiony  

a hotely v celé České republice, je patrná  převaha co se týče počtu pensionů. V roce 

2000 bylo evidováno celkem 2092 pensionů 1868 a hotelů. V období 2000-2003 došlo 

k největšímu nárůstu počtu pensionů, celkově se jejich počet navýšil o 406 na 

celkových 2498 penzionů. V letech 2003-2006 je patrný klesající trend co se týče počtu 

pensionů. Výkyvy u počtu hotelů nebyly tak znatelné, v roce 2000 jich bylo 1868 a do 

roku 2008 se jejich počet zvýšil o 155, na celkových 2023. 
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Vývoj počtu hotelů a pensionů v letech 2000-2008 na Jižní 
Moravě
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Graf 2: Vývoj počtu hotelů a pensionů v letech 2000-2008 na Jižní Moravě 
Zdroj: ČSÚ 

Z grafu je vidět, že počet hotelů na Jižní Moravě v letech 2000-2001 převyšoval 

nad počtem pensionů. Počet pensionů od roku 2000 vykazuje prudký nárůst, a už v roce 

2002 převýšil nad počtem hotelů. Počet hotelů se udržoval víceméně na stejné úrovni, 

kolísání bylo minimální, až roku 2008 se dostal na počet 205, čímž mírně  přesáhl počet 

pensionů. 

Počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v 
jednotlivých krajích v roce 2008
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Graf 3: Počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v jednotlivých krajích v 
roce 2008 
Zdroj: CzechTourism 
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Předchozí graf zachycuje počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích 

zařízení v jednotlivých krajích za rok 2008. Největšímu zájmu ze strany turistů se těšilo 

Hlavní město Praha, které navštívilo a zároveň zde bylo ubytováno celkem 61 % turistů 

z celkového počtu. Hojně využívané kapacity byly dále v kraji Karlovarském  

a Jihomoravském, u obou s celkovým podílem 7 %. Nejméně navštěvovanými kraji se 

v roce 2008 staly kraje Zlínský, Pardubický a Vysočina s pouhým podílem 1 %.  Přesné 

počty návštěvníků jednotlivých krajů jsou uvedeny v příloze. 

Domácí CR - Počet uskutečněných delších cest za účelem 
trávení volného času a rekreace podle měsíce uskutečnění 

cesty v roce 2007 (v tis.)
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Graf 4: Domácí CR - Počet uskutečněných delších cest za účelem trávení volného času  
a rekreace podle měsíce uskutečnění cesty v roce 2007 (v tis.) 
Zdroj. CzechTourism 
 

Nejčastěji využívané měsíce za účelem rekreace a využití volného času v roce 

2007 byly měsíce spadající do období hlavních prázdnin, tudíž měsíc červenec a srpen. 

Období leden – březen je typický pro období jarních prázdnin a proto i v těchto 

měsících byl zaznamenán nárůst. Co se týče poměru trávení dovolené v ČR nebo 

v zahraničí, není zde z hlediska typu letní nebo zimní dovolené markantní rozdíl, 

ačkoliv vždy počet trávených dovolených v tuzemsku převažuje. Přesný počet cest 

v jednotlivých měsících je uveden  příloze. 
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Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích 
zařízeních v roce 2008
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Graf 5: Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2008 
Zdroj: CzechTourism 
 

V grafu je uvedeno deset národností s největším zastoupením v návštěvnosti 

České republiky. Celá tabulka je uvedena v příloze. Ukazatel počtu zastoupení 

jednotlivých národností co se týče ubytování v hromadných ubytovacích zařízení v roce 

2008 dává jasně najevo, že nejpočetnější klientelou využívající ubytovacích kapacity 

v ČR jsou Němci. O druhou příčku se dělí se zhruba podobným zastoupením občané 

Velké Británie, Ruska a Itálie. Jediný stát, který se dostal do užšího výběru a není na 

území Evropského kontinentu jsou Spojené státy americké.   

 

4.4.2 Restaurace a podobná zařízení 

Do této kategorie se všechny formy pohostinské činnosti, jako jsou např. 

hotelové stravování, bary, kavárny, pizzerie, rychlá občerstvení apod. V Brně a okolí 

existuje celé škála těchto zařízení od obyčejných restauracích až po ty vysoce luxusní. 

Nejproslulejším gastronomickým průvodcem světových restaurací je francouzský 

„Michelin Guide“, který vybrané restaurace oceňuje 1-3 hvězdičkami, kde tři hvězdičky 

značí velmi výjimečnou restauraci. V České republice má jednu hvězdičku pouze 

pražská restaurace Allegro, která je součástí hotelu Four Seasons a restaurace Maze 

v pražském hotelu Hilton. České restaurace oceňuje především publikace „Maurerův 

výběr Grand Restaurant“. Hodnotí restaurace podle stupnice 1-5 (rozhodující je kvalita 
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jídla, obsluhy a interiéru), kdy jednička je nejlepší. Podle této publikace patří brněnské 

restaurace Rialto Ristorante a U kastelána mezi 10 nejlepších restaurací v ČR. Mezi 

další známé luxusní restaurace patří např. Restaurant Nebeský mlýn, restaurace Borgo 

Agrese a La Bouchée Restaurant. 

 

4.4.3 Cestovní agentury a podobná zařízení 

Mezi podobná zařízení řadíme cestovní kanceláře, turistická informační centra  

a průvodcovské služby. 

 

4.4.3.1 Cestovní agentury 

Cestovní agentura zprostředkovává prodej zájezdů jednotlivých cestovních 

kanceláří. Inkasuje za to provizi, která je uvedena ve smlouvě mezi cestovní agenturou a 

cestovní kanceláří. Cestovní agentura nemá odpovědnost za poskytované služby ani 

nabízené zájezdy. 

Nejvíce agentur má sídlo v Brně, celkem 43. V okolí Brna se nacházejí dvě, 

z toho jedna v Rosicích a jedna ve Vyškově. 

 

4.4.3.2 Cestovní kanceláře 

Cestovní kancelář může kombinovat jednotlivé služby cestovního ruchu, jako je 

doprava, stravování a ubytování, které dohromady tvoří zájezd. Cestovní kancelář je 

také ze všechny tyto služby odpovědná. Některé cestovní kanceláře mohou současně 

podnikat i jako cestovní agentury. 

Mezi cestovní kanceláře, které nabízejí zájezdy na Jižní Moravu, popř. přímo do 

Brna a okolí jsou z tuzemských např. Čedok a Firo tour. Se zajímavým nápadem přišla 

firma Pux s.r.o., která nabízí tuzemským a především zahraničním turistům spojení 

aktivní dovolené v podobě hraní golfu  s poznáváním kulturních památek a přírodních 

zajímavostí. Turisté si mohou vybrat z tzv. „balíčků“ co jim nejvíce vyhovuje. Vždy se 

jedná o golf ve spojení např. s kulturními památkami v různých oblastech, gastronomií  



4 Analytická část 
 

 - 38 - 

a ochutnávkou vín nebo wellnes. Nabízí ubytování buď přímo v golfových areálech 

nebo v brněnských hotelích (Holiday Inn, International, Continental). 

 

4.4.3.3 Turistická informační centra 

Informační centra poskytují návštěvníkům veškeré důležité informace o regionu 

a poskytují služby, které zajišťují cestovní ruch. Informační turistická centra sdružuje 

A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center ČR). Podle CzechTourism jsou 

turistická centra důležitým článkem praktické propagace města, regionu i celého státu. 

CzechTourism spolupracuje s A.T.I.C. ČR a s krajskými úřady ve snaze realizovat 

projekt podpory tzv. oficiálních turistických center, kde se snaží zavést jednotné značení 

těchto center a dodržováním určitých kritérií. Na Jižní Moravě je takto registrovaných 

center 20,  z toho v Brně a okolí 3 (Hustopeče u Brna, Vyškov a Židlochovice).  

Jak již bylo uvedeno, město Brno spolupracuje s Brněnským kulturním centrem, 

jehož součástí je Turistické informační centrum města Brna (dále jen TIC). Jeho 

pracovní náplní je informační činnost a propagace města na tuzemské i mezinárodní 

úrovni. Poskytuje informace např. o kulturních a sportovních akcích, dopravních spojích 

nebo databázi firem a podniků. Zajišťuje průvodcovské služby po městě Brně i jeho 

okolí, tiskové konference či semináře a zabývá se také kongresovou turistikou. 

 

4.4.3.4 Průvodcovské služby 

Průvodcovské služby může provozovat jak fyzická, tak právnická osoba. Firmy 

nabízející průvodcovské služby se nabízejí kompletní servis především pro zahraniční 

turisty. Zajišťují dopravu, ubytování a program, popř. rezervaci restaurací, vstupenek do 

divadel, kin, koncertů a dalších kulturních středisek, zajišťují přípravu rautů  

a občerstvení. Samozřejmostí jsou prohlídky kulturních, historických a přírodních 

památek v cizích jazycích. 

Nabídku průvodcovských služeb může využít každý, kdo má zájem o poznání 

daných míst s odborným výkladem. Služeb jednotlivce využijí spíše individuálně menší 

skupinky turistů či školní skupiny. Větší firmy zajišťující program např. pro své 

obchodní partnery si zajistí spíše firmu se specializací na kompletní servis o turisty.  
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4.4.4 Osobní doprava a infrastruktura 

Nezanedbatelný vliv na návštěvnost dané oblasti a tím i rozvoj cestovního ruchu 

má kvalita a hustota infrastruktury. Mezi služby osobní dopravy patří železniční, 

silniční, lodní a letecká doprava, doplňkové služby jako je např. rezervace jízdenek,  

či poskytování informací o dopravě v informačních centrech, pronájem dopravního 

zařízení a vybavení a údržbářské a opravárenské služby. 

Podle Železnice ČR máme spolu s Belgií a Německem nejhustší železniční síť 

na světě. Brno je významným železničním uzlem, jak je vidět na obrázku, ústí do něj 6 

železničních tratí.  

 

Obr.3: Mapa železnice v kraji 
Zdroj: http://www.cd.cz/static/mapy/zelsit/kraje.gif 
 

Stejně tak jako železnice, je i silniční síť poměrně hustá, v Brně se střetávají dvě 

dálnice, D1 spojující Prahu-Brno-Olomouc a D2 z Brna do Bratislavy. 

