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Projekt Svazu měst a obcí ČR 

NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE 

VOLITELNÉ TÉMA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE 

CESTOVNÍ RUCH



  

CESTOVNÍ RUCH
v regionu ORP Bystřice

→ podpora rozvoje meziobecní spolupráce v projektu
     OBCE SOBĚ 

→ marketingová a komunikační strategie projektu 
     EDEN & širší Bystřicko 

→ strategie komunitně vedeného rozvoje 
     MAS Zubří země

→ strategie rozvoje cestovního ruchu v tur. oblasti
     BYSTŘICKO a spol.

K čemu se to využije?



  

CESTOVNÍ RUCH
v regionu ORP Bystřice

→ analytické dokumenty ORP Bystřice 2006, 2010, 2013 

→ analýzy cestovního ruchu v Kraji Vysočina 2006, 2011 

→ strategie rozvoje Mikroregionu Bystřicko 

→ statistické ročenky Kraje Vysočina 2012, 2013

Z čeho vycházíme?

→ monitoring návštěvnosti CzechTourism 2010 - 2013

→ ČSÚ, NIPOS, TIC, Atlas cest. ruchu  ...a další 



  

CESTOVNÍ RUCH
v regionu ORP Bystřice

→ Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 
     na období 2014 – 2020
→ Program rozvoje Kraje Vysočina (2011)

→ Strategie Kraje Vysočina 2020 

→ Profil Kraje Vysočina (2011, 2013)

Čeho se držíme?

→ Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského 
     kraje na období 2014–2020

→ ...vlastních zkušeností a zdravého rozumu



  

Analytický dokument  
CESTOVNÍ RUCH v regionu ORP Bystřice
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Místo ORP Bystřice na turistické mapě ČR
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Místo ORP Bystřice na turistické mapě ČR
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Místo ORP Bystřice na turistické mapě ČR
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Potenciál cestovního ruchu v Kraji Vysočina



  

Potenciál cestovního 
ruchu v ORP Bystřice

Nosné typy cestovního ruchu

Kulturní cestovní ruch (kulturně 
historické památky - hrady, 
zámky, sakrální architektura, 
muzea, galerie, rodáci)

Dovolená v přírodě (krajinné a 
přírodní atraktivity, chráněná 
území a objekty, naučné stezky)

Sportovní a aktivní dovolená 
(podmínky pro provozování, 
pěší turistika, cykloturistika, 
vodní turistika, hipoturistika, 
rekreační oblasti, sportovní 
zařízení, aquaparky, zimní 
sporty)

  Lázeňství a péče o zdraví (wellness, 
rehabilitační programy, 
zdravotní pobyty)

  Kongresový cestovní ruch 



  

Srovnání potenciálu
Žďárské vrchy

X
Bystřicko

X
Boskovicko 

a Moravský kras

Hodnota Bystřicko
Boskovic
ko a Mor. 

Kras

Žďárské 
vrchy

Rozloha 348 km2 511 km2 715 km2 

Počet 
obyvatel 

20 190 51 486 62 487

Hustota 
osídlení

58 
obyv./km

2

101 
obyv./km

2

79 
obyv./km

2

Mikroregi
ony

2 7 4
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Analýza nabídky cestovního ruchu v ORP Bystřice

Regionu Bystřicka dominuje 
● množství drobných v pestré krajině rozesetých staveb vysoké kulturní nebo estetické 

hodnoty, tato situace ukazuje region jako malebnou sbírku památek, které stojí za to 
neminout a jejichž návštěva je zároveň spojena s poznáváním různých tváří a zákoutí 
regionu

● přívětivost přírodních scenérií, které spolu se zákoutími málo narušené přírody vytváří  
celkový dojem velmi klidné a ruchu prosté krajiny, zvoucí návštěvníka ke ztišení a 
uklidnění z ruchu moderního života 

● voda připomínaná v různých podobách, ať už formou vodních ploch, přehrady, hlubokých 
údolí potoků a řek, nebo na panelech naučných stezek; za harmonické spojení vody a 
krajiny obdržel region i ocenění excelentní destinace EDEN. Voda svým neustálým 
pohybem pak evokuje pozvánku k aktivitám, turistice a pohybu, k nimž je v členité krajině 
dost příležitostí 

