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1 Úvod 
Základem marketingová strategie je určení produkto-trņní orientace. Tedy z pohledu cestovního ruchu 
je to otázka identifikace produktů a cílových skupin. Nadefinované produkto-trņní kombinace musí 
slouņit k zajińtění naplnění strategických a marketingových cílů destinace.  
 
Východiskem pro přípravu marketingové strategie je tedy celková (master) strategie rozvoje 
cestovního ruchu destinace a identifikované produkty a cílové skupiny. 
 

2 Strategie cestovního ruchu destinace SBH 
Strategie rozvoje cestovního ruchu v destinaci SBH míří svou vizí aņ k roku 2020. Samotná strategie 
je vńak vztaņena k období do roku 2015. Z toho bude vycházet i marketingová strategie. Z pohledu 
věcné náplně bude marketingová strategie navazovat zejména na prioritní osu 3, vzhledem 
k charakteru destinace (nově se formující navíc s přeshraničním přesahem) bude vńak důleņitá i 
otázka organizace a rozvíjející se kooperace aktérů cestovního ruchu (ubytovatelé, poskytovatelé 
hostinských sluņeb, provozovatelé atraktivit cestovního ruchu atd.) a zainteresovaných subjektů 
(samospráva, místní drobní výrobci a poskytovatelé doplňkových sluņeb apod.), řeńená v rámci 
strategie v rámci prioritní osy 2. 

2.1 Vize cestovního ruchu v roce 2020 
Vize cestovního ruchu destinace SBH je zpracována v uņńí a ńirńí variantě. 

2.1.1 Užší znění vize 
Slezsko bez hranic – společná česko-polská destinace dobře organizovaného poznávacího, 
aktivního a rekreačního cestovního ruchu, vycházející z historického odkazu Slezska, atraktivní 
pro svou specifickou nabídku architektury, technických a sakrálních památek a zajímavostí 
vzešlých z jedinečného prolnutí kultur, atmosféru řady pohostinných maloměst a obcí, typicky 
venkovský charakter převážné části území a zachovalou přírodu turisticky nenáročné krajiny.  

2.1.2 Širší znění vize 
 Slezsko bez hranic – společná česko-polská destinace – jedná se o první přeshraniční celek, 

hlásící se prostřednictvím svých představitelů a partnerů projektu ke společné několikasetleté 
historii, který můņe po téměř 230 letech administrativních a politických překáņek nabízet 
návńtěvníkům a turistům plody své historie i současnosti „bez hranic“;   

 poznávacího – poznávací cestovní ruch je jednou z nejrozńířenějńích forem turismu a právě 
stávající nabídka, ale zejména potenciál společné destinace pro tuto formu cestovního ruchu 
vytváří dobré předpoklady pro rozvoj atraktivity destinace na regionálních, národních a do 
budoucna i na mezinárodních trzích; 

 a rekreačního cestovního ruchu – převáņná část území má venkovský charakter, nabízející 
návńtěvníkům a turistům dostatečné moņnosti pro rekreaci a odpočinek v nepřelidněné, 
nepřeindustrializované a přitom svou nabídkou pestré krajině, nenáročné a vhodné pro vńechny 
formy turistiky (pěńí, cyklo, hipo), vytvářející zajímavé moņnosti jak pro zájemce o venkovskou, 
agro či eko-agro turistiku, tak pro zájemce o odpočinek v malých malebných městečkách;     

 vycházející z historického odkazu Slezska – v období 10. – 20. století prońlého bouřlivým 
vývojem členění, spojování a přerozdělování do větńích či menńích celků, zásadně rozděleného 
od roku 1742 státními hranicemi do dvou celků (Horního, Dolního (Pruského) a Českého 
(Rakouského) Slezska), tvořících na obou stranách příhraniční území a tedy zejména ve 20. 
století strádající z nedostatku obchodních aktivit, avńak díky bouřlivé historii územím bohatým na 
prolínání různých kultur, národů a národností a tedy bohatým na dědictví těchto kultur; 

 atraktivní pro svou specifickou nabídku architektury – bohatá historie prolínání různých kultur 
se promítla i do výstupů lidských aktivit, kam z pohledu rozvoje turismu patří architektonické 
dědictví, odráņející historický vývoj i současnost destinací a tedy tvořící základ pro rozvoj 
poznávacího turismu, profesního turismu, ale i prvek ovlivňující loajalitu místních obyvatel 
k danému území, stejně tak jako mnoņství vyhlídkových míst a rozhleden, nabízející nádherné 
pohledy do slezské krajiny;  

 technických a sakrálních památek a zajímavostí - vycházejících zejména z historických 
řemesel a výrob (tkalcovství, krajkářství, varhanářství atd.), dopravních staveb (úzkorozchodná 
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ņeleznice, ņelezniční mosty, nádraņí atd.), ņidovské kultury (ņidovské hřbitovy, synagogy atd.), 
bohatého církevního ņivota (mnoņství kostelů, kaplí atd.); 

 vzešlých z jedinečného prolnutí kultur - historicky spojených se slovany (slezané, poláci, čeńi) 
a němci, s územními celky Pruska a Habsburské monarchie, s jazykovými skupinami a jazyky 
(slezńtina, slezská němčina, polńtina, čeńtina) a jejich kulturním dědictvím (folklór, architektura, 
osobnosti atd.); 

 atmosféru řady pohostinných maloměst a obcí - zejména se jedná o sídelní města vyńńích 
samosprávných celků (Powiaty – Prudnik, Glubczyce, ORP – Krnov), nabízející historická jádra, 
obchodní a nákupní moņnosti, kulturní a sportovní vyņití, doplňkové sluņby atd., ale i o řadu 
menńích obcí se zajímavou nabídkou venkovské architektury; 

 typicky venkovský charakter převážné části území - tvořené zejména malými obcemi, 
polnostmi, loukami, lesy, ale i rybníky, honitbami, statky, farmami, venkovskými penziony atd.; 

 a zachovalou přírodu turisticky nenáročné krajiny - přírodu jak v jejím pravém slova smyslu 
s řadou turisticky atraktivních míst, chráněných oblastí a rezervací, stejně tak jako „civilizovanou“ 
přírodu ve  formě řady parků, příměstských lesů atd. 

 

2.2 Strategické cíle 
Strategické cíle destinace Slezsko bez hranic vycházejí z vize a částečně nebo zcela se 5 z nich váņe 
i k oblasti marketingové strategie (tučné písmo): 

1. Rozšíření portfolia a kvality nabídky atraktivit a turistických cílů cestovního ruchu 
v destinaci. 

2. Zajińtění organizace cestovního ruchu ve společné destinaci. 
3. Rozvoj kooperace a spolupráce mezi aktéry a zainteresovanými subjekty v cestovním ruchu ve 

společné destinaci. 
4. Rozvoj portfolia a kvality služeb v cestovním ruchu v destinaci. 
5. Zvýšení příjmů z cestovního ruchu. 
6. Zvýšení počtu turistů a návštěvníků přijíždějících do destinace. 
7. Zvýšení známosti a image destinace. 
 

2.3 Prioritní osy a priority strategie 

 

2.4 Strategická opatření 
Strategická opatření jsou rozdělena dle prioritních os. Vzhledem k zaměření marketingové strategie 
uvádíme zde pouze ta opatření, která mají přímou vazbu na marketingovou strategii cestovního ruchu.  