Problémem však je nízká kvalita pozemních komunikací a zastaralost železniční 

sítě a drážních vozidel. 

Na okraji Brna se nachází také mezinárodní civilní letiště Tuřany. Pravidelné 

linky létají do Londýna, Moskvy a Prahy. Turistické lety létají do Řecka, Španělska, 

Tuniska, Turecka, Bulharska, Černé Hory, Egypta, Chorvatska a Maroka. Jak je patrné 
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z grafu počet odbavených cestujících v roce 2000 byl 112 797 a pohyb letadel 6 289. Do 

roku 2008 došlo k prudkému nárůstu obou ukazatelů, počet odbavených cestujících se 

zvýšil na 506 174 a pohyb letadel na 29 303. Tabulka je uvedena v příloze. 
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Graf 6: Pohyb letadel a počet odbavených cestujících v letech 2000-2008 na letišti Brno-Tuřany 
Zdroj: http://www.airport-brno.cz/index.php?id=43&lang=cs 
 

Na Jižní Moravě funguje tzv. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského 

kraje (dále jen IDS JMK). Po etapách vznikal od r. 2004 a zajišťuje veřejnou dopravu, 

která vzájemně spolupracuje a měla by vytvářet přehledný a jednoduchý systém 

přepravy. V IDS JMK je začleněno celkem 20 dopravců, kdy železniční dopravu 

zajišťují České dráhy, dopravu na území města Brna Dopravní podnik města Brna  

a v okolí Brna je to dalších 18 společností, patří k nim např.: Tourbus, ČSAD Tišnov, 

ČAD Blansko a ČSAD Hodonín.  
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4.5 Nejzajímavější turistické cíle   

Díky výhodné poloze destinace může Brno a okolí nabídnout široké spektrum 

atraktivit. K těm nejdůležitějším patří turistika za poznáním a to především kulturních  

a historických památek. Velmi významné postavení má turistika kongresová, díky 

mezinárodnímu významu brněnských veletrhů a další neméně zajímavou nabídku tvoří 

turistika sportovní a to především golf. 

 

4.5.1 Historické památky 

V Brně a okolí existuje velké množství historických památek, které můžeme 

rozdělit na církevní, židovské, hrady a zámky, městské a moderní. 

 

4.5.1.1 Hrady a zámky  

V regionu Brno a okolí se nachází celkem 2 gotické hrady a 1 goticko-

renesanční. V Brně to je hrad Špilberk, gotický královský hrad ze 13. století, 

přestavěný na přelomu 17. a 18. století na barokní pevnost. Ve své době to byla 

nejznámější věznice habsburské monarchie. Nyní je zde sídlo Muzea města Brna 

s expozicemi o historii hradu a města. Pro veřejnost jsou přístupné i tzv. Kasematy, kde 

je připravena expozice vězeňství. 

Státní hrad Veveří, gotický hrad nacházející se na okraji Brna nad Brněnskou 

přehradou přístupný pro širokou veřejnost. 

V Okolí Brna se nachází hrad Pernštejn, který v České republice patří 

k nejzachovalejším a nejmohutnějším hradům. První  zmínky o něm jsou již v roce 1285 

a byl postaven v goticko-renesančním architektonickém stylu. Leží u městečka 

Nedvědice. 

Celkový počet zámků, které se nachází v okolí Brna, je 12. Podle slohů je 

můžeme rozdělit takto. 

V novogotickém slohu byl postaven zámek v Sokolnici.  Nejvíce zámků je 

postaveno v  renesančním stylu a je to Statní zámek v Bučovicích, zámek Rosice, 

Ivanovice, Dolní Kounice, Habrovany a Oslavany.  Zámek ve stylu renesančně-
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barokním existuje ve Vyškově, jedná se Arcibiskupský zámek, v současné době je zde 

Muzeum Vyškovska a v Lomnici. Jediným zástupcem barokního architektonického 

stylu je zámek Slavkov u Brna. Významným cílem turistů je zde i krajinná památková 

zóna Slavkovské bojiště, místo „bitvy Tří císařů“ v roce 1805. Zámek v empírovém 

stylu se nachází v Židlochovicích a  Račicích. 

 

4.5.1.2 Městské památky  

K nejvýznamnějším městským památkám Brna patří Stará radnice, jedná se  

o nejstarší světskou stavbu v Brně, kde od 14. století sídlila městská správa. K radnici se 

váže městská pověst, o křivé věžičce na věži od Antona Pilgrama a v průjezdu visí 

brněnský drak a kolo. Komplex budov Nové Radnice, které vznikaly postupně během 

13.-18. století se nachází na Dominikánském náměstí. Od roku 1935 je sídlem 

městských orgánů, v současnosti je to Magistrát města Brna. Sídlí zde i primátor Brna  

a jeho náměstci.  Na Zelném trhu, kde od 13.století existuje tržiště, se nachází další 

památky, jako je Ditrichštenjský palác, ve kterém dnes sídlí Moravské zemské 

muzeum, komplex čtyř domů v renesančním a gotickém slohu tzv. Špalíček a také 

sloup Nejsvětější Trojice z roku 1733. V 17. století zde byla postavena Kašna Parnas, 

symbolizující jeskyni z přírodních kamenů. Nachází se zde i budova divadla Reduta, 

která patří k nejstarším ve střední Evropě. U Malinovského náměstí se nachází 

Měnínská brána, je to jediná  dochovaná městská brána, postavena okolo roku 1500. 

V současnosti zde sídlí Muzeum města Brna. 

V každém městečku či vesnici v okolí Brna lze nalézt další významné městské 

památky, jako je např. Dům Pánů z Lipé v Ivančicích, kde v současnosti sídlí budova 

radnice nebo Pranýř hanby v Rosicích sloužící v 15.-18. století k hrdelnímu právu. 

K významným památkám v Rosicích patří i Starobylá kašna, která do roku 1868 

původně stávala v Brně a pak byla odkoupena. V Doubravníku se nachází chráněná 

památková zóna,  kterou tvoří fara, zbytky opevnění a některé budovy. Mezi chráněné 

kulturní památky patří i došková chalupa v Ruprechtově z roku 1813 s pravou 

doškovou střechou. Nachází se zde i větrný mlýn. Ve Slavkově u Brna se nachází další 

památky a to Panský dvůr, městské hradby a renesanční radnice, kde dnes sídlí 

městský úřad.  
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4.5.1.3 Církevní památky 

Na území Brna a okolí existuje velký počet církevních památek. Je to dáno 

především historickým vývojem, kdy od roku 1777 existuje v Brně Biskupství. Mezi 

tyto památky řadíme především kostely, kláštery, kaple a katedrály.  

V Brně k nejvýznamnějším patří Katedrála sv. Petra a Pavla, jedná se  

o románskou basiliku na návrší Petrov, byla přestavěna v gotickém slohu a na přelomu 

19. a 20. století novogoticky upravena. Pro veřejnost jsou přístupné obě věže, krypta  

a barokní interiéry. Kostel J.A. Komenského (Červený kostel) byl postaven v 19. 

století v novogotickém stylu, název se odvozuje od jeho zdiva z červených cihel.  

Starobrněnský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, tato památka 

v gotickém stylu se nachází na Mendlově náměstí, byla postavena v roce 1323. Žil zde 

např. Gregor Johann Mendel a Leoš Janáček. Kostel sv. Jakuba je národní kulturní 

památkou, která byl postavena na přelomu 14. a 15. století. Je považována za jednu 

z nejcennějších památek pozdní gotiky v České republice. V podzemí existuje rozsáhlá 

kostnice a je zde pohřben Louis Radit de Souches . Mezi další památky patří barokní 

Kostel sv. Tomáše,  postaven v 17. století a Kostel sv. Michala, který byl vystavěn 

v 17. století v barokním architektonickém slohu. Známou památkou je i Kapucínský 

klášter s kostelem Nalezení sv. Kříže. Součástí kostela je veřejně přístupná barokní 

krypta v podzemí kapucínského klášterního kostela, kde jsou pochování příslušníci 

kapucínského řádu, včetně vůdce pandurů barona Trenka.  

Mezi nejvýznamnější církevní památky v okolí Brna patří především Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Porta Coeli v Předklášteří, který byl postaven 

roku 1233, ve střední Evropě je ceněn především pro svůj unikátní gotický portál. 

K dalším památkám patří benediktinský klášter v Rajhradě, který patří k nejstarším 

na Moravě, je postaven v barokním stylu. V Drásově se nachází kulturní památka 

chráněná státem Kostel Povýšení sv. Kříže, postavena ve 13. století. 

 

 

 

 



4 Analytická část 
 

 - 44 - 

4.5.1.4 Židovské památky 

Mezi židovské památky v Brně se řadí  židovský hřbitov, z roku 1852, který je 

největší na Moravě. Kulturní památkou je i židovská synagoga, postavená v roce 1936, 

která je jako jediná na Moravě a ve Slezsku v provozu. 

V okolí Brna se nachází židovské hřbitovy v Ivančicích a Slavkově u Brna, kde 

se nachází i židovská synagoga. Tyto památky jsou k vidění i v Lomnici, Rousínově  

a Dolních Kounicích. 

 

4.5.1.5 Moderní památky 

Moderní architektonické památky se nacházejí  především v Brně. Vznikaly v 1. 

polovině 20. století ve stylu funkcionalismu a moderny. V Brně je to zejména Vila 

Tugendhat, která byla v  roce 2001 zapsána do seznamu UNESCO. Nechal ji postavit 

architekt Ludwig Miese van der Rohe v letech 1929-30. Jedná se o jeho nejvýznamnější 

stavbu a celkově stěžejní dílo světové funkcionalistické architektury. K dalším 

moderním památkám patří např. funkcionalistický dům Convalaria na České ulici 

z roku 1938, hotel Avion z roku 1928 nebo budova hlavní pošty. 

Z okolí Brna je nejvýznamnější památkou modlitebna Českobratrské církve 

evangelické ve Slavkově u Brna nebo Jamborův dům v Tišnově. 

