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1 ÚVOD 
 

Východiskem pro analýzu využití potenciálu cestovního ruchu lokality je dokument „Využití 

potenciálu cestovního ruchu v České republice“ Ústavu územního rozvoje (2010). Některé 

ukazatele byly upraveny a přepočítány dle aktuálního stavu.  

Dalšími významnými dokumenty, na které bude analýza i návrhová část navazovat, je 

„Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020“a „Územní 

studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruchu“ (2008), která se 

v současné době aktualizuje.  

Potenciál cestovního ruchu, definovaný v dokumentu „Využití potenciálu cestovního ruchu 

v České republice“, je rozdělen na dva skladebné dílčí potenciály: 

 potenciál vyplývající z „plošných“ krajinně rekreačních hodnot území (krajinně 

rekreační potenciál). 

 potenciál, který je dán rozmístěním a významem „bodových“ atraktivit 

vyhledávaných turisty a rekreanty (potenciál územně zakotvených atraktivit 

cestovního ruchu) 

Potenciál územně zakotvených atraktivit cestovního ruchu zahrnuje objekty rozmístěné v 

území bez jakýchkoli dnešních vlivů cestovního ruchu (např. středověké hrady, historická 

města, technické památky atp.). Jedná se o prvotní atraktivity. 

Cestovní ruch ovlivňují i atraktivity druhotné, např. zoologické zahrady, lyžařské vleky, 

hotely, muzea, galerie apod. Neexistuje zde územní zakotvenost. Jedná se tedy o tzv. 

„mobilní“ prvky (aspekty využití potenciálu cestovního ruchu). 

 
Potenciál územně zakotvených atraktivit cestovního ruchu se skládá z následujících 
položek:  
 přírodní pozoruhodnosti,  

 historické městské soubory,  

 historické vesnické soubory,  

 zámky,  

 hrady, tvrze, zříceniny,  

 křesťanské sakrální památky,  
 židovské památky,  

 vojenské památky,  

 pietní památníky,  

 technické památky,  
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 archeologické památky,  

 historické podzemí,  

 lázeňská místa,  

 vinařský věhlas,  

 pivovarnický věhlas.  
 

  

Pro potřeby analýzy byly vybrány aktivity, které ovlivňují cestovní ruch a rekreaci (vždy v 

hranicích jednotlivých obvodů ORP): 

 délka pěších turisticky značených cest, 

 délka značených cyklotras, 

 počet rozhleden, 

 počet a významová diferenciace kulturních zařízení navštěvovaných turisty a rekreanty 

(muzea, galerie, zoologické a botanické zahrady aj.), 

 počet a významová diferenciace sportovně rekreačních zařízení rovněž navštěvovaných 

turisty a rekreanty (aquaparky, golfová hřiště, farmy pro hipoturistiku), 

 počet lyžařských vleků a pro lyžaře sloužících lanovek, 

 počet turistických informačních center, 

 počet ekonomických subjektů pohostinství a veřejného stravování, 

 počet ubytovacích zařízení. 
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2 Definice území turistické lokality Litovelsko 
 

Obec s rozšířenou působností Litovel (ORP Litovel) se rozprostírá na území o rozloze 247,47 km2. 

Z pohledu administrativně-správního hlediska spadá do Olomouckého kraje.  Zahrnuje 20 obcí 

s celkovým počtem 23 727 obyvatel (k 31. 12. 2012). 

Obr 1 ORP Litovel 
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Tab. 1 Seznam obcí ORP Litovel 

Poř. číslo Název obce Rozloha v km2 Počet obyvatel 

1.  Bílá Lhota 18,21 1 124 

2.  Bílsko 3,73 224 

3.  Bouzov 42,31 1 529 

4.  Červenka 11,30 1 436 

5.  Dubčany 3,44 226 

6.  Haňovice 2,80 451 

7.  Cholina 8,99 757 

8.  Litovel 46,40 9 874 

9.  Loučka 6,20 206 

10.  Luká 14,84 810 

11.  Měrotín 2,14 272 

12.  Mladeč 12,06 771 

13.  Náklo 11,46 1 513 

14.  Olbramice 3,05 230 

15.  Pňovice 16,36 888 

16.  Senice na Hané 19,25 1 814 

17.  Senička 5,69 346 

18.  Slavětín 4,90 200 

19.  Střeň 5,79 602 

20.  Vilémov 8,55 454 

Celkem 247,47 23 727 
Zdroj: vlastní na základě dat z ČSÚ (2013) 