 

 

Prioritní osa 1: 

Realizační předpoklady 
rozvoje cestovního ruchu 

Prioritní osa 2: 

Organizace a kooperace v 
cestovního ruchu 

Prioritní osa 3: 

Produkty, služby a marketing 
cestovního ruchu 

Priorita 1.1: 

Suprastruktura 
cestovního ruchu 

 

Priorita 1.2: 

Infrastruktura cestovního 
ruchu 

 

Priorita 2.1: 

Organizace cestovního 
ruchu v destinaci 

 

Priorita 2.2: 

Kooperace a spolupráce 
mezi aktéry CR v destinaci 

 

Priorita 3.1: 

Produkty cestovního 
ruchu v destinaci 

 

Priorita 3.2: 

Sluņby cestovního ruchu 
v destinaci 

 

Priorita 3.3: 

Marketing destinace  
cestovního ruchu  
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2.4.1 Strategická opatření prioritní osy 2: Organizace a kooperace v 
cestovního ruchu 

Priorita Opatření Popis 

2.1 Organizace 
cestovního ruchu 
v destinaci. 

2.1.3 Příprava a realizace 
marketingových ńetření a/nebo 
anket zaměřených na 
návńtěvníky, turisty a aktéry 
CR. 

Jedná se o realizaci marketingových ńetření 
a/nebo anket, zaměřených na získávání 
potřebných informací o návńtěvnících a 
turistech a to ve spolupráci s aktéry 
cestovního ruchu v destinaci SBH 
(ubytovatelé, stravovatelé, provozovatelé 
atraktivit, TIC apod.).  

Cíl: Zajińtění zpětné vazby (zjińtění 
spokojenosti) od turistů a návńtěvníků SBH 
jako zdroj informací pro rozvojové aktivity a 
efektivní alokaci zdrojů. 

2.2 Kooperace a 
spolupráce mezi 
aktéry CR 
v destinaci. 

2.2.1 Rozvoj spolupráce 
s cestovními kancelářemi a 
agenturami. 

Jedná se o spolupráci v oblasti uplatnění 
nabídky SBH na cílových trzích cestovního 
ruchu. Garantem by měl být „destinační 
management“.  
Cíl: Zvýńení návńtěvnosti SBH a zvýńení 
příjmů z cestovního ruchu v SBH. 

2.2.2 Pravidelná setkání 
českých a polských aktérů 
cestovního ruchu. 

Jedná se o minimálně 2 setkání ročně 
v souvislosti s přípravou a/nebo 
vyhodnocením turistických sezon (příprava/ 
vyhodnocení společných produktů, 
propagace atd.). 
Cíl: Zvýńení atraktivity destinace rozńířením 
nabídky společných produktů a 
produktových balíčků cestovního ruchu. 

2.2.3 Rozvoj spolupráce 
informačních center.  

Jedná se předevńím o koordinaci činnosti 
IC na české a polské straně, výměnu, 
sdílení a distribuci informací o celé 
destinaci. 
Cíl: Zkvalitnění informovanosti návńtěvníků 
a turistů prostřednictvím činnosti českých a 
poIských IC v SBH. 

 

2.4.2 Strategická opatření prioritní osy 3: Produkty, služby a marketing 
cestovního ruchu 

Priorita Opatření Popis 

3.1 Produkty 
cestovního ruchu 
v destinaci. 

3.1.1 Příprava a realizace 
asociačního produktu. 

Jedná se o reprezentativní produkt 
zaloņený na specifikách „Slezska bez 
hranic“ (např. SBH vńemi smysly – týdenní 
pobyty zaměřené na poznávání historie 
Slezska).  
Cíl: Vybudování image destinace zaloņené 
na asociaci Slezska = dějiny, osobnosti, 
folklór. 

3.1.2 Příprava a realizace 
produktů poznávacího turismu. 

Jedná se předevńím o produkty zaměřené 
na poznávání Slezska (architektura, 
technické atraktivity, církevní památky, 
přírodní atraktivity, naučné stezky, 
gastronomie apod.).  
Cíl: Vytvoření konkurenceschopné nabídky 
produktů poznávací turistiky. 

3.1.3 Příprava a realizace Produkty spojené s pobytem v rekreačních 
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Priorita Opatření Popis 

produktů zaměřených na 
rekreaci.  

areálech destinace a zaměřené na 
odpočinek, vyuņívající převáņně 
venkovského charakteru destinace, jeho 
přírodní atraktivity apod.. 
Cíl: Vytvoření konkurenceschopné nabídky 
produktů zaměřených na rekreaci. 

3.1.4 Příprava a realizace 
produktů aktivního turismu.  

Jedná se předevńím o produkty spojené 
s pěńí turistikou, cykloturistikou, 
hipoturistikou a adrenalinovými aktivitami 
(bezmotorové létání, paragliding apod.).  . 
Cíl: Vytvoření konkurenceschopné nabídky 
produktů aktivní turistiky. 

3.1.5 Příprava a realizace 
produktů venkovské a eko 
turistiky. 

Jedná se o produkty spojené s pobytem na 
venkově (zemědělské usedlosti, farmy, 
ekofarmy apod.) a péčí o domácí zvířata. 
Cíl: Vytvoření konkurenceschopné nabídky 
produktů venkovské a eko turistiky 

3.2 Sluņby 
cestovního ruchu 
v destinaci. 

3.2.1 Rozvoj doplňkových 
sluņeb. 

Jedná se předevńím o půjčovny 
sportovního a jiného vybavení, 
směnárenské a bankovní sluņby apod. 
Cíl: Zlepńení doplňkových sluņeb pro turisty 
a návńtěvníky. 

3.3 Marketing 
destinace  
cestovního ruchu. 

3.3.1 Vytvoření a realizace 
marketingové strategie 
cestovního ruchu.  

Jedná se o identifikaci hlavních motivačních 
prvků, cílových skupin a marketingových 
nástrojů podporujících společnou nabídku 
cestovního ruchu v SBH. 
Cíl: Zvýńení konkurenceschopnosti a 
prodejnosti nabídky cestovního ruchu 
v SBH. 

3.3.2 Vytvoření a realizace 
strategie marketingové 
komunikace. 

Jedná se o vytvoření a realizaci 
marketingového informačního systému a 
relevantních nástrojů integrované 
marketingové komunikace. 
Cíl:  Zvýńení konkurenceschopnosti a 
prodejnosti nabídky cestovního ruchu 
v SBH. 

3.3.3 Příprava a realizace 
relevantních nástrojů 
marketingové komunikace 
s vyuņitím moderních trendů 
(např. GPS navigace). 

Jedná se předevńím o marketingové 
tiskoviny, inzerci v tuzemsku a na cílových 
trzích, výrobu suvenýrů, účast na výstavách 
a veletrzích cestovního ruchu apod.  
Cíl: Propagace nabídky SBH na cílových 
trzích cestovního ruchu. 

3.3.4 Rozvoj e-marketingu pro 
podporu rozvoje cestovního 
ruchu. 

Jedná se zejména o informační a 
rezervační systém pro turisty a návńtěvníky,  
vyuņívající jiņ vytvořený datový sklad, je 
vńak rovněņ potřeba začleňovat do 
marketingu destinace stále více nástroje e-
marketingu (např. e-bulletin, Facebook, 
Twitter, skupinové nakupování atd.), 
umoņňující jednak zlepńení prodeje 
destinace a jejich produktů a jednak 
zvýńení efektivity vnitřní komunikace mezi 
aktéry CR v destinaci. 
Cíl: Zlepńení informačních sluņeb pro turisty 
a návńtěvníky a zajińtění prodeje produktů a 
produktových balíčků prostřednictvím 
uņivatelsky přívětivého on-line prodeje. 
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3 Produktové portfolio destinace SBH 
Stávající produktové portfolio destinace je zaloņeno na nekoordinované nabídce jednotlivých dílčích 
sluņeb a produktů cestovního ruchu. V podstatě neexistuje spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu 
na české a na polské straně. Určitá forma spolupráce je mezi zainteresovanými subjekty ze sektoru 
samosprávy (zejména jde o spolupráci měst Krnov, Glubczyce a Prudnik v oblasti společné 
prezentace nabídky na vybraných veletrzích a při přípravě některých marketingových tiskovin. 