Bystřicko se jeví jako ideální destinace pro vyhledávání tichých koutů, malebných 
krajinných scenérií a masovým turismem zapomenutých památek, spolu s provozováním 

aktivního pobytu a  sportů na všech úrovních náročnosti. 
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Analýza poptávky cestovního ruchu v ORP Bystřice

6%

89%

31%

18%

Kategorie návštěvy - s kým 

inidividuálně
s partnerem/přáteli
s malými dětmi
se staršímidětmi

64%

17%

18%
1%

Délka pobytu v regionu

bez noclehu
1 – 2 noclehy
3 – 7 noclehů
delší

14%

35%
40%

3%
8%

Délka pobytu ubytovaných

1 den
2-3 dny
týden
více
jiné

20%

27%

8%

40%

5%
Návštěvníci dle bydliště

Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj
Ostatní kraje ČR
Zahraniční hosté
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Analýza poptávky cestovního ruchu v ORP Bystřice

17%

22%

40%

21%

Návštěvníci dle vzdálenosti od bydliště

10 – 20 km
21 – 50 km
51 – 100 km
nad 100 km

24%

23%

4%
12%

20%

10%
6%

Země původu zahraničních návštěvníků

Velká Británie
Německo
Rusko
Nizozemí
Slovensko
Evropa ostatní
mimo Evropu

17%

29%

54%

Loajalita - opakování návštěv

poprvé
1 – 3 krát
vícekrát

57%

18%

3%
4%

2%
4%

1%
13%

Impuls k návštěvě
vlastní zkušenost
doporučení osobní
doporučení internet
skupinová cesta
reportáž
reklama
katalog CK
jiný  



  

24%

28%

9%

45%

2%3%

31%

9%
1%

7%

10%
8%
Preferované aktivity

Pěší turistika
Horská tur., Cykloturistika
Koupání, vodní sporty
Lyžování, zimní sporty
Jiný aktivní sport
Pěče o fyz.a duš. Kondici
Poznávací turistika
Venkovská turistika
Církevní turistika
Kulturní akce
Sportovní akce
Společenský život
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Analýza poptávky cestovního ruchu v ORP Bystřice

15%

19%

52%

1%1%
5%

6%0%

Důvod návštěvy

Poznání
Relaxace
Turistika a sport
Zdraví
Práce
Zábava
Nákupy
Návštěva známých
Tranzit
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Analýza poptávky cestovního ruchu v ORP Bystřice

87%

4%2%0%7%0%
Způsob dopravy do regionu

auto
vlak
autobus linkový
autobus zájezdový
kolo
pěšky

6%2%
8%

5%

2%
4%

10%
64%

Ubytování - dle typu
Hotel***
Hotel** nebo *
Penzion
Kemp/tábořiště
jiné HUZ
v soukromí
u známých
bez ubytování

2011 léto
2012 zima

2012 léto
2013 zima

2013 léto
2014 zima

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ubytování - vývoj za 3 roky

Hotel***
Hotel** nebo *
Penzion
Kemp/tábořiště
jiné HUZ
v soukromí
u známých
bez ubytování

44%

43%

14%

Stravování - využití

Téměř vždy
Jak kdy
Téměř nikdy
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Analýza poptávky cestovního ruchu v ORP Bystřice

13%

49%

32%

5%1%

Denní útrata v regionu

Do 200 Kč
201 – 500 Kč
501 – 1 000 Kč
1 – 2 000 Kč
více než 2 000 Kč
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Aktivita v cestovním ruchu v regionu ORP Bystřice

V regionu ORP Bystřice působí
3774 ekonomických subjektů,

z toho cca 7% v oblasti
cestovního ruchu 

Region ORP Bystřice čítá okolo
20 tis. obyvatel, z toho nyní
pouze 45 % je ekonomicky
aktivních. Z toho cca 4,7 %
pracuje v oblasti cestovního
ruchu
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SWOT analýza ORP Bystřicko, oblast cestovní ruch