 

4.5.2 Kulturní služby 

Mezi nabídku kulturních služeb můžeme zařadit veškeré možnosti kulturního 

vyžití. Patří sem divadla, koncerty, festivaly, muzea, kina, výstavy, a různé společenské 

akce. 

4.5.2.1 Divadla 

V regionu Brno a okolí se divadla nacházejí převážně ve městě Brně.  

Nejvýznamnější je Národní divadlo Brno, k jeho budovám patří Mahenovo divadlo, 

Janáčkovo divadlo a Divadlo Reduta. Mezi další patří např. Městské divadlo Brno, 



4 Analytická část 
 

 - 45 - 

Divadlo Bolka Polívky, Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, dětské divadlo Polárka, 

Bezbariérové divadlo Barka nebo Loutkové divadlo Radost. 

4.5.2.2 Muzea 

Nejznámější Jihomoravská muzea jsou soustředěna zpravidla do centra Brna. 

Patří k nim Dům umění města Brna, v současné době v rekonstrukci, Moravská 

galerie, Moravské zemské muzeum spravující několik částí, jako je např. Pavilon 

Anthropos a Dietrichsteinský palác, Technické muzeum, Muzeum romské kultury, 

Muzeum města Brna (Špilberk) a  Muzeum brněnského podzemí. 

Každý rok v květnu se koná velmi oblíbená akce tzv. Brněnská muzejní noc, kdy 

jsou všechna muzea zpřístupněna od 18:00 do 0:00 zdarma. 

V okolí Brna se nachází několik dalších významných muzeí, jako jsou muzea 

v Bučovicích, Šlapanicích a Ivančicích, kde je vystavena Expozice Alfonse Muchy, 

Včelařské muzeum v Rosicích, Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě nebo 

Památník Mohyla míru u Slavkova u Brna. 

 

4.5.2.3 Koncerty a festivaly 

Koncerty vážné hudby zajišťuje Filharmonie Brno a Hudební fakulta JAMU. 

V Brně a okolí se každoročně koná několik festivalů, je to např. Mezinárodní 

hudební festival Brno, který zajišťuje konání Velikonočního festivalu duchovní hudby  

a festival vážné hudby Moravský podzim, mezinárodní jazzový festival 

JAZZFESTBRNO, dále asi nejznámější festival Brno-město uprostřed Evropy, který 

nabízí v ulicích Brna ukázku řemesel, koncerty a divadla a také mezinárodní přehlídku 

ohňostrojů Ignis Brunensis. Mezi oblíbené akce patří i divadelní festival Brněnské 

shakespearovské dny nebo festival tance, zpěvu, herectví a fotografie ProART. V okolí 

Brna se konají každoročně méně známé Slavnosti chřestu v Ivančicích . 
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4.5.3 Sport a volný čas 

Do této nabídky zahrnujeme veškeré zařízení nabízející aktivní rekreaci.  

Golfová hřiště 

Na jihu Moravy se nachází čtyři golfové areály. Nejstarším z nich je Golfové 

hřiště Brno Automotodrom v Žebětíně otevřené již v roce 1988. Kolem celého hřiště je 

závodní okruh Velké ceny a nabízí svým návštěvníkům mírně fyzicky náročnější hřiště 

s devíti jamkami. Hosté mají k dispozici Hotel a restauraci Žebětínský dvůr a přímo na 

hřišti chatkový bar s terasou. 

Roku 2001 bylo otevřeno Golfové hřiště Slavkov u Brna – Austerlitz. Toto hřiště 

je vzdáleno 25 km od Brna a nabízí a je umístěno přímo v zámeckém parku. Svým 

návštěvníkům nabízí mimo jiné i tréninkové plochy a veřejné hřiště pro zájemce, kteří 

nejsou členy žádného golfového klubu. Součástí areálu je hotel a restaurace. 

Nejdále od Brna, cca 55 km, je umístěno Golfové hřiště Kořenec, které nabízí 

svým návštěvníkům 18 jamkové hřiště. Areál, otevřený v roce 2005, nabízí hostům 

ubytování v hotelu Pythagor a restauraci. 

 V Kuřimi, 9 km od Brna, se rozkládá poměrně nový  golfový areál Kaskáda, 

otevřený v letech 2006/2007. Areál nabízí 27 jamkové hřiště, k tomu 6 jamkové pro 

začátečníky a součástí areálu je i hotel Kaskáda a restaurace. 

Plavecké areály 

Nejvíce se jich nachází v Brně a můžeme je rozdělit na kryté, které jsou otevřeny 

celoročně a na koupaliště, které jsou otevřeny pouze v letních měsících.  

Kryté bazény, které nabízí Brno jsou Plavecký areál TJ Tesla Brno, Krytý 

plavecký bazén za Lužánkami, Sportovní a rekreační areál Kraví hora a Lázně města 

Brna (Rašínova, Ponávka, Kopečná). Mezi koupaliště v Brně patří Koupaliště 

Zábrdovice, Riviéra, Kraví Hora, Královopolská, Koupaliště Brno, Koupaliště Juliánov, 

Starý Lískovec. V okolí Brna se nachází Plavecký areál Kuřim, Aquapark Vyškov  

a koupaliště Rosice, Plavecký bazén Bučovice, Aquapark Vyškov, Plavecký areál 

Kuřim a Bazén Blučina. 
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Cykloturistika 

Brno a okolí má velmi příznivé podmínky pro cykloturistiku. Existuje zde 

několik cyklotras s různou délkou i obtížností. V městě Brně je  oficiálních cyklotras 5, 

ale pouze jedna souvislá cyklostezka podél řeky Svratky, která vede až do Vídně. Tato 

stezka je ale značně přetížená. Mimo Brno existují např. naučné cyklotrasy přes údolí 

řek Oslavy a Jihlavy a údolí od Oslavy k Bílému potoku – tzv. Templářská a Hornická 

cyklostezka. 

Další možnosti pro turisty, kteří navštíví Brno a jeho okolí jsou: 

Automotodrom Brno 

Masarykův okruh byl vybudován v letech 1985-1987 a je dlouhý 5403 m. Leží 

mezi obcemi Žebětín a Ostrovačice. Patří k nejmodernějším  a nejbezpečnějším 

závodním okruhům ve střední Evropě. Odehrávají se zde závody mistrovství světa 

motocyklů i automobilů. Mezi nejvýznamnější patří MS silničních motocyklů Grand 

Prix České republiky. 

Lanové centrum Brno 

Sportovní areál pro všechny věkové kategorie nabízející různé překážky včetně 

11 metrové věže, horolezecké stěny, šplhací síť a lanovku. Nachází se v městské části 

Brno-Lesná. 

Zoo Brno 

Rozkládá se v městské části Brno-Bystrc a byla zřízena roku 1950. Chová 785 

zvířat 210 druhů, jedná se o zástupce všech druhů kontinentů kromě Antarktidy. 

Zoo a Dinopark ve Vyškově 

Zoo chová 560 druhů zvířat, pořádá různé akce pro děti i dospělé. Součástí Zoo 

je i Dinopark, otevřený v roce 2006, který nabízí návštěvníkům možnost vidět scény ze 

života druhohorních zvířat, které jsou ve skutečných velikostech, ozvučené a některé se 

i pohybují. 
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4.5.4 Přírodní zajímavosti 

Nabídka turisticky atraktivních míst se v Brně a okolí specializuje spíše na 

historické památky, přesto může nabídnout i zajímavé přírodní atraktivity. V Brně 

k nim patří: 

Brněnská přehrada 

Přehrada se rozprostírá na okraji Brna, v městské části Bystrc a Kníničky na řece 

Svratce. Vznikla v letech 1936-40 kvůli regulaci vody, mimo jiné zatopením původní 

obce Kníničky. Přehrada nabízí v letních měsících možnost provádění různých vodních 

sportů, kolem přehrady existují značené turistické trasy jak pro pěší, tak pro cyklisty. 

V zimních měsících je to např. bruslení či běžkování.  

Bohužel posledních pár let se nebylo možné kvůli sinicím v přehradě již 

začátkem letních měsíců koupat. Proto Brno zahájilo boj proti sinicím, aby se na 

přehradu vrátil turistický ruch. Od jarních měsíců roku 2009 je nádrž pomalu 

vypouštěna a její břehy jsou zavápňovány. Během léta přibudou ještě provzdušňovací 

věže, které mají růst sinic omezit. 

Projekt sponzoruje kraj i město, každý částkou 10 mil. Kč. Navíc došlo i ke 

schválení dotace z Evropské unie, ve výši cca 160 mil. Kč. 

Kvůli upuštěné přehradě není v roce 2009 v provozu ani lodní doprava, která je 

na přehradě v provozu od roku 1946 a funguje na trase z Brna až do Veverské Bitýšky. 

Nádrž se opět napustí až na jaře 2010. 

Arboretum a botanická zahrada 

Vznikla v roce 1936 a provozuje ji Mendelova zemědělské a lesnická univerzita 

Brno. Nabízí cca 5000 druhů dřevin a 2000 druhů trvalek a skalniček. Veřejnosti je 

přístupná pouze v době konání výstav.  

Botanická zahrada 

Byla založena roku 1922, je veřejně přístupná a nabízí ukázku vegetačních 

stupňů jižní Moravy. 
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Stránská skála  

Na okraji Brna se nachází rozlehlý bývalý vápencový lom, nyní národní přírodní 

památka. 

Okolí Brna: 

Hádecká planinka 

Nachází se na jihu Moravského krasu a jedná se o národní přírodní rezervaci. 

Bohaté naleziště zkamenělin. 

Jeskyně Pekárna 

Archeologická lokalita v Hostěnicích u Brna, jedná se o naleziště kostěných  

a kamenných nástrojů a rytin. 

Králova jeskyně 

Nachází se v Tišnově, bohatá krápníková výzdoba. Jeskyně je otevřena pro 

veřejnost pouze na jaře, v době mineralogické výstavy. 

Slavkovské bojiště 

Jedná se o krajinnou památkovou zónu místo „bitvy Tří císařů“ v roce 1805. 