3.1 Stávající produktové portfolio destinace SBH 
Nosné produkty, atraktivity či aktivity destinace: 

 Poznávání  
o Zvyky a tradice, venkov, místní produkty  

 Osoblaņská krajka 
o Průmyslové dědictví a technické zajímavosti 

 Úzkorozchodná ņeleznice Třemeńná - Osoblaha  
 Mezinárodně známá výroba varhan v Krnově (muzeum)  
 Centrum tradice tkalcovství  - Muzeum Země Rudnické v Prudniku 
 Biala (Nyská věņ - vodní věņ, ) 
 Ņelezniční viadukt u obce Nowa Cerekwia 
 Ņelezniční nádraņí v Glubczycích 

o Architektura a historie 
 Architektura města Krnov (Radnice, Městské divadlo, Flemmichova vila, 

Střelecký dům, Ńvédská zeď atd.)   
 Architektura města Prudnik (Radnice, Franklova vila, Věņ Dolní brány, Hradní 

věņ (Wokova), Bańty městských hradeb atd.) 
 Architektura města Głubczyce (Radnice,  
 Zámky: 

 Linhartovy,  

 Dívčí Hrad,  

 Slezské Rudoltice 

 Nasiedle - Zámecký a parkový areál 
 Zříceniny hradů 

 Zřícenina hradu Ńelenburk 

 Zřícenina hradu Fulńtejn 

 Chrzelice - Zřícenina hradu Templářů 
 Rozhledny a místa dalekého rozhledu 

 Rozhledna Cvilín 

 Rozhledna H. Kudlicha (Úvalno) 

 Rozhledna Jeņník  

 Rozhledna v Liptani (Osoblaņsko) 

 Vyhlídková věņ na poutním místě kostela sv. Josefa v Prudniku 

 Vyhlídka ve Wieszczyně 

 Vyhlídka z radniční věņe v Glubczycích 
 Ņidovské hřbitovy: 

 v Osoblaze 

 v Biale 

 v Prudniku 
o Sakrální památky a zajímavosti  

 Krnov – Cvilín (Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné, Soubor čtrnácti 
kaplí kříņové cesty) 

 Krnov (Kostel sv. Ducha s bývalým ńpitálem, Ņidovská synagoga, Kostel 
Narození Panny Marie s kláńterem Minoritů atd.) 

 Prudnik (Kostel sv. Michaela Archanděla , Kostel sv. Petra a Pavla, Poutní 
místo sv. Josefa) 

 Niemysłowice (Kostel sv. Anny) 
 Biala (Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel sv. Petra a Pavla) 
 Ligota Bialska (Kostel sv. Stanislava) 
 Baborow (Dřevěný kostel sv. Josefa) 
 Głubczyce (Kostel Narození Panny Marie, Kostel a kláńter  řadu frantińkánů) 
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 Opawica (Kostel svaté Trojice) 
 Branice (Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ńpitální komplex biskupa Józefa 

Nathana, bazilika sv. Rodiny v Branicích) 
 Pilszcz (Kostel Nanebevzetí Panny Marie) 
 Lubotyń (Kostel Narození Panny Marii Panny) 
 Kietrz (Barokní kostel sv. Tomáńe) 
 Bogdanowice (Kostel Povýńení sv. Kříņe) 
 Nowa Cerekwia (Kostel sv. Petra a Pavla) 
 Dzierżysław (Kostel sv. Bartoloměje) 
 Włodzienin (Zřícenina kostela sv. Mikuláńe) 

o Muzea a expozice: 
 Expozice zámku Linhartovy 
 Městské muzeum a výstavní síň v Krnově 
 Osoblaņská krajka, Slezské Rudoltice a Osoblaha 
 Muzeum Země Rudnické v Prudniku 
 Okresní muzeum v Glubczycích 
 Expozice národní paměti v Glubczycích 
 Expozice slezského folklóru v obci Sucha Psina  
 Expozice „Městečko milosrdenství“ biskupa Nathana v Branicích 
 Stálá archeologická expozice v Kietrzi 
 Dřevosochařství, Łąka Prudnicka 

o Příroda: 
 nepońkozená a čistá příroda blízkých Jeseníků 
 Přírodní rezervace Staré hlinińtě s naučnou stezkou u Krnova 
 Chářovský park v Krnově 
 Přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník 
 Přírodní rezervace Krasovský kotel 
 Městský park v Prudniku 
 Rezervace Jelení dvůr v Biale 
 Chráněná oblast Mokre  v okolí obcí Mokre a Lewice 
 Glubčický les s lipovou alejí v Glubczycích 
 Městský park v Glubczycích 
 Přírodní rezervace „Sádrová hora“ s naučnou stezkou v Kietrzi 

o Gastronomie  
 Pstruņí farma Moszczanka 
 Pstruņí farma Dębina  
 Svátek piva a vepřového kolena, Biala, září  
 Martinské hody, Bohuńov, listopad 
 Kofola – tradiční nápoj, Krnov 
 Tradiční tyčinky, Osoblaha 
 Zátorská kyselka, Zátor 
 Smaņený sýr, krnovsko 
 Houskové knedlíky, krnovsko 
 Med, Pogórze 
 Tradiční chléb, Pogórze 
 Regionální speciality a výrobky, Gostomia 
 Slezská specialita „Kluski slaskie“ s masovou roládou a zelím, Głubczyce 
 Guláń krále Sobieského, Pilszcz 

 Sport a aktivní dovolená  
o Cykloturistika 

 Cca 710 km značených cyklotras  
o Hipoturistika a jezdectví 
o Pěńí turistika 

 Cca 140 km značených pěńích tras  
o Ráj houbařů  
o Sportovní akce pro ńirokou veřejnost 

 Mistrovství Moravy juniorů v motokrosu (kaņdoročně, Město Albrechtice) 
 Mezinárodní pochod dětí, Prudnik, květen  
 Slezské hry, Krnov – Chomýņ, červen 
 Zlatý desetiboj, Krnov, červen 
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 Turistický pochod Osoblaņskem, Osoblaha, červen 
 Závody ručních drezín, Biała, srpen 

o Sportovní a závěsné létání 
 Vyhlídkové lety a parańutismus, letińtě Krnov,  

o Vodní turismus a rybolov 
 Rybníky Osoblaņska 
 Petrův rybník, tzv. Balaton – Yachtklub 

o Sportovní a wellness moņnosti: 
 Městské koupalińtě s minigolfem v Krnově 
 Městské lázně s krytým bazénem v Krnově 
 Městské koupalińtě Město Albrechtice 
 Bazén s vířivkou Město Albrechtice 
 Tenisové kurty Krnov 
 Tenisové kurty Třemeńná 
 Sportovní areál s koupalińtěm Osoblaha 
 Solná jeskyně Krnov 
 Krytý bazén Prudnik 
 Letní koupalińtě Prudnik 
 Koupalińtě s pláņí „Zielona Zatoka“ Dębina 
 Městské koupalińtě Biała 
 Koupalińtě Pietrowice 
 Krytý bazén 2. základní ńkola Głubczyce 
 Venkovní bazén Głubczyce 
 Venkovní bazén „Fala“ Branice 

o Zimní sporty: 
 Lyņařský vlek u penzionu Ńelenburg 
 Vlek Hońťálovy Vráclavek 

 Zábava a kultura 
o Přehlídka 70mm filmů, Krnov, duben 
o Hornoslezské slavnosti, Krnov, květen 
o Hornoslezské slavnosti, Glubczyce, květen  
o Festival okresní kultury, Glubczyce, duben – květen 
o Jarmarky, Boguchwalow, květen 
o Den dráhy - Krnov - Třemeńná – Bohuńov – Osoblaha, červen 
o Řecké dny, Krnov, červen 
o Pivní slavnosti, Krnov, červen 
o Dny Prudniku, červen  
o Dny města a obce Biała, červen  
o Výstava lidových umělců a řemeslníků polsko-českého příhraničí,Prudnik, červen  
o Dny Glubczyc, červen 
o Dny Kietrze, červen 
o Holčovický hudební festival, Holčovice, červenec 
o Osoblaņské hudební léto, Osoblaha, červenec 
o Mezinárodní výtvarný plenér, Krnov, srpen 
o Jazzový festival, Prudnik, srpen  
o Dny Chrzelic, srpen  
o Krnovské hudební slavnosti, kaņdoročně v září 
o Trhy podnikání a řemesla Inter-Region „Dům a zahrada“, Prudnik, září 
o Doņínky, okresní a obecní, Glubczyce, září  
o Přehlídka mladého tance, Krnov, říjen 
o Głubczycké Dny Kultury, listopad 
o Tradiční vánoční jarmark, Krnov, prosinec 
o Vánoční trhy, Osoblaha, prosinec 
o Háčkování vesnických hospodyň, Pomorzowice 