 

Město Litovel, obce ORP Litovel (vyjma obce Pňovice) a obce Loučany, Náměšť na Hané a Příkazy 

spolupracují v rámci dobrovolného svazku obcí mikroregionu, jehož předmětem činností je i rozvoj 

venkovského turismu.   

V případě definice území z hlediska rekreace a cestovního ruchu (RC 3 Bouzovsko) je toto území 

jedním z 9 rekreačních celků v Olomouckém kraji. Jednotlivé celky mají odlišný charakter a také 

odlišné předpoklady pro rozvoje rekreace a cestovního ruchu.  

Z pohledu cestovního ruchu spadá lokalita Litovelsko do turistického regionu Střední Morava. 

Definice území turistických lokalit byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje v rámci tzv. 

rajonizace turistického regionu Střední Morava Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého 

kraje 2007-2009. 

Tab. 2 Rajonizace turistické lokality Litovelsko 

Turistická lokalita Obce na území turistické lokality 

Litovelsko 
 

Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, 
Litovel, Loučka, Loučany, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na 
Hané, Olbramice,  Pňovice, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, 
Vilémov 

Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2007 – 2009 (upraveno) 

 



   

   7 
 

 

Turistická lokalita Litovelsko se rozprostírá na území o rozloze 271,1 km2. Zahrnuje 22 obcí 

s celkovým počtem 26 392 obyvatel (k 31. 12. 2013). Do turistické lokality Litovelsko patří 2 obce 

z ORP Olomouc, a to Náměšť na Hané (18,65 km2, 2 024 obyvatel) a Loučany (4,98 km2, 641 

obyvatel).  

Pro potřeby analýzy budou brána v potaz data za celé ORP, podle nichž je koncipován dokument 

„Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice“, a dále u některých kategorií 

potenciálu budou doplněna data obcí Loučany a Náměště na Hané. 
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3 Krajinně rekreační potenciál  
 

Litovelsko patří do rekreační a turistické krajiny typu II – IV: 

 Rekreační a turistická krajina typu II – členitá vrchovinná krajina s lesy, loukami a 

pastvinami, s četnými vyhlídkovými body, s relativně drobným osídlením; nebo 

krajina s plochým reliéfem, ale s vysokou estetikou danou střídáním lesů, luk a 

rybníků, velmi vhodná pro cykloturistiku; nebo krajina monumentálních izolovaných 

sopečných vrchů s vysoce kvalitními rozhledovými místy; nebo krasová krajina s 

méně vyvinutými povrchovými tvary. Tento typ krajiny má podporující vliv na cestovní 

ruch.  

 Rekreační a turistická krajina typu III – pahorkatinná, mírně zvlněná krajina s 

mozaikou polí, lesů, luk, s menšími až středně velkými venkovskými sídly. Tento typ 

krajiny má neutrální vliv na cestovní ruch, který nezvyšuje, ale ani nesnižuje potenciál 

cestovního ruchu. 

 Rekreační a turistická krajina typu IV – převážně plochá krajina, intenzivně 

zemědělsky využívaná, bezlesá nebo s drobnými plochami listnatých lesů, relativně 

hustě osídlená s velkými venkovskými sídly. Tento typ krajiny má omezující vliv na 

cestovní ruch. 

Tab. 1 Rozsah a bodové zhodnocení ploch a linií krajinně rekreačního potenciálu v obvodech ORP 

ORP 
rekr. a turist. 
krajina I 

rekr. a 
turist. 
krajina II 

rekr. a 
turist. 
krajina III 

rekr. a 
turist. 
krajina IV 

břehy vod. 
ploch I 

břehy 
vod. ploch 
II 

toky pro 
splouvání ∑ 

  km2 body km2 body km2 body km2 body km body km body km body body 

Litovel     80 120 100 50 70 -35         6 24 159 

Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 

 

Řeka Morava je na některých úsecích vhodná pro vodácké plavby.  