 

4.5.5 Výstaviště 

Každý rok do Brna výstaviště přiláká velké množství návštěvníků, jedná se  

o tzv. kongresovou turistiku. V období konání velkých veletrhů, jako je např. stavební či 

strojírenský, ale zpravidla nedostačují kapacity ubytování a parkovacích míst. 

Brněnské výstaviště bylo postaveno roku 1928. Jeho rozloha je 667 000 m2  

a v jeho areálu je celkem šestnáct pavilonů. Každý rok se zde koná 50 mezinárodních 

veletrhů, mezi nejvýznamnější patří již zmiňovaný strojírenský a stavební veletrh, 

veletrh informačních technologií Invex, veletrh cestovního ruchu Go a Region Tour 

nebo veletrh módy Styl a Kabo. 
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Graf 7: Počet návštěvníků jednotlivých veletrhů v roce 2007 
Zdroj: www.bvv.cz 

 

Počet návštěvníků byl v roce 2007 nejvyšší na veletrhu Autosalon Brno, a to 

145 415, z toho bylo 7 555 zahraničních návštěvníků (5,2%). Procentuelně největší 

podíl zahraničních návštěvníků byl na veletrhu Styl a Kabo, z celkového počtu 35 046 

to bylo 3 935, tzn. 11,2%. Veletrh zabývající se cestovním ruchem Go a Region Tour 

navštívilo 36 334 osob, z toho zahraničních bylo 1 229 (3,4%) 

 

4.6 Možnosti financování rozvoje turistického regionu Brno a okolí 

Financování regionu je možné z několika zdrojů. Mohou to být dotace 

z Evropské unie, dotace od Jihomoravského kraje, z rozpočtů obcí nebo z rozpočtů 

podnikatelských subjektů.  

 

4.6.1 Dotace z rozpočtu města Brna 

 Dotace lze poskytnout na neinvestiční  a investiční výdaje. Subjekt žádající  

o dotaci musí dodržovat určité zásady mezi které patří nutnost mít vypořádané závazky 

vůči městu a organizacím s ním spojené. Dotaci nelze poskytnout organizacím, které 
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založilo město nebo městská část a lze ji poskytnout jen do výše 50% celkových 

nákladů nebo ročních provozních nákladů. 

Odbory zabývající se poskytováním dotací jsou: 

a) odbor životního prostředí, 

b) odbor kultury, 

c) odbor památkové péče, 

d) odbor sociální péče, 

e) odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 

f) odbor zdraví. 

Dotace mohou být poskytnuty na aktivity, u kterých má město zájem na 

rozvoji a realizaci a  na doplňkové služby požadované městem, které doplňují 

nabídku města v dané oblasti.  

Dotace se rozdělují na dva typy: 

a) typ A – jedná se o dotace, které jsou v rozpočtu jmenovitě uvedeny a mají 

konkrétního příjemce, 

b) typ B – dotace, které nejsou v rozpočtu jmenovitě uvedeny, částka je uvedena 

obecně. 

Příklady jednotlivých dotací poskytnutých konkrétně v roce 2009 jsou 

uvedeny v příloze. 

4.6.2 Dotace z rozpočtu JMK 

Podporu rozvoje cestovního ruchu má na krajském úřadě na starosti Odbor 

regionálního rozvoje. Jihomoravský kraj umožňuje zažádat si o dotace v několika 

oblastech. Pro naše využití jsou důležité tyto: 

a) oblast kultury, památkové péče a kulturních zařízení, 

b) oblast mikroregiony a místní akční skupiny, 

c) oblast rozvoje venkova. 

O dotace si může zažádat fyzická a právnická osoba, která nemá žádné nezaplacené 

závazky vůči kraji ani jiným územním samosprávným celkům, nedoplatky na daních, 

sociálním a zdravotním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na 

právnickou osobu nebyl vyhlášen konkurz. 
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Zvláštním dotačním programem v letošním roce je tzv. "Podpora zkvalitnění služeb 

TIC v JMK v roce 2009". Tento program je určen pro provozovatele stávajících i nově 

vzniklých TIC, kteří splňují všechny podmínky uvedené v dotačním programu a je 

zaměřen především na zlepšování komunikace a spolupráce mezi TIC a Jihomoravským 

krajem, zvýšení informovanosti o cestovním ruchu v tomto kraji a zkvalitňováním 

služeb TIC. 

4.6.3 Strukturální fondy Evropské unie 

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 

regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. 

Česká republika má možnost čerpat z těchto fondů v letech 2007-2013 přibližně 26,7 

miliard €. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč  

z národních zdrojů, protože Evropská unie financuje maximálně 85 % výdajů. 

Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné 

regiony. Rozdělují se dva strukturální fondy: 

a) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Tento fond podporuje investiční projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, 

podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům,rozvoj  

a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních 

památek, využívání, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, 

modernizace systému krizového managementu apod. 

b) Evropský sociální fond (ESF) 

Podporovány jsou neinvestiční projekty, jako např. rekvalifikace 

nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, 

etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních 

vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj apod. 
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4.6.3.1 Cíle regionální politiky 

 
V daném období let 2007-2013 sleduje regionální politika 3 cíle: 

 
1) Cíl Konvergence - podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na 

úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem na obyvatele nižším než 75 % průměru 

tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále tento cíl mohou čerpat státy, jejichž 

hrubý národní důchod na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro 

celou Evropskou unii. V ČR pod tento cíl spadají všechny regiony soudržnosti kromě 

hl. města Prahy. 

2) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - podpora regionů na 

úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle 

Konvergence. ČR pod něj spadá hl. město Praha. 

3) Cíl Evropská územní spolupráce - podpora přeshraniční spolupráce regionů 

na úrovni NUTS III a meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V ČR pod něj 

spadají všechny regiony. 

Institucí zabezpečující fondy EU je v České republice Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 
4.6.3.2 Regionální operační programy 

 
Regionální operační programy (ROP) mají za cíl zvýšení atraktivity regionů pro 

investory, zvýšení konkurenceschopnosti mezi regiony a urychlení jejich rozvoje.  

Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. €. 

Na ROP NUTS II. Jihovýchod je vyčleněno 704,45 mil. €, což činí přibližně 2,64 % 

veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 

Pro ROP NUTS II Jihovýchod lze využít tyto oblasti podpory: 

a) dostupnost dopravy, 

b) rozvoj udržitelného cestovního ruchu, 

c) udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, 

d) technická pomoc. 
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Graf  8: Prostředky vymezené na jednotlivé regiony soudržnosti 

Zdroj:http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/810a501c-e85f-4e99-92f3-

d1824296f1d4/Regionalni-operacni-programy 

 

O tuto podporu mohou žádat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji či obcemi, provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, 

malí a střední podnikatelé, občané a další. 

Město Brno realizuje mnoho projektů spolufinancovaných z EU, a to jak 

projekty realizované přímo MMB nebo prostřednictvím příspěvkových organizací 

města. Výběr projektů souvisejících s cestovním ruchem: 

• BERINGIE – úprava stezek v brněnské ZOO 

• Zpřístupnění brněnského podzemí 

• Brněnské architektonické stezky 

• Brno – město budoucnosti – informační a propagační materiály města Brna (v rámci 

tohoto projektu vzniknou nové materiály města, konkrétně se jedná o multimediální 

DVD o městě, Původce městem, Soubor virtuálních prohlídek, Informační materiál k 

turistickým trasám městem) 
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4.7  Souhrnné zhodnocení regionu 

Když spojíme dané subjekty a instituce působící v cestovním ruchu 

s atraktivitami, které region nabízí, můžeme pro souhrnné zhodnocení všech možností 

rozvoje turistického regionu použít SWOT analýzu.  

4.7.1 SWOT analýza 

 
SILNÉ stránky 

- veletržní a kongresové centrum mezinárodního významu 

- dobré podmínky a infrastruktura pro cyklistiku 

- tématicky specifické památky (církevní, židovské, moderní) 

- množství hradů, zámků a dalších kulturně historických památek    

- dopravní dostupnost – existence IDS, napojení na síť TEN-T, mezinárodní 

civilní letiště Brno-Tuřany 

- významné univerzitní centrum 

- velké množství kulturních a sportovních středisek (kina, divadla,muzea, galerie, 

koncertní síně, hudební kluby) 

- velké množství kulturních akcí(festivaly) 

 

SLABÉ stránky 

- kapacita a kvalita infrastruktury pro cestovní ruch 

- technický stav památek, vysoké náklady na jejich údržbu a opravy 

- kvalita vodních ploch a jejich zázemí 

- parkovací místa pro osobní automobily a autobusy 

- přetíženost hlavních komunikačních tahů 

- nedostatečná informovanost o strukturálních fondech EU 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- rostoucí zájem a domácí cestovní ruch 

- zájem o zážitkovou turistiku (podpora vzniku nových kulturních akcí a atrakcí) 

- potenciál kongresové turistiky 

- růst zájmu o golf a profilace JMK jako golfové destinace 
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- rozvoj cyklistické infrastruktury 

- využití dotací zejména ze strukturálních fondů EU  

 

HROZBY 

- sezónnost turistické návštěvnosti 

- nízká návštěvnost v důsledku nekonkurenceschopnosti regionu na mezinárodní 

úrovni 

- různá kvalita nabízených služeb jednotlivých subjektů podnikajících v CR 

- zhoršování kvality dopravní infrastruktury 

- zhoršování technického stavu památek 

- rostoucí nezaměstnanost 
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4.7.1.1 Silné stránky - Příležitosti 

 Díky velkému množství tématicky specifických památek (církevní, židovské, 

moderní) a množstvím hradů, zámků a dalších kulturně historických památek se nabízí 

příležitost zvyšovat zájem turistů o domácí cestovní ruch. Prostřednictvím širokého 

spektra kulturních akcí (festivalů apod.) lze naplňovat příležitost rostoucího zájmu  

a zážitkovou turistiku. Díky neustálému zvyšování zájmu o golf a relativně vysokému  

a kvalitnímu počtu golfových středisek v regionu má JMK potenciál stát se golfovou 

destinací. Za pomoci využití strukturálních fondů EU existuje možnost vzniku dalších 

kvalitních cyklostezek, pro které má region dobré podmínky. K naplnění potenciálu 

kongresové turistiky je zapotřebí kvalitní napojení důležitých dopravních uzlů na 

mezinárodní dopravní síť. Tuto podmínku splňuje mezinárodní letiště Brno Tuřany, 

zejména zvyšujícím se počtem odbavených mezinárodních letů a dále pak napojení na 

železniční síť TEN-T a existenci integrovaného dopravního systému JMK. 