 Venkovská, agro a ekoagro turistika 
o Osoblaņsko – Slezská Haná (známo v ČR) 
o Ranč Solný potok v Hynčicích 
o Jezdecké centrum Město Albrechtice 
o Terapeutická farma Úvalno – hiporehabilitace 
o Farma Foltis, Janov 
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o Farmy a jízdárny Łąka Prudnicka  
o Farmy a jízdárny Wieszczyna,  
o Farmy a jízdárny Chrzelice,  
o Farmy a jízdárny Pogórze  
o Farmy a jízdárny Dębina (Zielona Zatoka) 
o Agroturistické středisko Końskie Zacisze, Łąka Prudnicka 
o Agroturistické středisko "Dziki Raj", Łącznik 
o Agroturistické středisko Adam Wojtuś, Łącznik 
o Agroturistické středisko Krzysztof Burosz, Łącznik 

 Profesní turismus 
o Kongresy, konference, ńkolení a incentiva (hotely, penziony, rekreační areály) 

 Krnov – Hotel Cvilín, Hotel Praha 
 Prudnik – Hotel Oaza, 
 Rekreační centrum Zielona Zatoka 
 Głubczyce - Hotel Domino 
 Głubczyce - Dworek Peszków. 

3.2 Produktové portfolio pro období 2011 – 2015 
Základem produktového portfolia pro nadcházející období do roku 2015 musí být stávající nabídka a 
zatím nevyuņívaný nebo málo vyuņívaný potenciál cestovního ruchu destinace SBH. Vzhledem 
k charakteru stávající nabídky, potenciálu území a stávající trņní pozici byly navrņeny 4 základní 
produktové řady, zaměřující se na: 

1. poznávací turismus 

2. rekreační turismus 

3. aktivní turismus 

4. venkovský a eko turismus. 

Stávající lokality i nově se tvořící destinace cestovního ruchu SBH nejsou známými destinacemi 
cestovního ruchu a cílem je tedy si vybudovat pozici na trhu. Vedle 4 produktových řad byl vytvořen 
rovněņ pro destinaci typický produkt, zahrnující to nejlepńí z nabídky – asociační produkt. 

V rámci jednotlivých produktových řad byly za asistence zpracovatele (Enterprise plc, s.r.o.) místními 
aktéry cestovního ruchu zpracovány pasporty vzorových produktů (detailně viz příloha), které mohou 
být základem pro nabídku destinace a dílčích sluņeb jak ve formě tipů na výlety, tak ve formě 
„balíčků“. Zde je vńak potřebné získat pro spolupráci cestovní kancelář, splňující zákonné podmínky 
pro nabídku a prodej tzv. „zájezdů“ (viz Zákon 159/99 Sb.), marketingově nazývaných „balíčky“.  

3.2.1 Produkty poznávacího turismu 
Jak z pohledu potenciálu destinace, její nabídky, tak i z pohledu zájmu stávajících turistů a 
návńtěvníků je poznávání jedním z nejsilnějńích motivů pro návńtěvu SBH.   

Ke dni odevzdání marketingové strategie byly v rámci pracovní skupiny projednány 3 vzorové 
pasporty produktů poznávacího turismu.  

Název produktu Zaměření a náplň produktu 

Rozhledny a vyhlídky 
pohraničí (Wieże i 
punkty widokowe 
pogranicza) 

Rozhledny jsou turisticky velmi zajímavá místa, zaměřené prakticky na 
jakoukoliv cílovou skupinu. 
Produkt tohoto typu je novátorský na trhu cestovního ruchu jak v Polsku, tak 
i v České republice. 
Na polské straně Hory Opawaskie jsou jedinečné v počtu rozhleden v tomto 
malém horském pásmu (celkem 6). 
Produkt zahrnuje 11 rozhleden. 
Rozhledny podporují dalńí turistické atrakce nacházejí se v jejich okolí, 
například Wieża Woka popularizuje Muzeum Zemi Prudnickej a 

historického centra Prudniku. Rozhledna Cvilín popularizuje kostel Panny 
Marie Bolestné, kříņovou cestu a městské památky Krnova. 
Produkt podporuje aktivní turismus hlavně cykloturistiku díky mnoha 
cyklistickým trasám vedoucím k vybraným vyhlídkovým objektům v česko-
polském pohraničí. 
Díky řadě hraničních přechodů v popisovaném terénu pohraniční oblasti a 
četným silničním propojením mají turisté moņnost v průběhu cesty 
k opakovanému překročení česko-polských hranic, coņ je také druh 
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atraktivity. 

Po stopách Minoritů 
v Krnově – církevní 
turistika 

Přítomnost minoritů v Krnově je zapsána do dějin města nesmazatelným 
způsobem. Od konce 13. stol. Se zde minorité podílí na vytváření kultury 
, duchovní atmosféry, estetiky prostředí, jak rovněņ na růstu prestiņe 
města. Předevńím v 15. stol. kdy zde sídlili provinciálové Českopolské 
provincie, která čítala na 50 kláńterů na území dneńního Česka, Polska, 
Litvy, Běloruska, Ukrajiny, po roce 1430 také Ruska a Moldávie se 
Krnov dostává do povědomí celé středovýchodní Evropy. Minorité této 
provincie pracovali v „v diplomatických“ sluņbách papeņů i vládců, plnili 
funkce zvláńtních legátů a prostředníků v kontaktech mezi západem a 
východem. Je známa výprava k Dņingis Chánovi nebo do Číny. Také 
dalńí pověsti, kterými jsou opředeny památky v Krnově, které vlastnili 
právě minorité, jsou velmi poutavé a zpestří prohlídku těchto chrámů. 
Kláńter z roku 1273, který je v současnosti vyuņíván jako ubytovna. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, ze 14. stol. výzdoba dneńního kostela 
je rokoková. Předevńím impozantně na návńtěvníka působí fresková 
výzdoba pocházející od malíře Josefa Sterna. Poutní dům sv. Josefa, 
byl vybudován u kostela na Cvilíně v letech 1994 – 1996. Hlavní 
myńlenkou projektu bylo vytvoření zázemí i útočińtě pro řeholníky a ty, 
kdo by si chtěli na chvíli odpočinout a načerpat nových sil v místě 
s duchovní atmosférou. Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné – 
významné místo pro celé Slezsko.Heinrich Tauber malíř, který 
namaloval milosrdný obraz Matky boņí Krnovské, k němuņ do poutního 
chrámu na Cvilíně putovaly stovky procesí. Obraz měl pověst léčivé 
moci uzdravení.  Od roku 1994, kdy se opět minorité do Krnova vrátili, 
se zde konají mńe icírkevní poutě jak v českém tak i v polském jazyce. 
Nejznámějńí z nich, Pouť Povýńení svatého kříņe a Panny Marie 
Sedmibolestné, můņeme navńtívit vņdy v polovině září. V rámci poutí 
probíhá také kříņová cesta, během které návńtěvníci procházejí 
jednotlivá zastavení, která jsou vyobrazena v souboru 14 kaplí 
v bezprostředním okolí kostela.  Asi sto metrů od kostela se nachází 
kamenná rozhledna, z které je úņasný pohled nejen na celé město, ale 
také na Praděd a polské sousedy. Z druhé strany kostela se nachází 
Hotel Cvilín s nádhernou terasou a zajímavou kuchyní.  Mám za to, ņe u 
nás není mnoho takových měst, která by měla tak krásnou dominantu 
jako známý poutní kostel na Cvilíně. Zvláńtě pak večer nasvícený, tvoří 
přímo magické místo. (Je moņné propojit i s minority na polské straně 
destinace). 

Po stopách historie 
města Krnova 

Pobyt spojený s ochutnávkou historie města a moņností pohledu na 
město z ptačí perspektivy. Prohlídka města Krnova. Trasa procházky je 
zaměřena zejména na dominanty nacházející se převáņně v historickém 
jádru města Krnova. Moņnost spojení návńtěvy města s návńtěvou 
kulturní akce. Pohled na Krnov a okolí z ptačí perspektivy díky nabídce 
Aeroklubu Krnov, nabízejícího moņnost seznamovacího letu. 