 

Litovelsko, jehož část území (Bílá Lhota, Bouzov, Haňovice, Litovel, loučka, Luká, Měrotín, 

Mladeč, Slavětín a Vilémov) patří do rekreačního celku Bouzovsko, vytváří atraktivní 

podmínky pro rozvoj rekreace.   

Vysoké hodnocení přírodních podmínek vykazují obce Luká a Mladeč s veřejně přístupnými 

jeskyněmi, přírodní atraktivitou regionálního významu. Průměrné hodnocení přírodních 

lokalizačních předpokladů rekreace v tomto území je 2,5 (ve škále 1 – 5), tj. průměrné 
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podmínky.1 Přírodní podmínky vytváří zejména značné zalesnění území, krasové jevy 

v území, výšková členitost území a nízký stupeň antropogenních transformace území.  

Turistická lokalita Litovelsko je významná z hlediska ochrany přírody. Na východní okraj 

území zasahuje CHKO Litovelské Pomoraví. Je zde vyhlášena řada maloplošných zvláště 

chráněných území: 

 národní přírodní památky  

o Park v Bílé Lhotě 

o Špraněk 

o Třesín 

 národní přírodní rezervace 

o Ramena řeky Moravy (jen okrajově) 

 přírodní rezervace 

o Templ 

o Hejtmanka 

o Novozámecké louky 

o Litovelské luhy 

 přírodní památky 

o  Třesín 

o Malá Voda 

o U Zámecké Moravy 

o Geologické varhany 

o Hvězda 

Do území turistické lokality zasahuje ptačí oblast Litovelského Pomoraví cca 250 ptačích 

druhů (např. ledňáček říční, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký) a jsou zde vyhlášeny 

evropsky významné lokality Chudobín, Bílá Lhota a Litovelské Pomoraví.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Z hlediska hodnocených rekreačních celků Olomouckého kraje je to hodnocení poměrně vysoké. 
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4 Potenciál územně zakotvených atraktivit cestovního ruchu 
 

Litovelsko (595 bodů) je po Olomoucku druhou nejvýznamnější lokalitou na Střední 

Moravě v počtu zakotvených atraktivit cestovního ruchu.  

Tab. 3 Složky potenciálu územně zakotvených atraktivit cestovního ruchu v turistické lokalitě 

Litovelsko 

ORP body za ∑ 
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počet 3 1 2 2 2 4   2 1 1  1  

body 140 30 60 60 75 110 
  

70 25 
  

25 595 

Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 (upraveno) 

Litovelsko má celkem 122 zapsaných nemovitých kulturních památek nadregionálního 

významu (viz Příloha 1).  

19 zakotvených atraktivit je využitelných pro cestovní ruch: 

 Mladečské jeskyně 

 Javoříčské jeskyně 

 Arboretum Bílá Lhota 

 MPZ Litovel (městská památková zóna) 

 VPZ Senička (vesnická památková zóna) 

 VPR Příkazy (vesnická památková rezervace) 

 hrad Bouzov (národní kulturní památka) 

 zámek Nové Zámky a dvůr Nové Zámky 

 zámek Chudobín 

 kostel pravoslavný sv. Cyrila a Metoděje (Chudobín) 

 kostel sv. Cyrila a Metoděje (Chudobín) 

 kostel sv. Františka Serafinského (Chudobín) 

 tvrz Unčovice  

 církevní památky v Litovli 

 Památník obětí II. světové války v Javoříčku (národní kulturní památka) 

 Svatojánský most a zaklenutý Nečíz 

 Zámek Náměšť na Hané  

 Hrad, zřícenina a archeologické stopy (Náměšť na Hané) 

 Kaple Nejsvětější Trojice (Náměšť na Hané) 

 hrobka Kinských (Náměšť na Hané) 

Ostatní památky zakotvené v lokalitě jsou regionálního či místního významu. 
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4.1 Shrnutí potenciálu cestovního ruchu 

 

Litovelsko má omezený potenciál z pohledu krajinně rekreačního potenciálu, rozsáhlý 

potenciál v rámci územně zakotvených atraktivit cestovního ruchu. Celkový potenciál 

Litovelska je zařazen do stupně 3, který je definován jako středně velký potenciál pro rozvoj 

cestovního ruchu. 