4.7.1.2 Silné stránky - Hrozby 

Díky mezinárodnímu významu a potenciálu veletržního a kongresového centra 

lze předcházet snižování návštěvnosti v důsledku nekonkurenceschopnosti regionu na 

mezinárodní úrovni. 

4.7.1.3 Slabé stránky - Příležitosti 

Zlepšit kvalitu vodních ploch a technický stav památek a tím následně dosáhnout 

zvýšení jejich návštěvnosti, vysoké náklady na údržbu se snažit částečně financovat ze 

SF EU. Vytvoření více parkovacích míst v centru Brna a před branami veletrhů , které 

by mohly napomoci k jejich větší návštěvnosti. Potřeba opravit a zkvalitnit dopravní 

infrastrukturu, aby nedocházelo k jejímu dalšímu zhoršování a tím i k přetíženosti na 

hlavních tazích.  

4.7.1.4 Slabé stránky - Hrozby 

Snaha o omezení sezónnosti turistické návštěvnosti, které může způsobovat 

v letních měsících přetíženost komunikačních tahů. Zamezit dalšímu zhoršování 

kulturních památek a kvality infrastruktury v důsledku nedostatečné informovanosti  

o strukturálních fondech EU. 
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5 Návrhová část 

5.1 Program rozvoje cestovního ruchu JMK 

V současné době existuje dokument JMK Program rozvoje cestovního ruchu 

Jihomoravského kraje pro roky 2007–2013 – návrhová část, který je strukturován do 

následujících částí: 

1) rozvojová vize, 

2) obecné, dílčí a operační cíle, 

3) priority a opatření, 

4) popis opatření, 

5) finanční rámec. 

Rozvojová vize 

Pojetí vize je zde chápáno jako budoucí stav, kterého chceme dosáhnout. Vize je 

členěna na 4 základní pilíře: 

a) delší pobyty pestrého spektra domácích i zahraničních turistů, 

b) kvalitní a různorodá nabídka – tzn. nabízet kvalitní služby na vysoké úrovni, 

jako jsou např. ubytovací, stravovací a další doplňkové služby, které budou 

navzájem provázané a nabízející např. různé balíčky služeb, pro široké 

spektrum turistů, 

c) využívané a zachované přírodní a kulturní hodnoty – dobrý technický stav 

památek a atraktivita přírodních zajímavostí, lákající turisty, 

d) efektivní řízení a marketing na krajské i regionální úrovni – kvalitní 

spolupráce veřejných institucí a jednotlivých subjektů působících 

v cestovním ruchu. 

Obecné a dílčí cíle 

Obecným cílem je zvýšení příjmů subjektů působících v cestovním ruchu  

a posílení odvětví cestovního ruchu. K naplnění toho hlavního cíle napomáhají cíle dílčí 

a to zvýšení počtu domácích a zahraničních návštěvníků (nejenom v sezónních 
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měsících, ale celoročně), zvýšení počtu návštěvníků s vyšším vzděláním a sociálním 

statusem (k tomu napomáhají především brněnské veletrhy), prodloužit dobu pobytu 

návštěvníků a zvýšit jejich průměrnou útratu. Mezi operační cíle patří rozšíření  

a zkvalitnění infrastruktury pro různé formy cestovního ruchu, vytvoření ucelené 

tématické nabídky a zlepšit řízení cestovního ruchu a spolupráci mezi jednotlivými 

subjekty. 

Priority  

Priorita 1: Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro různé formy cestovního 

ruchu. Tato priorita obsahuje tzv. „tvrdé projekty“ , tzn. projekty investiční povahy, 

které jsou spojeny výstavbou a modernizací infrastruktury. Konkrétně se tato priorita 

spadá především budování infrastruktury využívané k cykloturistice, kongresovému  

a léčebnému cestovnímu ruchu, pobytům u vody a golfové turistice.    

Priorita 2: Vytváření a zkvalitňování turistických produktů a posilování jejich 

marketingu, tedy především marketingová podpora turistických produktů. Do této 

kategorie podpory se řadí zejména poznávací, kulturní a folklórní turistika a další formy 

cestovního ruchu jako je např. gastronomická či wellness turistika.  

Priorita 3: Zefektivnění a koordinace marketingu a řízení cestovního ruchu. Tato 

priorita ze zaměřuje na zkvalitnění administrativních úkonů spojené s cestovním 

ruchem a s tím spojen především management cestovního ruchu. Konkrétně se tak jedná 

o posilování potenciálu lidských zdrojů působící v tomto odvětví a dále pak služby 

spojené s posilováním růstu cestovního ruchu, jako jsou např. monitoring a poradenské 

služby.   

Finanční rámec 

Ve finančním plánu je uvedeno, jak lze dané priority a opatření financovat, jedná 

se především o financování ze strukturálních fondů EU. 
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5.1.1 Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 

V současné době se připravuje realizace veřejné zakázky na zpracování 

koncepčního dokumentu „Program rozvoje cestovního ruchu města Brna“ pro časové 

období 2010 – 2015 (s přihlédnutím k programovacímu období do roku 2013).  

Účelem vzniku dokumentu je podpořit rozvoj cestovního ruchu ve městě Brně, 

určit jasnou profilaci města Brna v oblasti cestovního ruchu a jasně definovat kroky 

vedoucí k naplnění cílů vytyčených v tomto dokumentu.  

 

5.2 Návrh opatření vedoucí k rozvoji turismu 

V dané turistické oblasti má dominantní postavení město Brno, proto by se měl 

rozvoj cestovního ruchu podle mého názoru zaměřit především na turistiku za 

poznáním kulturních a historických památek, aktivní dovolenou, která nabídne kvalitní 

zázemí pro cykloturistiku, golf a pobyt u vody a v neposlední řadě na kongresovou 

turistiku. 

Aby se mohli dané návrhy začít realizovat je potřeba nějaké řídící složky, která 

bude zajišťovat hladký chod. Tou by mělo být uskupení, ve kterém by působila jedna 

hlavní řídící instituce, tou by nejpravděpodobněji bylo pro naši oblast město Brno, další 

instituce působící v odvětví, neziskové organizace a sdružení podnikatelů, které 

v cestovním ruchu působí.  

5.2.1 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro různé formy cestovního 
ruchu  

 
5.2.1.1 Výstavba cyklostezek s ohledem na jejich bezpečnost 

V oblasti Brna existuje pouze jedna souvislá cyklostezka , která vede z Brna do 

Vídně, jejíž délka je něco přes 130 km. Dále zde existuje několik jednotlivých 

cyklotras, které ale nejsou propojeny a v centru města neexistují žádné. Podle mého 

názoru je nejdůležitější dobudovat dálkové páteřní cyklostezky výstavbou nových úseků 

cyklistických tras, aby na sebe vzájemně navazovaly. Doporučila bych současně 

vybudovat cyklotrasy v centru města, které by se napojovaly na jednotlivé cyklotrasy 
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vedoucí do okolí Brna. V současné době jsou cyklostezky vedeny převážně po 

silničních komunikací, kde jsou cyklisté ohrožováni zejména intenzitou dopravy.  Aby 

byl naplněn požadavek zajišťující maximální bezpečnost, je nutné vybudování nových 

úseků, které zabrání kolizi dopravních prostředků a účastníků cykloturistiky, popř. 

pruhy pro cyklisty na okraji silnic.  Nutností je dále vybudování vodorovného a svislého 

dopravního značení a odstranění překážek snižující viditelnost v nebezpečných úsecích. 

K maximální spokojenosti návštěvníků využívající cyklostezky je nezbytné také 

vybudování doprovodné infrastruktury jako jsou např. odpočívadla, lavičky, stojany na 

kola apod.     

5.2.1.2 Modernizace kongresových center a výstavba doprovodné 

infrastruktury 

S rostoucí poptávkou po kongresové turistice je dle mého mínění důležitá 

modernizace současných kongresových a veletržních areálů a to především výstavba  

a modernizace doprovodné infrastruktury. Tím jsou míněny zejména přístupové 

komunikace a počet parkovacích míst, která jsou během veletrhů, obzvláště těch 

velkých, naprosto nedostačující. Také ubytovací kapacity bývají přeplněné, takže bych 

doporučila i vybudování dalších možností ubytování, především v okolí veletržního 

centra. Aby byly kongresové a veletržní areály dostatečně konkurence schopné, je nutné 

tyto komplexy vybavit nejmodernější technikou.  

5.2.1.3 Rozvoj pobytové turistiky – Brněnská přehrada 

Potenciál pro rozvoj pobytové turistiky je představován především Brněnskou 

přehradou. V současné době je bohužel rozvoj pobytové rekreace u vody bráněn 

špatnou kvalitou vody, která znemožňuje koupání. Důsledkem je chátrání nevyužité 

infrastruktury (ubytoven, restauračních zařízení) z důvodu nízkého zájmu turistů o tuto 

oblast. Způsob, jak opět obnovit zájem o Brněnskou přehradu, je dle mého názoru 

v úspěšném vyčištění celé vodní nádrže. Návrhy na její vyčištění probíhají již relativně 

dlouhou dobu, ale bez kýženého výsledku. Až v letošním roce 2009 se začíná s realizací 

takového projektu, který je zmíněn již v analytické části. Bohužel ani tento projekt 

nezaručuje úplné vyčištění a vyřešení problému, ale mohl by tomu výrazně napomoci. 
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5.2.1.4 Potenciál golfové turistiky 

Jak již bylo zmíněno, JMK má vysoký potenciál pro golfovou turistiku. V okolí 

Brna existují celkem 4 golfové areály. Doporučuji, aby se oblast zaměřila na 

modernizaci a rozvoj těchto areálů s cílem nalákat zejména návštěvníky kongresů  

a veletrhů.  S tímto je spojena samozřejmě i výstavba kvalitního a moderního zázemí 

pro návštěvníky. Zejména se tak jedná o ubytovací a stravovací zařízení, např. i hojně 

vyhledávané wellness služby. Nezbytností jsou kvalitní přístupové komunikace  

a parkoviště.  