 

3.2.2 Produkty rekreačního turismu  
Podobně jako u poznávacího turismu, tak i u rekreačního turismu je potenciál destinace, její nabídka, 
tak i zájem stávajících turistů a návńtěvníků o rekreaci a odpočinek jedním z nejsilnějńích motivů pro 
návńtěvu SBH.  

Ke dni odevzdání marketingové strategie byly v rámci pracovní skupiny projednány 2 vzorové 
pasporty produktů rekreačního turismu.  

Název produktu Zaměření a náplň produktu 

Aktivní dovolená 
„Osoblaņsko“ 

Víkendový nebo týdenní pobyt uprostřed oázy klidu, bez městského 
shonu, bez supermarketů, s omezeným internetovým připojení, 
s mizerným signálem vńech mobilních operátorů. Čeho si uņijete? 
Ptačího zpěvu, prázdných silnic a lesních pěńinek, krásných vyhlídek, 
nenáročného terénu, pohodových a pohostinných lidí …….. A rádi se 
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znovu vrátíte…. 

Zahrádka plná zvířátek u 
restaurace Western 
/zaměřená na rodiny 
s dětmi, dětský koutek a 
zahrádka plná zvířátek/ 

Chcete se dobře najíst a přitom si odpočinout od dětí ? Tak to jsme tu 
právě pro Vás. Rodiče mohou relaxovat, zatím co si jejich děti hrají se 
zvířátky v nańem zoo koutku. Restaurace nabízí velký výběr jídel 
z mezinárodního jídelníčku. Nańe zařízení je vhodné zejména pro rodiny 
s dětmi, milovníky přírody, stanování, houbaře, cykloturisty, popř. 
bruslaře in-line. Nabízíme klidné a čisté prostředí k odpočinku a relaxaci. 
Moņnost ubytování v řadě blízkých zařízení. 

 

3.2.3 Produkty aktivního turismu  
Aktivně trávená dovolená ať jiņ formou pěńí či cykloturistiky je rovněņ jedním ze 3 nejsilnějńích motivů 
pro návńtěvu SBH. Tomu odpovídá i potenciál a stávající nabídka destinace. 

Ke dni odevzdání marketingové strategie byly v rámci pracovní skupiny projednány 2 vzorové 
pasporty produktů aktivního turismu.  

Název produktu Zaměření a náplň produktu 

Víkendové dobrodruņství Chcete zaņít dobrodruņný víkend v krásné krajině a přitom si i 
odpočinout? Nehledáte drahé a luxusní prostředí, ale příjemné, 
pohodlné, skromné, ale čisté místo, kde si kaņdý člen rodiny přijde na 
své? Pokud ano, pak právě tato nabídka víkendového dobrodruņství 
můņe být pro Vás velmi zajímavá. Pokuste si představit pobyt v nově 
zařízeném ubytovacím zařízení vzdáleném cca 50m od Minifarmy, 
s moņností vyjíņděk na koních do krásné, takřka nedotčené krajiny 
Osoblaņska, případně se pokochat touto krajinou z okna parní 
lokomotivy, jejíņ trať protkává krajinu Osoblaņska kříņem kráņem a na 
kaņdém rohu je moņno podniknout výlet například k zřícenině hradu 
Fulńtejn v obci Bohuńov nebo navńtívit zámek v Slezských Rudolticích, 
dále zavítat na rozhlednu v Liptani? Pokud ovńem chcete zaņít aktivnějńí 
dovolenou, vezměte si sebou kola a můņete vyuņít krásných 
cyklostezek, které jsou touto krajinou protkané, nebo IN-LINE dráhy, 
která je nově vybudovaná v Osoblaņském parku, kde je také moņné 
vyuņít místního koupalińtě, tenisových kurtů. Nebo kousek dále v obci 
Bohuńov vyzkouńet přírodního koupání  v Bohuńovském kempu, kde je 
opět moņnost vyuņít sportovińť jako je pláņový volejbal, tenisové kurty. 

Krnovskem na kole Cyklistické výlety Krnovem a do okolí – příroda a památky ze sedla kola. 
Cyklistické výlety sestavené dle vańich moņností: 

 aktivní odpočinek v krásném prostředí, které nabízí Česko-polské 
pohraničí 

 ubytování - Vysokońkolské koleje Slezské univerzity nabízející ńkálu 
sluņeb pro cykloturisty. 

 

3.2.4 Produkty venkovského a eko turismu 
Venkovský a/nebo eko turismus jsou specifickou kombinací poznávání, rekreace a aktivního trávení 
dovolené. Potenciál a stávající nabídka SBH jsou zejména vzhledem k charakteru destinace i zde 
poměrně zajímavé. Velmi atraktivní je nabídka moņností hipoturistiky a jezdectví.  

Ke dni odevzdání marketingové strategie byly v rámci pracovní skupiny projednány 2 vzorové 
pasporty produktů venkovského a eko turismu.  

Název produktu Zaměření a náplň produktu 

Na koni a vlakem - 
Údolím Opavice  
Dovolená  pro rodiny 
s dětmi  

V rámci tohoto programu nabízíme rodinám s dětmi dovolenou a 
víkendové pobyty včetně; s cílem přiblíņit jim venkovský ņivot v slezské 
usedlosti, kde vytváříme expozici původních plemen hospodářských 
zvířat. Na statku jiņ ņijí plemena drůbeņe, králíků, koz, ovcí, skotu, koní. 
Vńechna zvířata jsou chovatelsky kvalitní, účastní se výstav a jsou 
zařazena do kontroly uņitkovosti. Snaņíme se o to, aby vńichni obyvatelé 
farmy byli ustájeni v odpovídajících prostorách s dostatečně velkými 
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výběhy, s maximálním ohledem na welfare - ņivotní pohodu. Pobyty jsou 
zaměřeny na přiblíņení člověka ku přírodě – zvířatům včetně moņností 
seznámit se se základy jízdy na koních. 

Farma je veřejnosti přístupná kaņdý den od 8 do 18 hodin. Mimo to je 
vyuņívána k ekologickým výukovým programům. Kromě farmy můņete k 
procházce a poučení vyuņít i rozsáhlý areál, který zahrnuje 20 hektarů 
přírodně zajímavých společenstev (mokřad, skalní výchozy, les ) a 
zelených ploch obhospodařovaných člověkem (sad, louka, pastvina, 
pole). Na farmě probíhá ekologická výchova s vyuņitím nańich 
původních plemen zvířat. 

Ņivot na farmě – 
podkovy Ódinova koně 
Pobyty pro rodiny 
s dětmi celoroční - 
víkendové 

Název programové náplně pobytu na farmě není vybrán náhodou. 
Prostor v němņ ņijeme byl po staletí průsečíkem nejrůznějńích kultur. 
Jsou tak provázány, ņe je v dneńní době nelze rozplést. Pouze můņeme 
rozpoznávat jejich menńí či větńí vlivy, prvky vztahů, tradic, událostí, 
setkání a jednání lidí. V kontextu dějinných událostí zahrnujících staletý 
evropský vývoj si hluboce musíme váņit vńech tradic a lidových zvyků. 
Chceme-li, vńech národních tradic a zvyků. Tyto vńak neexistují od sebe 
odděleně a nemůņeme jimi procházet jako nějakými separátními, 
úzkostlivě odlińenými částmi velkého spektra. 

Titul zvolený pro pobytový program je poměrně srozumitelný, aņ na 
jakéhosi Ódina. Protoņe se jedná o programy o lidových zvycích, mohlo 
by pro mnohého zájemce  být dostatečným vysvětlením, ņe Ódin , 
jakkoliv je to jméno nezvyklé, byl mládenec, který měl koně. Ódin je totiņ 
pro tento kraj představitelem boha. Nemůņeme znát vńechny bohy, ale 
tento je bůh ryze evropský. Jeho původ je třeba hledat v severských 
zemích Německu, Anglii. Je to bůh germánský. 