 

Tab. 4 Velikost potenciálu cestovního ruchu Litovelska v bodových hodnotách a stupních 

ORP 

krajinně 
rekreační 
potenciál 

potenciál 
územně 
zakotvených 
atraktivit CR 

celkový potenciál 
CR 

  body stupeň body stupeň body stupeň 

Litovel 159 2 595 4 754 3 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 (upraveno) 
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5 Vyhodnocení využití potenciálu cestovního ruchu Litovelska 
 

Faktory, které ovlivňují rozhodnutí k návštěvě určitého regionu, spočívají v potenciální 

kvalitě krajiny, v existenci kulturně-společenských a kulturně-historických atraktivit a ve 

vybavenosti infrastrukturou a službami cestovního ruchu.  Služby a infrastruktura cestovního 

ruchu tento potenciální základ rozvíjejí a stávají se druhotnými atraktivitami cestovního 

ruchu. Souhrnně se nazývají „aktivitami“. 

Jednotlivé aktivity jsou srovnávány s tou částí potenciálu cestovního ruchu, na kterou nejvíce 

navazují. 

 

Tab. 5 Aktivity ve vztahu s potenciálem území 

 Srovnání s: 

Aktivita Krajinně 
rekreačním 

potenciálem 

Potenciálem 
územně 

zakotvených 
atraktivit CR 

Celkovým 
potenciálem 

CR 

Pěší turisticky značené trasy   X 

Značené cyklotrasy   X 

Rozhledny X   

Kulturní zařízení  X  

Sportovně rekreační zařízení X   

Lyžařské vleky a lyžaři – využívané lanovky X   

Turistická informační centra   X 

Ekonomické subjekty pohostinství a veř. stravování   X 

Ubytovací zařízení   X 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 
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5.1 Pěší turisticky značené cesty  

 

Litovelsko má celkem 50 km pěších značených cest2. Ideální (standardizovaná) průměrná 

délka pěších značených cest na Litovelsku je stanovena na 113,4 km. 

 

Tab. 6 Pěší turisticky značené cesty a potenciál cestovního ruchu Litovelska 

ORP 
délka TZT 

v km 
standardiz. 

délka TZT v km 
koeficient délky 
TZT (s. d. = 100) 

stupeň 
koeficientu 

stupeň 
potenciálu 

CR 

rozdíl 
(využití 

potenciálu) 

Litovel 50 113,4 44,1 1 3 -2 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že na území ORP Litovel je potenciál pěších turistických 

tras málo využíván, současná aktivita je hodnocena jako slabá úroveň aktivity. 

 

5.2 Značené cyklotrasy  

 

Litovelsko má celkem 130 km značených cyklotras3. Ideální (standardizovaná) průměrná 

délka cyklotras na Litovelsku je stanovena na 105,9 km. 

Tab. 7 Značené cyklotrasy a potenciál cestovního ruchu obvodů ORP 
 

ORP 

délka 
ZCT v 

km 
standardiz. 

délka ZCT v km 
koeficient délky ZCT (s. 

d. = 100) 
stupeň 

koeficientu 

stupeň 
potenciálu 

CR 
rozdíl (využití 
potenciálu) 

Litovel 130 105,9 122,7 3 3 0 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že na území ORP Litovel je potenciál cyklotras dobře 

využíván, současná aktivita je hodnocena jako střední úroveň aktivity. 

 

Turistickou lokalitou Litovelsko prochází mezinárodní cyklotrasa Eurovelo 9 (Gdaňsk – Pula), 

která vede z Polska přes Českou republiku, Rakousko, Slovinsko, Itálii a Chorvatsko. 

 

 

                                                           
2
 Délka pěších značených cest je zaokrouhlena na 5 km. Celostátní standard na 100km2 je hodnota 45,8 km TZT. 

3
 Celostátní standard délky značených cyklotras na 100km2 je hodnota 42,8 km.  
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5.3 Rozhledny 
 

Na Litovelsku se nachází 1 rozhledna. Ideální (standardizovaný) počet rozhleden na území 

Litovelska je 0,7.  