5.2.1.5 Rekonstrukce památkových objektů 

V současné době je mnoho památkových objektů ve špatném technickém stavu, 

což omezuje nebo přímo zabraňuje v jejich návštěvnosti. Proto navrhuji rekonstrukci 

takových objektů i jejich doprovodné infrastruktury, která je tvořena přístupovými 

komunikacemi a parkovacími místy. Aby návštěvníkům byl poskytnut maximální 

servis, je nutný dostatečný počet ubytovacích a stravovacích zařízení.   

Hlavním důvodem proč investovat právě do památkových objektů je,  

že jednorázová investice na opravu tak zajistí dlouhodobé využívání daného objektu.  

 

5.2.2 Vytváření a zkvalitňování turistických produktů a posilování jejich 
marketingu 

V současné době probíhá na území turistické regionu Brno a okolí velké 

množství různých festivalů, folklórních a dalších kulturních akcí. Nejvhodnější forma 

jak oslovit potenciální návštěvníky těchto akcí, je zejména dostatečně propracovaná 

marketingová propagace dané události. Činnost propagace se musí zaměřit dle mého 

názoru zejména na méně známé události a na nově vznikající akce. Jako zvolená forma 

propagace je v tomto případě nejvhodnější mediální prezentace prostřednictvím tisku, 

televize, rozhlasu a internetu. Dále je zapotřebí tisk a distribuce propagačních materiálů 

upozorňující na pořádané akce.  

Vhodnou formou jak nejvíce zviditelnit chystané akce je  sjednocení marketingu 

pořádaných akcí. Vytvořením jednotného katalogu, který bude jakýmsi průvodcem 
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kulturních událostí v daném regionu se dosáhne lepší informovanosti a nalákání 

potenciálních návštěvníků.  

Cykloturistika je oblast  cestovního ruchu, která vyžaduje investice jak na 

výstavbu tak i na propagaci stávající nabídky cyklistických tras a stezek. Doporučila 

bych klást důraz především na tvorbu materiálů, které budou poskytovat informační  

a navigační údaje o cyklostezkách. Zejména tvorba informačních center, kde by měli 

být přístupné zejména mapové podklady dané cyklostezky s upozorněním na významné 

objekty, které se na trase vyskytují. Opět nejlepším způsobem jak propagovat jednotlivé 

informační centra a cyklostezky je využití regionálního tisku, televize a rozhlasu. Velký 

důraz by měl být kladen na kvalitní internetovou prezentaci cyklostezek.  

Podobné podmínky platí i pro odvětví golfové turistiky. Vhodným způsobem 

propagace tohoto odvětví je přímý marketing, kdy lze oslovovat přímo potenciální 

zájemce o golf. Růst zájmu o golf je zejména spojen s nárůstem kongresové turistiky, 

kdy účastníci kongresů a veletrhů rádi tráví volný čas v golfových areálech. Pro tyto 

potenciální zájemce je pak vhodný tisk propagačních materiálů, který bude sloužit jako 

průvodce, který bude popisovat jednotlivou strukturu jednotlivých areálů a informace  

o doprovodných službách.  

 

5.2.3 Zefektivnění a koordinace marketingu a řízení cestovního ruchu 

Tato část je dle mého názoru pro rozvoj cestovního ruchu stěžejní a považuji ji 

za nejdůležitější ze všech návrhů řešení.  Jak již bylo řečeno v úvodu, byla by na řízení 

cestovního ruchu a zefektivnění marketingu potřeba nějaká řídící složka, která by mimo 

jiné umožnila rozšíření spolupráce a komunikace s podnikateli z odvětví a s okolními 

regiony, zajistila by jednotný marketing a propagaci a mohla by i ve svém důsledku 

napomoci zvýšení zaměstnanosti v regionu. 

Z uvedených faktů jednoznačně vyplívá, že takovýmto řídícím uskupením je 

KLASTR. 

Ten by umožnil získávání informací mnohem lépe, rychleji a zdarma od jeho 

řídící složky (město Brno), dalších institucí a jeho členů navzájem (poskytovatelé 
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služeb, cestovní agentury, kanceláře, apod.). Tyto informace by se např. týkaly různých 

podnikatelských příležitostí.  

Zlepšila by se i komunikace a spolupráce subjektů a institucí působících 

v odvětví. Klastr jako organizační složka by zajišťoval různé konference, semináře  

a odborné konzultace, zaměřené na cestovní ruch, kterých by se účastnily jak zástupci 

veřejných institucí a samosprávných orgánů, tak subjekty v tomto oboru podnikající. 

Napomáhal by i ve spolupráci s potenciálními zahraničními partnery.  

Důležitou úlohou klastru by byla i poradenská činnost jeho řídící složky, která 

by podávala informace např. o tom, jak zpracovat a podat žádost na čerpání dotací ze 

strukturálních fondů EU, informace o národních vládních programech podpory, či 

pomoci při hledání finančních zdrojů. Navíc tím, že by jednotlivé firmy byly součástí 

tohoto uskupení, měly by lepší možnost zdokonalit se a vzdělávat. Klastr by mohl 

pořádat i různé pracovní pobyty v jiných regionech.  

Významným plusem členství v klastru je to, že firma nemá tak vysoké náklady, 

jako při samostatném působení. Klastr může identifikovat možné společné projekty, na 

jejichž nákladech se všichni podělí, dále je to dáno např. společným marketingem, 

společnou logistikou apod. Společným marketingem je myšleno prezentování se firem 

pod jednou značkou např. v médiích a internetu a vytváření propagačních materiálů  

a publikací. Ze společného marketingu mají užitek všichni členové, přičemž náklady se 

mezi ně rozdělí. Je to výhodné zvlášť pro menší firmy, které by jinak neměly dostatek 

financí např. prezentovat se na veletrzích. 

Důležitým přínosem pro veřejnou správu je specializace regionu, zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu a také zatraktivněné oblasti pro investory. 

Právní forma klastrové organizace  může být akciová společnost, společnost 

s ručením omezeným, družstvo, občanské sdružení nebo zájmové sdružení právnických 

osob. 

Financování je formou členských příspěvků, příspěvků státní správy, 

příležitostných grantů a dotací, příjmů ze strukturálních fondů EU, sponzorských darů 

apod. 
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Identifikace potenciálních členů klastru: 

a) podnikatelské subjekty – provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení, 

provozovatelé kulturních a sportovních atraktivit, doplňkových služeb 

(informační centra), distributoři produktů (cestovní agentury a kanceláře), 

b) veřejná správa – MMB, další města a obce, provozovatelé atraktivit, které 

jsou v majetku veřejné správy, 

c) neziskové organizace - např. zájmové organizace, 

d) školy – střední, vyšší odborné, vysoké – zabývající se cestovním ruchem. 

Mezi spolupracující subjekty by mohly patřit CCR JM, Czechtourism a Jihomoravský 

kraj. 

 

5.4 Možné čerpání finančních prostředků na jednotlivé návrhy 

Důležitou složkou každého návrhu je nutnost identifikovat z jakých prostředků 

bude projekt financován. V případě podpory a rozvoje cestovního ruchu existují přímé 

dotační programy jak na úrovni finančních prostředků plynoucí ze strukturálních fondů 

EU, tak i z dotací poskytovaných prostřednictvím státního rozpočtu. 

 

5.4.1. Dotace ze SF EU 

Z hlediska množství finančních prostředků, které jsou vyhrazeny na podporu  

a rozvoj cestovního ruchu,  lze usuzovat, že tato oblast podpory z EU je jednou 

z hlavních priorit.  

Možnost získání dotace ze SF EU je obsažena ve dvou programech a to 

v Regionálním operačním programu a v programu Územní evropské spolupráce.  

Z geografického pohledu se tak jedná konkrétně o ROP NUTS II Jihovýchod a v oblasti 

uzemní spolupráce to jsou programy Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká 

republika a  Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika. 

Programové období všech těchto projektů je stanoveno na období 2007 – 2013.  



5 Návrhová část 
 

 - 66 - 

Finanční plán pro Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je uveden 

v příloze. 

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 

Možností financovat budování cyklostezek lze za pomoci prioritní osy 1 nazvaná 

Dostupnost dopravy. V programovém období 2007 – 2013 je na tuto prioritu vyhrazeno 

celkem 345,2 mil. €. Tato priorita zastupuje tzv. „tvrdé projekty“., tedy zejména 

investiční činnost v oblasti dopravy. Na opatření Rozvoj infrastruktury pro 

nemotorovou dopravu, který právě zahrnuje výstavbu cyklostezek je v tomto 

programovacím období vymezeno 17,9 mil. € . Do této priority patří i budování 

parkovacích míst a příjezdových komunikací. 

Prioritní osa 2 tohoto programu se přímo zabývá podporou a rozvojem 

cestovního ruchu. Náplní činnosti odpovídá i název této prioritní osy – Rozvoj 

udržitelného cestovního ruchu. Výše finančních prostředků v tomto programovacím 

období byla vymezena na 133,8 mil €. Z tohoto dotačního titulu lze čerpat finanční 

prostředky zejména na modernizaci ubytovacích zařízení, kongresových center,  

golfových hřišť a dále pak na obnovu a rekonstrukci kulturních památek. Celková 

částka vyčleněna na opatření Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch je 113,7 mil. €. Do 

této prioritní osy také náleží dotace na marketingové a informační kampaně zaměřené 

na propagaci regionu. Na rozvoj služeb v cestovním ruchu je vyčleněno 20 mil. €.   

Program územní evropské spolupráce 

Tyto programy jsou zaměřeny na využití potenciálu v možnostech spolupráce 

přeshraniční spolupráce mezi sousedícími zeměmi. Na programy územní evropské 

spolupráce, tj. Cíl evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika a Program 

přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika je v rozpočtu vyčleněno na rozvoj 

cestovního ruchu 51,8 mil. €, resp. 50,1 mil. €. Tyto programy se vzájemně snaží  

o společnou podporu cestovního ruchu v oblasti budování cyklistických stezek, které 

spojují území obou států, kde v programu přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko je 

vyčleněno 6 mil. € a v programu přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR je to 3 mil. €. 