Oblast ve které programy budou probíhat nebyla vņdy pohraničím. 
Procházeli jí  po staletí lidé, kteří zde zanechávali své stopy. Lidé zde 
neměli lehký ņivot. Pole rodila kamení a bídu. Přesto si dokázali najít 
chvíle, kdy při svíčce a louči naslouchali vyprávění starců, které slýchali 
od svých dědů. 

V rámci tohoto programu nabízíme rodinám s dětmi víkendové pobyty 
včetně dovolených s cílem přiblíņit jim venkovský ņivot v slezské 
usedlosti, kde vytváříme expozici původních plemen hospodářských 
zvířat. Na statku jiņ ņijí plemena drůbeņe, králíků, koz, ovcí, skotu, koní. 
Vńechna zvířata jsou chovatelsky kvalitní, účastní se výstav a jsou 
zařazena do kontroly uņitkovosti. 

Snaņíme se o to, aby vńichni obyvatelé farmy byli ustájeni v 
odpovídajících prostorách s dostatečně velkými výběhy, s maximálním 
ohledem na welfare - ņivotní pohodu.  

Pobyty jsou zaměřeny na přiblíņení lidových tradic a zvyků zdejńího 
kraje a místa pobytu. Proto kaņdý víkend je jiný a jinak zaměřený tak jak 
se jednotlivé cykly zvyků a obyčejů odvíjeli od dávných dob v závislosti 
na ročních obdobích. 

3.2.5 Asociační produkt 
Asociačním produktem se můņe stát kterýkoliv z výńe uvedených produktů nebo kombinace několika 
produktů, začleněných do jednoho týdenního pobytového produktu. Můņe se tedy jednat např. o 
produkt: 

 Slezsko bez hranic – poznávání bez hranic (poznávací turismus) 

 Slezsko bez hranic – relaxace bez hranic (rekreace, relaxace) 

 Slezsko bez hranic – aktivní odpočinek bez hranic (cyklo+pěńí+hipo turistika, vodní sporty) 

 Slezsko bez hranic z koňského sedla 

 Slezsko bez hranic – týden plný záņitků a pohody 

 

Název produktu Zaměření a náplň produktu 
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Slezsko bez hranic – 
týden plný záņitků a 
pohody 

Jedná se o produkt nabízející v rámci týdenního pobytu v destinaci SBH 
kombinaci toho nejlepńího z nabídky poznávání, rekreace, aktivního 
odpočinku a venkovského turismu. 

 Na uvítanou seznámení s destinací z ptačí perspektivy – 
seznamovací let (Aeroklub Krnov) 

 2 - 3 dny (dle volby klienta) poznávání – dle výběru zájemce 
poznávání historie (hrady, zámky, muzea a expozice destinace. 

 2 – 3 dny (dle volby klienta) aktivního odpočinku – jeden den ze 
sedla koně a jeden den ze sedla kola v kombinaci s projíņďkou po 
úzkorozchodné ņeleznici – s parní lokomotivou. 

 1 den relaxace a péče o tělo (gastronomická nabídka, nabídka 
koupání, městské lázně).   

Konečná podoba pobytu je variabilní z pohledu sledu jednotlivých dnů a 
je moņné tak reagovat nejen na poņadavky klienta, klimatické 
podmínky, ale i kapacity jednotlivých participujících aktérů (sluņeb). 
Rovněņ forma a charakter ubytování můņe vycházet z nabídky 
destinace na jedné straně a moņností a představ klienta na straně 
druhé. 

 

4 Cílové skupiny turistů a návštěvníků destinace SBH 

4.1 Stávající cílové turistů a návštěvníků destinace SBH 
Na základě identifikovaného potenciálu cestovního ruchu destinace SBH, turistické oblasti Jeseníky, 
jíņ je SBH částečně součástí, stejně tak jako turistického regionu Severní Moravy a Slezska, jejich 
současné konkurenční pozice, přijaté vize rozvoje cestovního ruchu a marketingové strategie lze 
nejvýznamnějńí potenciální cílové trhy rozdělit z pohledu času na:  

 Prioritní cílové trhy do roku 2015 (ČR, sousední země, Evropa) 

 Prioritní cílové trhy po roce 2015 (ČR, sousední země, Evropa, Rusko, Asie) 

a z pohledu potenciálu růstu na: 

 Mírně rostoucí (ČR, střední a západní Evropa) 

 Rostoucí (Pobaltí, Rusko, jiņní Evropa – Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko, Řecko) 

 Rychle rostoucí (Asie – Čína, blízký východ). 

 

Nejvýznamnějńí stávající cílové trhy turistického SBH lze charakterizovat následovně: 

 Cílové skupiny Poznámky 

1.  

Turista z MSK, OLK nebo z jiné části České republiky, 
přijíņdějící do regionu resp. do cílové destinace zejména po 
silnici, nejčastěji osobním automobilem nebo vlakem se svým 
partnerem nebo s rodinou (rodiny s dětmi), patřící do niņńí 
střední nebo střední třídy, zejména za sportovním vyņitím, 
poznáváním regionu a jeho atraktivit, rekreací a odpočinkem. 

Velmi významnou skupinou pro 
sezónní období (období prázdnin) 
jsou rodiny se ńkolou povinnými 
dětmi. Z pohledu mimosezónních 
období se jeví jako velmi 
významné rodiny s dětmi 
v předńkolním věku a bezdětné 
rodiny.     

2.  

Děti a ńkolní mládeņ z ČR a z Polska, přijíņdějící do regionu 
nebo do cílové destinace zejména ve skupinách (ńkolní výlety, 
sportovní výcviky), zejména po silnici (autobus) za poznáváním 
regionu a jeho atraktivit nebo za sportem a zpravidla mimo 
období hlavní sezóny. 

Významná cílová skupina 
zejména z pohledu pokrytí 
mimosezónních období. 
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3.  

Senioři z MSK, OLK nebo z jiné části České republiky, 
přijíņdějící do regionu resp. do cílové destinace sami nebo se 
svým partnerem nebo se skupinou po silnici (osobním 
automobilem nebo autobusem) nebo po ņeleznici za rekreací a 
poznáváním regionu a jeho atraktivit. 

Významná cílová skupina pro 
prodlouņení sezóny a pokrytí 
mimosezónních období. 
Z pohledu poskytovaných sluņeb 
méně náročná skupina, ale citlivá 
na cenu.  

4.  

Podnikatelé, manaņeři a zaměstnanci z MSK, OLK nebo z jiné 
části České republiky přijíņdějící do regionu resp. do cílové 
destinace po silnici (zejména osobním automobilem), 
z profesních důvodů (obchodní sluņební cesty, vzdělávací 
akce, incentivní cestovní ruch).  

 

5.  

Turista z Opolského nebo Slezského vojvodství nebo z jiné 
části Polska, přijíņdějící do regionu resp. do cílové destinace 
zejména po silnici, nejčastěji osobním automobilem se svým 
partnerem nebo s rodinou (rodiny s dětmi), patřící do niņńí 
střední nebo střední třídy s průměrnými příjmy a přijíņdějící 
zejména za sportovním vyņitím, poznáváním regionu a jeho 
atraktivit, rekreací a odpočinkem. 

Jedná se o velmi významný trh 
(38,7 milionů obyvatel, z toho 
pouze asi 18% patří do skupiny 
pod hranicí chudoby), 
dlouhodobě stagnující resp. 
mírně klesající populace. 

6.  

Senioři z Opolského nebo Slezského vojvodství nebo z jiné 
části Polska, přijíņdějící do regionu resp. do cílové destinace 
sami nebo se svým partnerem nebo se skupinou po silnici 
(osobním automobilem nebo autobusem) nebo po ņeleznici za 
rekreací a poznáváním regionu a jeho atraktivit. 

Významná cílová skupina pro 
prodlouņení sezóny a pokrytí 
mimosezónních období. 
Z pohledu poskytovaných sluņeb 
méně náročná skupina, ale citlivá 
na cenu.  

7.  