Tab. 8 Rozhledny a krajinně rekreační potenciál obvodů ORP 
  

ORP 
počet 

rozhleden 

standardiz. 
počtu 

rozhleden 

koeficient 
počtu rozhl. 
(s.p . = 100) 

stupeň 
koeficientu 

stupeň kraj. 
rekr. 

poteciálu 
rozdíl (využití 
potenciálu) 

Litovel 1 0,7 142,9 4 2 2 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že na území ORP Litovel je potenciál rozhleden dobře 

využíván, současná aktivita je hodnocena jako silná úroveň aktivity. 

 

5.4 Kulturní zařízení 
 

Kulturní, tzv. movitá zařízení (muzea, galerie, muzea v přírodě, skanzeny, zoologické zahrady, 

zooparky, botanické zahrady a arboreta) jsou významnými motivátory k návštěvě území. Na území 

Litovelska se nachází 6 kulturní zařízení/145 bodů (2 muzea v Litovli a 1 muzeum v Cholině, 1 

arboretum v Bílé Lhotě, 1 muzeum na Bouzově, 1 muzeum v Náměšti na Hané a 1 skanzen v 

Příkazích). Ideální (standardizovaný) počet bodů kulturních zařízení pro území Litovelska je 51,91.  

Tab. 9 Kulturní zařízení a potenciál územně zakotvených atraktivit CR obvodů ORP 

ORP 

počet 
bodů za 
kult. zař. 

standardiz. 
počtu bodů za 

kult. zař. 

koeficient 
počtu bodů 
(s. p. = 100) 

stupeň 
koeficientu 

stupeň úz. 
zakotv. atr. 

rozdíl (využití 
potenciálu) 

Litovel 175 51,91 337,1 5 4 1 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 (upraveno) 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že na území ORP Litovel je potenciál kulturních zařízení velmi 

dobře využíván, současná aktivita je hodnocena jako silná úroveň aktivity. 
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5.5 Sportovně rekreační zařízení 
 

Mezi sportovně rekreační zařízení, jako jeden z cílů návštěvníků regionu a tedy atributů využití 

krajinně rekreačního potenciálu, zařazujeme aquaparky, plavecké bazény, golfová hřiště a farmy pro 

hipoturistiku. 

Litovelsko disponuje sportovně rekreačními zařízeními. Ideální (standardizovaný) počet bodů 

sportovně rekreačních zařízení pro území Litovelska je 36,4.     

 

Tab. 10 Sportovně rekreační zařízení a krajinně rekreační potenciál Litovelska 

ORP 

Počet 
bodů za 

sport. zař. 

standardiz. 
počtu bodů 

za sport. zař. 

koeficient 
počtu bodů 
(s. p. = 100) 

stupeň 
koeficientu 

stupeň kraj. 
rekr. 

potenciálu 

rozdíl 
(využití 

potenciálu) 

Litovel 200 36,4 549,4 5 2 3 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 (upraveno) 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že na území ORP Litovel je potenciál sportovně rekreačních 

zařízení velmi dobře využíván, současná aktivita je hodnocena jako silná úroveň aktivity. 

Biokoupaliště – Litovel 

Hanácký jezdecký klub – Litovel  

Jezdecký klub Pejiř Haňovice – Haňovice (není webová prezentace) 

Jezdecký klub – Nové Zámky 

Stáj Bouzov – Bouzov 

Pony Klub Olešnice - Bouzov 

JK Eldorado Odrlice – Odrlice/Senice na Hané 
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5.6 Turistická informační centra 
 

Na Litovelsku se nachází 2 certifikovaná turistická informační centra (Turistické informační centrum 

Litovel/zřízeno dne 1. 4. 2014, Náměšť na Hané).  Ideální (standardizovaný) počet TIC pro území 

Litovelska je 1,90.    