Oba tyto programy podporují i služby cestovního ruchu částkami 10,1 mil. €  

(ČR-Rakousko) a 4,8 mil. € (SR-ČR). 
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5.4.2 Dotace ze státního rozpočtu 

Peníze na podporu cestovního ruchu plynoucí ze státního rozpočtu v Jihomoravské kraji 

jsou přerozdělovány na základě dotačních programů řízených Krajským úřadem JMK. 

Pro rok 2009 jsou konkrétně schváleny dva dotační programy a to program „Oblast 

kultury, památkové péče a kulturních zařízení“ a druhý dotační program „Podpora 

zkvalitnění služeb TIC v JMK v roce 2009“. V dotačním programu poskytování dotací 

v oblasti kultury lze žádat o částku v rozmezí min. 10 000 Kč a max. 2,5 mil. Kč.  

Na druhý zmíněný projekt je vymezeno 1 500 000,- Kč, z toho min. výše dotace na 

jeden projekt činí 30 000,- Kč a max. výše 60 000,-Kč. Dotace je poskytována na 

výdaje neinvestičního charakteru. 

 

5.5 Dopady na firmy 

V důsledku nynější hospodářské krize dochází ve všech odvětví ke snižování 

zakázek, tím pádem klesá produkce firem a na to firmy reagují snižováním počtu 

zaměstnanců. Cestovní ruch je na tyto změny velmi citlivý, protože v odvětví těchto 

služeb začínají lidé šetřit nejdříve.  Podle agentury REVPAR (Revenue per available 

room) zaznamenala Praha v roce 2008 propad v návštěvnosti 24,8% v porovnání 

s rokem 2007. Vlivem finanční krize se propad začátkem roku 2009 dále prohlubuje až 

na 35%. Jak již bylo řečeno v úvodu, snižují se celorepublikově počty zahraničních 

turistů ze západních zemí (např. Španělé, Britové či Američané). Návštěvníci jsou 

cenově citlivější, proto musely v Praze, jakožto nejnavštěvovanější oblasti ČR 

zahraničními turisty, výrazně snížit ceny poskytovaných ubytovacích služeb.  

Podle mého názoru není dobré ani v období, kdy firmy nevykazují velké zisky, 

omezovat finanční prostředky na marketing a propagaci. Firmy by se měli zaměřit na to, 

aby domácí i zahraniční turisty nalákali zpět. Vhodnou formou by mohlo být 

umisťování reklamy na billboardy do ostatních krajů a měst ČR, popř. zahraničí.  

Firmy mohou využívat na modernizaci a rekonstrukci infrastruktury využívané 

na cestovní ruch získat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Nevýhodou 

těchto investičních projektů je ale předfinancování projektů z vlastních zdrojů a až po 

následné realizaci projektu je dotace vyplacena. To může být v době hospodářské recese 
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problémem z důvodu toho, že získat úvěr z banky je poměrně obtížné. Navíc je to  

i docela administrativně náročné, protože firmy musí doložit velké množství správně 

vyplněných formulářů. Tento problém lze částečně nebo zcela eliminovat najmutím 

odborné firmy zabývající se zpracováním dotačních žádostí. S ohledem na finanční  

a časovou náročnost těchto projektů je vhodná spolupráce firem v již zmíněném klastru, 

kde by se na řešení těchto problémů podílely společně.  

Aby se mohl cestovní ruch dále rozvíjet, je v první řadě zapotřebí, aby plně 

odezněly následky ekonomické krize. Pokud se bude toto odvětví kladně rozvíjet, lze 

předpokládat zvýšení zisku jednotlivých firem a tím i tvorbu pracovních příležitostí  

a následnému zvyšování zaměstnanosti. Pokud bude region turisticky atraktivní, bude 

docházet k přílivu investic a dalšímu zvyšování zisku. Pozitivní růst všech těchto 

faktorů bude i kladně působit na růst HDP. 

 

5.6 Kontakty na vybrané instituce a subjekty 

Instituce: 

Magistrát města Brna 

Dominikánské nám. 196/1 

601 67 Brno 

Informační středisko MMB: 542 173 590, informace@brno.cz, www.brno.cz 

 

Brněnské kulturní centrum 

Radnická 4 – 10 

658 78 Brno 

tel.: 542 427 111, bkc@bkc.cz, www.kultura-brno.cz 

 

Turistické informační centrum 

Radnická 8  (Nádražní 8) 

602 00 Brno 

tel.: 542 427 150  

tel.: 542 221 450, info@ticbrno.cz, www.ticbrno.cz 
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Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava 

Radnická 2 

602 00 Brno 

tel.: 542 211 123, www.ccrjm.cz 

 

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 3/5 

601 82 Brno 

tel.: 541 651 111, www.kr-jihomoravsky.cz 

 

Turistické informační centrum Vyškov 

Masarykovo nám. 1 

682 01 Vyškov 

tel.: 517 301 3013-4, www.vyskov-mesto.cz 

 

Subjekty: 

Hotel Continental 

Kounicova 6 

602 00 Brno 

tel.: 541 519 111, www.continentalbrno.cz 

 

Holiday Inn Brno 

Křížkovského 20 

603 00 Brno 

tel.: 543 122 111, www.hibrno.cz 

 

Hotel International Brno 

Husova 16 

659 21 Brno 

tel.: 542 122 111, www.hotelinternational.cz 
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Restaurace U kastelána 

Kotlářská 51a 

602 00 Brno 

tel.: 541 213 497, www.ukastelana.cz 

  

Restaurant Nebeský mlýn 

Palackého třída 91 

621 00 Brno 

tel.: 541 210 221, www.nebeskymlyn.cz 

 

Veletrhy Brno, a. s. 

Výstaviště 1 

647 00 Brno 

tel: 541 151 111, www.bvv.cz 

 

Zoologická zahrada města Brna 

U zoologické zahrady 46 

635 00 Brno 

tel.: 546 432 311, www.zoobrno.cz 

 

Zoopark Vyškov 

Palánek 424 

682 01 Vyškov 

tel.: 517 346 356, www.zoo-vyskov.cz 
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6 Závěr 
 

Cílem této práce bylo navrhnout možná řešení při rozvoji cestovního ruchu 

v oblasti Brno a okolí. Nejprve bylo nutné získat potřebné teoretické podklady  

a informace pro zpracování analýzy. Na základě těchto informací jsem následně 

zpracovala analytickou část, která se zabývá obecným popisem dané turistické oblasti, 

institucemi ovlivňujícími cestovní ruch a marketingovou propagací. Zde jsou popsány 

jednotlivé subjekty, které v odvětví podnikají, jsou to např. cestovní agentury  

a kanceláře a provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb. Důležitou částí je  

i analýza nejzajímavějších turistických cílů, mezi které patří jak historické památky  

a kulturní služby a akce, tak i sportovní zařízení a přírodní zajímavosti. 

Neopomenutelným cílem pro kongresovou turistiku je výstaviště. Dále jsou v práci 

uvedeny možnosti financování rozvoje cestovního ruchu, které jsou možné od 

Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje a strukturálních fondů EU. Na celkové 

zhodnocení analytické části jsem použila SWOT analýzu. 

Na základě zpracování analytické části jsem provedla vlastní návrhy řešení. 

Navrhuji zaměřit se na rozvoj infrastruktury pro cyklistiku, která zde má dobré 

podmínky pro rozvoj, ale je potřeba zlepšit návaznost jednotlivých tras a bezpečnost na 

nich. Nadále rozvíjet a podporovat kongresovou turistiku, především u veletržních 

center vybudovat větší počet parkovacích míst a zlepšit stav přístupových komunikací. 

Dále podporovat kongresovou turistiku v kombinaci s aktivním odpočinkem, který 

představují především golfové areály v okolí Brna. V neposlední řadě by rozvoji 

cestovního ruchu napomohly také rekonstrukce památkových objektů.  

Nejvíce bych však zdůraznila vznik klastru, pro zlepšení řízení cestovního ruchu  

a zefektivnění marketingu, který by umožnil lepší komunikaci a spolupráci mezi 

jednotlivými jeho členy (podnikatelé, veřejná správa, ostatní regiony, a další). 
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Příloha 1: Swot analýza pro oblast Brno a okolí 

 BRNO OKOLÍ 
SILNÉ STRÁNKY 

 
  

veletržní a kongresové 
centrum mezinárodního 

významu 

 
XXX 

 

dobré podmínky a 
infrastruktura pro cyklistiku 

 
XX 

 
XXX 

 
tématicky specifické 

památky (církevní, židovské, 
moderní) 

 
XXX 

 
XX 

množství hradů, zámků a 
dalších kulturně historických 

památek 

 
XXX 

 
XXX 

dopravní dostupnost – 
existence IDS, napojení na 
síť TEN-T, mezinárodní 

civilní letiště Brno-Tuřany 

 
XXX 

 
XX 

významné univerzitní 
centrum 

 
XXX 

 

velké množství kulturních a 
sportovních středisek (kina, 

divadla,muzea, galerie, 
koncertní síně, hudební 

kluby) 

 
 

XXX 

 

 
velké množství kulturních 

akcí (festivaly) 

 
XXX 

 
X 

 
SLABÉ STRÁNKY 

  

kapacita a kvalita 
infrastruktury pro cestovní 

ruch 

 
XXX 

 
XXX 

technický stav památek, 
vysoké náklady na jejich 

údržbu a opravy 

 
XX 

 
XX 

kvalita vodních ploch a 
jejich zázemí 

 
XX 

 

parkovací místa pro osobní 
automobily a autobusy 

 
XXX 
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přetíženost hlavních 
komunikačních tahů 

 
XXX 

 
X 

nedostatečná informovanost 
o strukturálních fondech EU 

 
XXX 

 
XXX 

PŘÍLEŽITOSTI 
 

  

rostoucí zájem a domácí 
cestovní ruch 

 
XXX 

 
X 

zájem o zážitkovou turistiku 
(podpora vzniku nových 
kulturních akcí a atrakcí) 