Zahraniční turisté zejména ze Slovenska, Německa, Rakouska 
a nebo z ostatních částí Evropy, patřící ve svých zemích do 
niņńích a středních příjmových skupin,  přijíņdějící do regionu 
resp. do cílové destinace zejména po silnici, nejčastěji 
osobním automobilem se svým partnerem nebo s rodinou 
(rodiny s dětmi), zejména za sportovním vyņitím, poznáváním 
regionu a jeho atraktivit a rekreací. 

Německo – populace 82 mil., 
s mírně rostoucí tendencí,  velmi 
silná skupina seniorů (kolem 
20%) 

 

8.  

Senioři, zejména z Německa, přijíņdějící do regionu resp. do 
cílové destinace se svým partnerem nebo se skupinou po 
silnici (osobním automobilem nebo autobusem) za rekreací a 
poznáváním regionu a jeho atraktivit. 

Německo – cca 16 mil. seniorů 
nad 60 let. 

 

4.2 Charakteristiky vybraných zdrojových trhů příjezdového 
cestovního ruchu destinace SBH 

 

4.2.1 Německo – stručná charakteristika 
Německo se v letech 1997 aņ 2010 podle údajů agentury 
Czech Tourism umísťovalo zpravidla na 1. místě z hlediska 
počtu turistů přijíņdějících do České republiky s 
celkovým podílem cca 30 %. V Moravskoslezském kraji 
počet německých turistů dlouhodobě pozvolna klesá, ovńem 
i tak se pohybuje spolu s polskými a slovenskými turisty 
v první trojici.  

V roce 2010 se v HUZ v ČR ubytovalo celkem 1 350 336 
Němců, coņ představuje pokles o 3,1 % oproti roku 2009. 
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Hlavní důvody návštěvy německých turistů v ČR v % 

 

Forma návštěvy v ČR v % 
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Dopravní prostředek v % 

 

Ubytovací zařízení v % 

 

Současné trendy v německém cestovním ruchu:  

 Návńtěvy měst – boom levných leteckých společností umoņňuje dalńí růst tohoto segmentu, neboť 
velké evropské metropole jsou letadlem za výhodných finančních podmínek velice dobře 
dostupné. Stále více touroperátorů nabízí na svých portálech výhodné letecké pobyty. 

 Wellness – role wellnessové dovolené roste, stejně jako nabídka hotelů a středisek, které tyto 
sluņby nabízejí. Němečtí turisté stále více vyhledávají  zařízení  nabízející tyto sluņby – zájem o 
tento typ dovolené bude dlouhodobý. 

 All – inclusive – v souvislosti s vyńńími příjmy a tendencí strávit dovolenou bez starostí a dalńích 
finančních nákladů preferují němečtí turisté systém all – inclusive. 

 Sport a aktivní dovolená – uplynulé roky byly bohaté na sportovní události, coņ pozitivně ovlivňuje 
sportovní fanouńky a návńtěvníky k aktivní dovolené. Neustále se zvyńuje zájem o golf a rovněņ 
nordic walking a surfování zařazuje stále více touroperátorů do svých nabídek. Novým trendem je 
také skálolezení. Pokud by se na trhu objevily dalńí nové atraktivní nabídky, poroste výrazně i 
tento segment. 

 Internet – němečtí turisté upřednostňují rezervaci přes toto informační médium. Převáņnou větńinu 
rezervací pak tvoří nákup letenek levných leteckých společností (90-95%), pronájem letních domů 
a chat (20-30 %), zájezdy Last Minute (15-25 %), a hotely (15-25 %).  

Cílové segmenty v německém cestovním ruchu: 

 Mladá generace do 16 let: organizované výlety za kulturou a poznáním, levné ubytování, 
rozmanitá večerní zábava, doprava autobusem nebo vlakem. 

 Mladá generace do 28 let: z bývalých spolkových zemí nevyhledává levné ubytování, navńtěvují 
restaurace a bary, cestu si organizují individuálně, převaņuje letecká doprava. Mladí lidé 
z bývalého východního bloku preferují levné ubytování, neutrácejí tolik peněz a cestují převáņně 
autem, autobusem nebo vlakem. 
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 Střední generace – vyhledává kombinaci zábavy a odpočinku, navńtěvují památky a jsou ochotni 
dobře zaplatit za dobré sluņby. 

 Manaņeři a majitelé firem – nehledí na finance, poņadují velmi dobré a kvalitní sluņby. 

 Starńí generace – cesty za poznáním, kulturou a zábavou přiměřenou věku. Navńtěvují česká 
města, památky UNESCO, hrady a zámky, jsou stálými klienty nańich lázní. Oblíbeným 
ubytováním jsou kempy, tato generace často stráví velkou část roku cestováním. 

 

4.2.2 Rakousko – stručná charakteristika 
V roce 2004 - 2007 vyjíņdělo do zahraničí 
kaņdoročně celkem 13,5 mil. rakouských turistů, tzn. 
ņe kaņdý Rakuńan vycestoval prakticky 1,7 x ze 
země (minimálně jedno přenocování). Obecně 
ovńem 48 % Rakuńanů tráví svou dovolenou doma 
a 52 % vyjíņdí za hranice země. U letních 
dovolených zůstávají 4 dny a déle (téměř 60 % 
z těch, kteří tráví dovolenou mimo Rakousko). U 
krátkodobých cest (1-3 přenocování) se jedná o 40 
% vyjíņdějících. 

V počtu sluņebních cest figuruje Česká republika na 
jednom z předních míst. Jedná se zejména o 
pracovní cesty obchodních partnerů a vedení firem, 
jeņ mají v ČR své pobočky. 
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rakouských 
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Hlavní důvod návštěvy ČR v % 

 

Forma návštěvy v % 

 

Ubytovací zařízení v % 
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Formy a trendy rakouského cestovního ruchu: 

 Dlouhodobou celkovou tendencí rakouského outgoingu je vysoká obliba cenově výhodné 
skupinové turistiky podle katalogových nabídek, zejména u rodin s dětmi. 

 Dlouhodobé celkové zvyńování nákladů na dovolenou při současné uváņlivé ekonomické kalkulaci 
nákladů. V posledních letech tráví svou hlavní dovolenou roku stále více Rakuńanů během 
cenově výhodnějńího mimosezónního období. 

 Průběņný trend zvyńování počtu a obliby krátkých cest, „raději kratńí dovolená, ale častěji“. 

 Zkracování průměrné délky cest. V současnosti je to 4,6 dnů v zahraničí a kolem 3,5 dne 
v Rakousku. 

 Dlouhodobá tendence zvyńování obliby domácí dovolené v Rakousku. 

 Trvalá obliba středomořských destinací a hlavní letní dovolené na pláņích u Středozemního moře. 

 Dlouhodobě stabilní pětice nejoblíbenějńích letních destinací – Itálie, Chorvatsko, Řecko, Turecko, 
Ńpanělsko. 

 Letecké cesty do zámoří – pokles zájmu z důvodu strachu z létání. Postiņeny jsou vńechny země 
muslimského světa, USA, jakoņ i země v sousedství případné války v Iráku. 

 Zvyńování obliby bezpečné turistiky vlakem, autem, autobusem.  
 

4.2.3 Slovensko – stručná charakteristika 
 

Slovensko se v posledních 10 letech umisťuje 
v první desítce zdrojových zemí z hlediska 
počtu zahraničních hostů v hromadných 
ubytovacích zařízeních v České republice. 
V Moravskoslezském kraji se dlouhodobě 
slovenńtí turisté dělí o první dvě příčky spolu 
s polskými turisty.  

 

Přestoņe počet cest Slováků o Evropy klesal, stále do ní směřuje 95,3 % vńech jejich zahraničních 
cest. Nejnavńtěvovanějńí byla střední a východní Evropa (59,3 % celkových výjezdů). Na druhém 
místě v oblíbenosti je jiņní Evropa (25,3 %). Mezi jednotlivými zeměmi je stále nejoblíbenějńí Česká 
republika, Chorvatsko a Polsko.  