Tab. 11 Turistická informační centra a potenciál CR Litovelska 
  

ORP 
Počet 

TIC 
standardiz. 
počtu TIC 

koeficient 
počtu TIC 

(s.p. = 100) 
stupeň 

koeficientu 

stupeň 
potenciálu 

CR 
rozdíl 

(využití potenciálu) 

Litovel 2 1,90 105 3 3 0 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010(upraveno) 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že na území ORP Litovel je potenciál turistických informačních 

center využíván, současná aktivita je hodnocena jako střední úroveň aktivity. 

Turistické informační centrum Litovel 

TIC Zámek Náměšť na Hané. 

 

Ostatní turistická informační centra: 

Dvůr Nové Zámky – Mladeč (proces certifikace) 

Muzeum Litovel 

 

5.7 Pohostinství a veřejné stravování 
 

Na Litovelsku se nachází 230 subjektů pohostinství a veřejného stravování. Ideální (standardizovaný) 

počet subjektů pohostinství a veřejného stravování pro území Litovelska je 268,8. 

Tab. 12 Ekonomické subjekty pohostinství a veřejného stravování4 a potenciál CR obvodů ORP 

ORP 
Počet 

subjektů 
standardiz. 

počet subjektů 
koeficient počtu 
subj. (s. p. = 100) 

stupeň 
koeficientu 

stupeň 
potenciálu CR 

rozdíl 
(využití 

potenciálu) 

Litovel 230 268,8 85,6 3 3 0 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 (upraveno) 

 

                                                           
4
 Ekonomické subjekty pohostinství a veřejného stravování vedené v Registru ekonomických subjektů (RES) u 

ČSÚ: skupina 56.10 stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních a skupina 56.30 Pohostinství 
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Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že na území ORP Litovel je potenciál pohostinských a 

stravovacích zařízení dobře využíván, současná aktivita je hodnocena jako střední úroveň aktivity. 

 

 

5.8 Hromadná ubytovací zařízení 
 

Na Litovelsku se nachází celkem 14 hromadných ubytovacích zařízení5. Ideální (standardizovaný) 

počet hromadných ubytovacích zařízení pro území Litovelska je 23,0.     

Tab. 13 Ubytovací zařízení a potenciál CR turistické lokality Litovelsko 

ORP 
počet 

UZ 
standardiz. 
počet UZ 

koeficient 
počtu UZ    

(s. p. = 100) 
stupeň 

koeficientu 
stupeň 

potenciálu CR 
rozdíl (využití 
potenciálu) 

Litovel 14 23,0 60,9 2 3 -1 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 (upraveno) 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že na území turistické lokality je potenciál hromadných 

ubytovacích zařízení málo využíván, současná aktivita je hodnocena jako slabá úroveň aktivity. 

 

Registrovaná ubytovací zařízení 

Hotel Bouzov – Bouzov 

Hotel Valáškův Grunt – Bouzov/Kozov 

Turistická ubytovna – Bouzov 

Turistická ubytovna – Savín (pošta Slavětín) 

Chata Jeskyňka – Slavětín/Javoříčko 

 

 

 

                                                           
5
 Hromadné ubytovací zařízení – zařízení s minimálně pěti pokoji nebo deseti lůžky, sloužící pro účely 

cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, 
lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a 
zimních táborech apod. 
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Na Litovelsku se nacházejí ubytovací zařízení, která byla v průběhu měsíce března – dubna 2014 

zaregistrována u Českého statistického úřadu: 

1. Penzion U Starého mlýna – Litovel – kapacita 15 lůžek 

2. Penzion Nová Ves – Nová Ves – kapacita 17 lůžek  

3. Apartmán Pekin – Litovel – 18 lůžek 

4. Motel Bábek – Litovel – 17 lůžek 

5. Vodácký kemp – Litovel  

6. Dvůr Nové Zámky – Mladeč – kapacita 20 lůžek (buňky), 10 lůžek (apartmány) 

7. Penzion Romeo – Mladeč – kapacita 35 lůžek 

8. Internát SOŠ Litovel – Litovel – kapacita 58 lůžek 

9. Ubytování Na Pindě – Savín – kapacita + 30 lůžek 

 

Ostatní ubytovací zařízení: 

1. Apartmány Ivana Myslíková – Litovel – kapacita 6 lůžek 

2. Apartmán Jana Konšelová – Litovel – 5 lůžek 

3. Chalupa U Fousa – Litovel – 5 lůžek 

4. Apartmány Alena Dehnerová – Litovel – kapacita 15 lůžek 

 

 

5.9 Souhrnné zhodnocení turistické lokality Litovelsko 

 

Zhodnocení z pohledu výsledku využití celkového potenciálu za souhrn všech devíti aktivit. 