 
XX 

 
XX 

potenciál kongresové 
turistiky 

 
XXX 

 

růst zájmu o golf a profilace 
JMK jako golfové destinace 

  
XXX 

využití strukturálních fondů 
EU pro rozvoj infrastruktury 

cestovního ruchu 

 
XXX 

 
XXX 

HROZBY 
 

  

sezónnost turistické 
návštěvnosti 

 
XXX 

 
XXX 

nízká návštěvnost v 
důsledku 

nekonkurenceshopnosti 
regionu na mezinárodní 

úrovni 

 
 

X 

 
 

XXX 

různá kvalita nabízených 
služeb jednotlivých subjektů 

podnikajících v CR 

 
X 
 

 
X 

zhoršování kvality dopravní 
infrastruktury 

 
XXX 

 
XXX 

zhoršování technického 
stavu památek 

 
XXX 

 
XXX 

rostoucí nezaměstnanost X X 
 

Pozn. :   X – slabá indikace 

 XX – středně silná indikace 

 XXX – silná indikace 
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Příloha 2: Přehled příjemců dotací typu A v oblasti kultury od MMB 2009 

Zdroj:http://www.brno.cz/index.php?nav01=2214&nav02=1117&nav03=1129&nav04=15175 

Přehled příjemců dotací typu A na konkrétní projekty 2009 

  
Žadatel 

 

 

Název projektu 

Celkové 
předpokládané 

náklady 
v tis.Kč 

Schválená                                                                  
dotace          

v tis. Kč 

1  
Alliance française 

Brno, o. s. 

 
Bonjour Brno 09 

 
670 

 
100 

2 Janáčkova akademie 
múzických umění – 
Hudební fakulta, VŠ 

Mezinárodní festival divadelních 
škol SETKÁNÍ / ENCOUNTER 

2009  

 
1 957 

 
260 

3 Janáčkova akademie 
múzických umění – 
Hudební fakulta, VŠ 

 
Mezinárodní soutěž  Leoše 

Janáčka 

 
1 092 

 
150 

 
4  

JAZZFESTBRNO, 
o. s. 

 
JAZZFESTBRNO 2009 

 
3 000 

 
200 

5  
Klub moravských 
skladatelů, o. s. 

 
Brněnský varhanní festival 2009 

 
255 

 
20 

6  
Nedomysleno, s. r. o. 

 
Divadelní festival Mezi ploty – 

18. ročník – část Brno 

 
1 188 

 
100 

7  
Parnas, o. s. AMADEUS 2009 – klavírní 

soutěž 

 
540 

 
100 

8  
Sdružení přátel folkloru 

v Brně, o. s. 
20. Mezinárodní folklorní festival 

Brno 2009 

 
1 080 

 
400 

9  
SNIP&CO, reklamní 

společnost, s. r. o. 

Brno – město uprostřed Evropy 
… festival zábavy pod hrady 

Špilberk a Veveří se společností 
SKANSKA a Starobrno - IGNIS 

BRUNENSIS přehlídka 
ohňostrojů 

 
 

18 000 

 
 

500 

10 SNIP&CO, reklamní 
společnost, s. r. o. 

 
Ruská kultura v České republice 

2009 

 
6 700 

1 
50 

11 SNIP&CO, reklamní 
společnost, s. r. o. 

 
Vánoce na brněnské radnici 2009 

 
470 

 
100 

12 Společnost přátel 
Moravské galerie 

v Brně, o. s. 

23. mezinárodní bienále 
grafického  

designu Brno 2009 

 
2 900 

 
50 

 
Celkem 

 
37 852 

 
2 130 



10 Přílohy 
 

 - 79 - 

Příloha 3: Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení 
v ČR v letech 2000-2008 

Zdroj: ČSÚ 
 
Příloha 4: Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení 
na Jižní Moravě v letech 2000-2008 
 

Jižní Morava 

Rok celkem 
hotely 
***** 

hotely 
**** 

hotely 
*** 

hotely 
** 

hotely 
* 

hotely 
garni 

pensiony kempy 
chatové 
osady 

turistické 
ubytovny 

ostatní 
jinde 

neuvedená 

2000 646 - 17 80 43 36 6 140 53 43 69 159 

2001 678 - 20 91 39 35 4 160 53 41 70 165 

2002 693 - 21 97 37 26 4 192 54 41 72 149 

2003 697 - 20 97 36 24 5 205 52 37 66 155 

2004 659 - 22 103 29 22 4 194 45 38 62 140 

2005 660 - 23 104 28 17 4 196 49 38 59 142 

2006 655 1 23 109 26 16 4 188 51 38 53 146 

2007 668 1 23 116 26 16 7 196 51 39 55 138 

2008 676 1 25 138 20 12 9 196 46 35 57 137 

Zdroj: ČSÚ 

ČR celkem 

Rok 

celkem 
hotely 
***** 

hotely 
**** 

hotely 
*** 

hotely 
** 

hotely 
* 

hotely 
garni 

pensiony kempy 
chatové 
osady 

turistické 
ubytovny 

ostatní 
jinde 

neuvedená 

2000 7 469 11 141 813 460 343 100 2 092 471 368 725 1 945 

2001 7 703 13 158 863 453 315 101 2 209 480 368 744 1 999 

2002 7 869 18 199 913 409 257 95 2 444 481 350 736 1 967 

2003 7 926 21 219 919 394 231 95 2 498 475 349 720 2 005 

2004 7 640 28 241 963 348 196 94 2 441 476 324 660 1 869 

2005 7 605 34 252 955 331 177 133 2 396 499 330 638 1 860 

2006 7 616 35 274 984 331 186 130 2 374 512 325 621 1 844 

2007 7 845 39 321 1 056 310 173 120 2 540 516 344 615 1 811 

2008 7 705 41 360 1 100 257 150 115 2 460 509 329 612 1 772 
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Příloha 5: Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2008 

1 Německo 1 475 858 

2 UK 484 279 

3 Rusko 418 184 

4 Itálie 374 632 

5 Polsko 376 592 

6 USA 305 057 

7 Slovensko 299 278 

8 Španělsko 247 240 

9 Nizozemsko 236 193 

10 Francie 236 654 

11 Rakousko 170 663 

12 Japonsko 123 275 

13 Dánsko 108 552 

14 Maďarsko 103 826 

15 Belgie 87 240 

16 Švédsko 84 185 

17 Norsko 79 773 

18 Ukrajina 76 126 

19 Řecko 74 737 

20 Jižní Korea 68 478 

21 Švýcarsko 67 568 

22 Litva 66 180 

23 Izrael 59 102 

24 Austrálie 54 361 

25 Irsko 54 447 

26 Čína 53 108 

27 Rumunsko 48 435 

28 Finsko 48 270 

29 Kanada 47 518 

30 Chorvatsko 41 219 

31 Turecko 36 043 

32 Portugalsko 26 896 

33 Brazílie 26 106 

34 Slovinsko 25 723 

35 Bulharsko 21 394 

36 Estonsko 20 689 

37 Lotyšsko 20 501 

38 Mexiko 16 124 

39 Srbsko a Černá Hora 13 703 

40 Kypr 8 249 

41 Nový Zéland 7 411 

42 Oceánie 6 123 

43 Jihoafrická republika 5 566 

44 Island 4 940 

45 Lucembursko 3 697 

46 Malta 2 172 
47 Lichtenštejnsko 777 

Zdroj: CzechTourism   
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Příloha 6: Domácí CR - Počet uskutečněných delších cest za účelem trávení volného 
času a rekreace podle měsíce uskutečnění cesty v roce 2007 (v tis.) 
 

Měsíc Počet cest z toho v ČR z toho v zahraničí 

Leden 424,1 238,5 184,6 

Únor 462,7 297,2 165,5 

Březen 452,5 275,4 177,1 

Duben 392,2 212,3 179,9 

Květen 548,5 230,7 317,9 

Červen 1 095,70 463,1 632,6 

Červenec 2 217,20 1 193,20 1 023,90 

Srpen 1 931,10 1 050,70 880,3 

Září 857,50 352,7 504,8 

Říjen 414,40 217,9 196,5 

Listopad 202,90 88 114,8 

Prosinec 435,70 288,8 146,9 
 
 
Příloha 7: Počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v 
jednotlivých krajích v roce 2008 
 

Území Počet hostů % podíl 

Praha 4 051 137 60,90% 

Karlovarský kraj 475 277 7,10% 

Jihomoravský kraj 451 388 6,80% 

Jihočeský kraj 301 115 4,50% 

Královéhradecký kraj 290 150 4,40% 

Liberecký kraj 200 664 3% 

Středočeský kraj 176 555 2,70% 

Plzeňský kraj 154 685 2,30% 

Moravskoslezský kraj 136 316 2,10% 

Ústecký kraj 129 169 1,30% 

Olomoucký kraj 96 742 1,50% 

Zlínský kraj 72 938 1,10% 

Pardubický kraj 58 742 0,90% 

Vysočina 54 532 0,80% 

Celkem 6 649 410 100,00% 
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Příloha 8: Pohyb letadel a počet odbavených cestujících v letech 2000-2008 na letišti 
Brno-Tuřany 
 

Rok Pohyby letadel Počet odbavených cestujících 

2000 6 289 112 797 

2001 8 136 128 583 

2002 12 620 157 257 

2003 16 596 166 142 

2004 17 823 171 888 

2005 16 126 315 672 

2006 20 105 393 686 

2007 22 893 415 276 

2008 29 303 506 174 
 
 
Příloha 9: Počet návštěvníků jednotlivých veletrhů v roce 2007 
 

Veletrh Celkem návštěvníků z toho zahraničních zahraniční v % 

Autosalon Brno 145 415 7 555 5,20% 

Strojírenský 97 831 10 294 10,50% 

Stavební 91 364 4 108 4,50% 

Mobitex 63 589 940 1,50% 

Invex 62 124 5 912 9,50% 

Go a Region Tour 36 334 1 229 3,40% 

Styl a Kabo 35 046 3 935 11,20% 
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Příloha 10: Informační brožura města Brna 
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Příloha 11: Finanční plán - Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0e822262-033a-4599-94bf-aa7c3eece2e5 