Dominantním cílem cest Slováků do zahraničí jsou pobyty u moře, návńtěvy příbuzných a známých, 
pobyty u vody, kombinované pobyty a městská turistika. 
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Hlavní důvod návštěvy ČR v % 

 

Forma návštěvy v ČR v % 

 

Ubytovací zařízení v % 

 

4.2.4 Nizozemí – stručná charakteristika 
Nizozemí se v letech 1997-2010 umisťovalo zpravidla 
v první desítce zdrojových zemí z hlediska počtu turistů 
přijíņdějících do ČR.  

 

ČR stále těņí ze své velké konkurenční výhody ve své 
poloze. Autem je dosaņitelná za jeden den a nabízí 
přesně to, co v Nizozemí není k vidění: malebná města 
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s bohatou kulturou, hrady a zámky, jeskyně, skály, jezera a vodní nádrže, ale taky český a 
moravský folklór. Ale i takové věci, které jsou pro běņného Čecha skoro samozřejmé Nizozemec 
ocení, např. dostatek parkovacích míst (v hustě osídleném Nizozemí problém), téměř ničím 
neomezený a bezplatný pohyb ve volné přírodě (např. do pískových dun u Severního moře se musí 
platit vstupné) a samozřejmě příznivé ceny za zboņí a sluņby, coņ Nizozemci vńeobecně oceňují, 
zejména pak rodiny s dětmi.  
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Hlavní důvody návštěvy ČR v % 

 

Forma návštěvy v % 
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Ubytovací zařízení v % 

 

Trendy v cestovním ruchu:  

Typickým znakem pro turisty z Nizozemí je jejich zájem o regiony - Jiņní Čechy, Krkonońe, konkrétně 
okolí Lipna a Ńpindlerova Mlýna jsou nejoblíbenějńí. 

Nizozemci jsou v ČR známí jako milovníci kempů a cest karavanem a to bez ohledu na sociální 
ostavení a finanční moņnosti. Je běņné, ņe se v kempu sejde rodina ředitele velké firmy s rodinou 
prodavače v supermarketu. Kromě hotelů a penzionů, které vyhledává finančně dobře zabezpečená 
klientela, je nizozemským fenoménem touha strávit dovolenou v chatách a chalupách na českém 
venkově. 

Typické turistické produkty: 

 Cesty za sluncem – cesty jsou realizovány z velké části letadlem, nejoblíbenějńí destinací je 
středomoří. 

 Městská turistika – typickým produktem jsou autobusové zájezdy do hlavních evropských měst. 
Městská turistika je spojována zejména se skupinou movitých turistů starńích 55 let. 

 Kempování a aktivní turistika – do této kategorie patří cesty karavanem a aktivní turistika, které 
jsou oblíbené bez ohledu na sociální zázemí a věk turistů. 

 

Charakteristika klientely: 

 Holanďané mají vysoký sklon k cestování ve volném čase, na jednoho obyvatele starńího 15-ti let 
připadá ročně 1,1 cest. Pro srovnání ve Velké Británii připadá na jednoho obyvatele 0,7 cest a 
v Německu 0,8 cest. 

 Vnímání ceny v návaznosti na ekonomickou situaci země a váhání okolo bezpečnosti mají velký 
vliv na rozhodování o plánované cestě a na výběr cílové destinace. Doba mezi rozhodnutím a 
realizací cesty se proto zkracuje. Turisté se také stále více přiklánějí k pobytům v Nizozemí a více 
vyuņívají ubytování ze niņńí cenu – kempy, chaty, chalupy. 

 V posledních letech roste počet cest uskutečněných vlastním autem. Hlavní důvody volby 
vlastního automobilu jsou, ņe turisté tak lépe dojedou aņ k cíli a sníņí náklady na cestu. 

 

4.2.5 Řecko – stručná charakteristika 
V uplynulých letech byla nejoblíbenějńí výjezdovou destinací 
Řeků Itálie, následována Francií a Bulharskem. Nárůst 
v počtu turistů zaznamenala také Česká republika, která se 
umístila na 9. pozici ze vńech turistů, kteří z Řecka 
vycestovali.  

 

Obecně řecké rodiny lpí na svých dovolených a velmi vysoké 
procento Řeků cestuje na dovolenou pravidelně kaņdý rok, 
přesto se podíl kaņdoročních cest sníņil z 88 % v roce 1999 
na 73 % v roce 2003. Způsobila to finanční situace rodin a 
strach z cestování do zahraničí. 
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Hlavní důvod návštěvy ČR v % 

 

Forma návštěvy v % 

 

Ubytovací zařízení v % 
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4.3 Cílové skupiny turistů a návštěvníků destinace SBH pro období 
2011 – 2015 

Pro období 2011 – 2015 vycházíme z následující strukturalizace cílových skupin: 

 Cílové skupiny dle demografických charakteristik 

o rodiny s dětmi 

o senioři 

o skupiny dětí a mládeņe (ńkolní skupiny) 

o organizované skupiny (firemní akce) 

 Cílové skupiny dle socioekonomických charakteristik (dle klasifikace JICNARS) 

o C1 - Niņńí střední třída,  

 povolání - mistrovské nebo úřednické, niņńí manaņerské, administrativní nebo 
odborné  

 cca 24% rodin 

o C2 - Kvalifikovaná pracující třída 

 povolání - Kvalifikovaní dělníci 

 cca 30% rodin 

o D - Pracující třída 

 povolání - částečně kvalifikovaní a nekvalifikované dělníci 

 cca 25% rodin 

 Cílové skupiny dle motivace: 

o aktivní pobyty a rekreační sportovci,  

 pěńí turistika 

 cykloturistika 

 hipoturistika, jezdectví 

 sportovní létání 

 rybolov 

o zájemci o poznávání 

 historie, kultury, architektury 

 sakrálních památek a atraktivit 

 technických zajímavostí a památek 

 venkovského ņivota 

o rekreace a relaxace 

o zájemci o zábavní a kulturní akce 

o profesní cestovní ruch 

 firemní akce (vzdělávací akce) 

 incentiva  

 Cílové skupiny dle geografických charakteristik 

o Cílové skupiny dle země původu: 

 Německo 

 Rakousko 



Slezsko bez hranic – nová turistická destinace                                   Marketingová strategie cestovního ruchu 

Enterprise plc, s. r. o.  Strana 31 (celkem 33) 

 Slovensko 

 Holandsko 

 Řecko 

o Čeńtí a polńtí návńtěvníci a turisté 

 ČR: 

 MSK 

o Okresy Bruntál, Opava, Ostrava, 

o Zbytek MSK 

 OLK 

o Okresy Jeseník, Ńumperk 

o Zbytek OLK 

 Královehradecký a Pardubický kraj 

 Jihomoravský kraj 

 Ostatní  kraje 

 

 Polsko: 

 Vojvodství Opolské 

 Vojvodství Slezské 

 Vojvodství Dolnoslezské a Malopolské 

 Ostatní vojvodství 
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4.3.1 Kvantifikace významného blízkého trhu 
Vzhledem k charakteru destinace je významným rysem potenciální klientely její původ z městského 
prostředí. Tato klientela logicky vyhledává pro jednodenní výlety, krátkodobé pobyty (víkendy, 
prodlouņené víkendy) či týdenní pobyty (2 a dalńí dovolenou) zpravidla venkovské destinace, schopné 
nabídnout dobrou dostupnost, zajímavý program a zejména klidné prostředí se zdravým ņivotním 
prostředím. Pro tuto klientelu resp. její dílčí části (viz kap. 4.1.3) můņe být nově se formující destinace 
SBH velmi zajímavou nabídkou. Proto uvádíme přehled populace měst z historického území Slezska. 

 Město Počet obyvatel 

1 Vratislav 635 932 

2 Katovice 317 220 

3 Ostrava  311 268 

4 Gliwice 199 451 

5 Bytom 187 943 

6 Zabrze 191 247 

7 Bialsko-Biala 176 864 

8 Ruda Śląska 146 658 

9 Rybnik 141 580 

10 Tychy 131 153 

11 Opolí 128 268 

12 Wałbrzych 126 465 

13 Zielona Góra 118 221 

14 Chorzów 114 686 
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15 Lehnice 105 750 

16 Opava 59 627 

17 Krnov 25 224 

18 Karviná 61 591 

 Celkem 3 179 148 