Tab. 14 Souhrnná data za turistickou lokalitu Litovelsko 

 

Součet rozdílů  
aktivit  

a potenciálů (A) 
Součet při použití  

absolutních hodnot (B) 
Míra 

nevyrovnanosti6 (B- IAI) 

Litovel 3 9 6 
Zdroj: Bína J.: Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice. Brno 2010 (upraveno) 

 

Turistická lokalita Litovelsko má z pohledu cestovního ruchu střední míru nevyrovnanosti mezi 

potenciálem a aktivitami v lokalitě.  

 

                                                           
6
 Míra nevyrovnanosti: 0 -2 nízká míra nevyrovnanosti, 4-6 střední míra nevyrovnanosti, 8-12 vysoká míra 

nevyrovnanosti. 
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6 Kvalita poskytovaných služeb 
 

Kvalita poskytovaných služeb v cestovním ruchu představuje podle UNWTO (Světová turistická 

organizace) „celkový souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené 

předpokládané potřeby“.7 

Kvalita nabídky, z pohledu turistické destinace, musí respektovat dané právní předpisy a závazné 

normy. To je předmětem oborových standardů.  

V České republice se hovoří o standardech profesních asociací a zájmových certifikacích: 

 Asociace hotelů a restaurací ČR (certifikace Hotelstars) 

 Asociace kempů a chatových osad ČR (certifikace kempů a chatových osad) 

 Asociace turistických informačních center ČR (certifikace TIC) 

 Asociace lanové dopravy (certifikace lyžařských středisek) 

 Svaz venkovské turistiky (ubytování v soukromí) 

 Nadace Partnerství (certifikace Cyklisté Vítáni) – certifikace ubytovacích, stravovacích 

zařízení, kempů a atraktivit nabízející služby pro cyklisty  

 CzechTourism (certifikace Czechspecials) – certifikace restauračních zařízení, která nabízejí 

českou a regionální kuchyni 

 MAS Moravská cesta (certifikace Haná regionální produkt) – certifikace výrobků, certifikace 

služeb 

 

Nabízené služby však musí odpovídat současným požadavkům zákazníků. Na ně reflektují další 

značky: 

 Prázdniny na venkově (marketingová značka podporující venkovský turismus) 

 

Tab. 15 Certifikace  
Název certifikace/značky Počet 

Certifikace Hotelstars 0 

Certifikace kempů a chatových osad 0 

Certifikace TIC 2 

Certifikace lyžařských středisek 0 

Certifikace ubytování v soukromí 0 

Certifikace Cyklisté Vítáni 0 

Czechspecials 0 

Haná regionální produkt 6 

Prázdniny na venkově 2 
Zdroj: vlastní (2013) 

                                                           
7
 UNWTO: A Practical Guide to Tourism Destination Management. Madrid 2007, s. 109 
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TIC (turistické informační centrum) 

TIC Litovel, TIC Zámek Náměšť na Hané 

Haná regionální produkt: 

 Keramika z Litovle (Miluše Hlavinková) – Litovel 

 Přírodní ovocné mošty z Mezic – Náklo 

 Originální šperky ze dřeva a přírodních materiálů – Bouzov 

 Bronzové šperky – Měrotín 

 Sýry ze Střemeníčka – Slavětín 

 Mléčné výrobky z Hané – Senice na Hané 

 

 

Kvalita služeb vyvolává spokojenost návštěvníků, a tím i loajalitu stávajících návštěvníků.   

Z celkového počtu 350 respondentů (léto 2010 – léto 2012), kteří hodnotili spokojenost 

s pobytem či výletem na Litovelsko, 67,1% jich bylo velmi spokojeno, 31,2% spíše spokojeno. 