Silné stránky

Vysoký přírodní a turistický potenciál
● zachovaná příroda a atraktivita krajiny s příznivým obrazem regionu
● přívětivost přírodních scenérií, které spolu se zákoutími málo narušené přírody vytváří celkový dojem velmi klidné a 

ruchu prosté krajiny, zvoucí návštěvníka ke ztišení a uklidnění z ruchu moderního života 
● voda připomínaná v různých podobách, ať už formou vodních ploch, přehrady, hlubokých údolí potoků a řek, nebo na 

panelech naučných stezek
● množství drobných v pestré krajině rozesetých staveb vysoké kulturní nebo estetické hodnoty
● mnoho příležitostí k aktivitám, turistice a pohybu v přírodě v letních i zimních měsících

Pozitivní sociální dojem
● region situován v geograficky výhodné poloze v centru České republiky
● vysoká míra loayality návštěvníků a spokojenosti s trávením dovolené v regionu
● region součástí tradiční „dovolenkové a rekreační“ oblasti

Aktivita místních úřadů a podpora cestovnímu ruchu
● podpora tvorby produktů a jejich marketingu
● iniciace fóra cestovního ruchu jako komunikační a koordinační platformy řešení otázek systémového rozvoje cestovního 

ruchu
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SWOT analýza ORP Bystřicko, oblast cestovní ruch

Slabé stránky
„Tranzitnost“ destinace
● krátká průměrná doba pobytu návštěvníků
● nízká turistická návštěvnost regionu
● klesající využívání turistických služeb v regionu 
● silná konkurence sousedních regionů

Limity regionu 
● nedostatečné využití přírodních unikátů
● nejisté zimní počasí oslabující zimní turistiku
● špatné podmínky pro vodáckou turistiku 
● slabá etnografie regionu, nemáme vlastní tradice a folklor
● málo možností pro zážitkovou turistiku

Destinační chaos
● neexistence destinační agentury, žádní incomingoví organizátoři aktivního cestovního ruchu
● nízká kvalita poskytovaných služeb v cestovního ruchu, nekvalifikovaná pracovní síla, slabá komunikační a jazyková 

vybavenost  pracovníků v cestovním ruchu
● nesystémové řízení aktivit cestovního ruchu
● nízká vybavenost území doprovodnou turistickou infrastrukturou
● nedostatek finančního kapitálu pro další rozvoj cestovního ruchu
● silná sezónnost nabídky služeb cestovního ruchu
● slabá kooperace v rámci regionu v přípravě turistických produktů, jejich propagace a prodeje, slabá nebo žádná 

provázanost mezi aktéry cestovního ruchu
● akce pouze lokálního charakteru
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SWOT analýza ORP Bystřicko, oblast cestovní ruch

Slabé stránky
„Tranzitnost“ destinace
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● nedostatek finančního kapitálu pro další rozvoj cestovního ruchu
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SWOT analýza ORP Bystřicko, oblast cestovní ruch

Ohrožení
Narušené tržní prostředí
● realizace projektů pouze s dotační podporou
● finanční závislost dalšího fungování projektů pouze na veřejné podpoře
● narušování tržního prostředí prostřednictvím poskytovaných účelových dotací do těch oblastí, které jsou schopni 

obstarat soukromé subjekty

(Nedostatečná) Kvalita služeb
● nedostatečná kvalita, struktura a využití infrastruktury cestovního ruchu 
● nedostatečné informace o kapacitách, nabídkách a kvalitách cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni pro účely 

celorepublikové a mezinárodní nabídky
● podcenění lidského faktoru a profesionální přípravy odborníků v oblasti cestovního ruchu, včetně poradenské a 

vzdělávací činnosti pro začínající podnikatele
● přetížení vybraných středisek cestovního ruchu jejich rostoucí návštěvností
● odliv návštěvníků pro nespokojenost s kvalitou strav. a ubytovacích služeb a s profesionalitou doplňkových služeb
● silná sezónnost nabídky služeb

Zaostávání regionu
● dlouhodobá absence atraktivních turistických programů
● ztráta zájmu  návštěvníků o turistické cíle bez atraktivní programové nabídky
● silná a aktivní konkurence v sousedních regionech
● zkracování délky pobytu turistů
● zaostávání za dynamickým rozvojem nabídky nových forem cestovního ruchu 
● nezájem cestovních kanceláří a touroperátorů o regionální produkty cestovního ruchu
● paralyzování rozvoje cest. ruchu v památkových objektech a chrán. územích, nedostupnost turistických atraktivit
● negativní vnímání (vyššího počtu) turistů u obyvatel menších sídel 
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Potenciál meziobecní spolupráce
v rámci cestovního ruchu v ORP Bystřice

→ Mikroregion Bystřicko

Putovní letní kino na Bystřicku (2014 – I. ročník)
Bystřické Zrcadlení (2014 – IV. ročník)
Bystřicko čte dětem (2014 - VII. ročník)
Dětská umělecká soutěž (2014 – VII. Ročník)
Nositel tradic Bystřicka 
S Vodomilem Zubří zemí (2014 - VIII. ročník) 

→ MAS Zubří země

Znám křišťálovou studánku



  

Potenciál cestovního 
ruchu v ORP Bystřice

Nosné typy cestovního ruchu

Kulturní cestovní ruch (kulturně 
historické památky - hrady, 
zámky, sakrální architektura, 
muzea, galerie, rodáci)

Dovolená v přírodě (krajinné a 
přírodní atraktivity, chráněná 
území a objekty, naučné stezky)

Sportovní a aktivní dovolená 
(podmínky pro provozování, 
pěší turistika, cykloturistika, 
vodní turistika, hipoturistika, 
rekreační oblasti, sportovní 
zařízení, aquaparky, zimní 
sporty)

  Lázeňství a péče o zdraví (wellness, 
rehabilitační programy, 
zdravotní pobyty)

  Kongresový cestovní ruch 
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Potenciál pro meziobecní spolupráci v rámci cestovního ruchu 

2 KLENOTY BYSTŘICKA 

→ Titul EDEN

 

→ EuroVelo 4
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Potenciál pro meziobecní spolupráci v rámci cestovního ruchu 

→ Střediskové obce
  Bystřice nad Pernštejnem
  Vír
  Dalečín
  Zvole a Dolní Rožínka
  Mitrov/Strážek
  Nedvědice

→ Osy rozvoje cestovního ruchu
  Údolí řeky Svratky

 Nedvědicko
  Štěpánovský rudný revír
  Vír v údolí Svratky
  Vírská přehrada

  Rekreační zóna/osa Domanín – Lísek – Zubří
  Mitrovská kulturní krajina
  Českomoravské pomezí
  EuroVelo 4 

→ Osy rozvoje za hranice regionu 
  Rovečné - Bystré – Svojanov
  Prosetín – Olešnice – Letovice 
  Štěpánov – Kunštát – Boskovice (E 19)
  Dalečín – Jimramov – Polička (Českomoravské pomezí) 
  Lísek – Zubří – Nové Město – Žďár n. Sáz. (Posázavská) 
  Lísek – Koníkov – Žďárské vrchy (EuroVelo 4)
  Strážek – Moravec – Křižanov – Velké Meziříčí – Třebíč (Ekoregion Horácko)
  Strážek – Žďárec – Tišnov (Údolí Loučky a Libochůvky)
  Nedvědice – Doubravník – Lomnice – Tišnov (EuroVelo 4, Czech Gothic Trail)



  

Skutečná meziobecní spolupráce v rámci cestovního ruchu 

→ Zásobník projektů 

→ Plány obcí, městyse, města

→ Plány Mikroregionu a MASky

→ Nadregionální projekty 

→ Projekty sousedních regionů  

ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI NÁVRHOVÉ ČÁSTI DOKUMENTU 

vladimir.vecheta@bystricenp.cz 

Předem díky 
za (meziobecní)

spolupráci

CESTOVNÍ RUCH v regionu ORP Bystřice

mailto:vladimir.vecheta@bystricenp.cz
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