Spíše nespokojeno či velmi nespokojeno bylo 1,7%.  

Návštěvníci se vyjádřili i k nedostatkům v lokalitě. Hlavní příčinou nespokojenosti bylo 

nevhodné zázemí pro děti (chybí hřiště, využití pro děti), špatná orientace, turistické značení 

a obecně značení, cyklostezky - chybí či špatné jsou ve špatném stavu, chybí in-line stezky, 

podmínky pro cyklisty, špatný stav silnic a komunikací (rozbité, neupravené a neudržované) a 

veřejná doprava, která je nedostatečná. 

Graf 1 Spokojenost s pobytem či výletem  

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism  (2013) 
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Hlavním impulsem k návštěvě území Litovelska je vlastní zkušenost (35,2%) a doporučení 

přátel a blízkých (21,6%). Pozitivní vlastní zkušenost návštěvníka posiluje loajalitu k danému 

území. Doporučení přátel a známých se stávají nejlevnější formou propagace destinace.  

90,3% návštěvníků uvažuje, že se na Litovelsko vrátí. 

 
Graf 2 Motivace k návštěvě 

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism  (2013) 

 

Graf 3 Loajalita návštěvníka – návrat do destinace  

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism  (2013) 
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Návštěvníci hodnotili i kvalitu infrastruktury a vybavenosti v regionu, nejlépe hodnotili 

rozsah a dostupnost stravovacích kapacit (76,9%), dále příležitost pro zábavu a společenské 

vyžití (71,7%) a dopravní infrastrukturu (71,1%). Nejhůře byla hodnocena dostupnost lokality 

hromadnou dopravou a rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit. 

Graf 4 Hodnocení kvality infrastruktury a vybavenosti 

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism  (2013) 

 

Úroveň kvalitní služby je hodnocena velmi dobře. Z celkového počtu 350 respondentů (léto 

2010 – léto 2012) 93,7% návštěvníků hodnotí nejlépe péči o čistotu a pořádek (tj. odpadky, 

úklid, veřejné toalety), následuje cenová úroveň služeb (87,4%) a 81,1% úroveň personálu ve 

službách cestovního ruchu. Ubytovací služby nebyly z více než 73,7% hodnoceny, neboť tyto 

služby návštěvníci nevyužili a tudíž je nedokázali posoudit. 

Graf 5 Hodnocení kvality služeb 
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Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism  (2013) 

 

Návštěvníci měli možnost se vyjádřit i k přístupu destinačního managementu k péči o 

cestovní ruch. Pozitivně hodnotili všechny kategorie, které obdržely více než 76% kladných 

bodů 

 

V letní turistické sezoně návštěvníci hodnotili pozitivně nejvíce péči o památky a turistické 

atraktivity (94%), přátelskost místních lidí k návštěvníkům (89,7%) a péči o životní prostředí 

(83,2%). 

Graf 6 Hodnocení přístupu managementu k destinaci 

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism  (2013) 
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7 Statistika návštěvnosti 
 

7.1 Statistika návštěvnosti v HUZ 
 

Graf 7 Počet hostů v HUZ8 ORP 2012 

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat ČSÚ (2013) 

 

Nejvyšší počet hostů ubytovaných v HUZ v roce 2012 byl tradičně zaznamenán na území ORP 

Olomouc, které se podílelo na celkovém počtu hostů v turistickém regionu Střední Morava téměř 

50%. S velkým odstupem následují území ORP Prostějov (15%), ORP Hranice (14%) a ORP Přerov 

(12%). Obvod ORP Litovel se spolu s obvody ORP Lipník a ORP Konice řadí na poslední místo (1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 HUZ – hromadná ubytovací zařízení 
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Graf 8 Počet přenocování v HUZ ORP 2012 

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat ČSÚ (2013) 

 

Nejvyšší počet přenocování v HUZ byl v roce 2012 realizován na území ORP Hranice (38%), což je 

dáno především lázněmi Teplice nad Bečvou, které se na tomto území nacházejí. Území ORP 

Olomouc se s počtem 213 022 přenocování řadí na 2. místo (35%), hranici 10% překročil ještě obvod 

ORP Prostějov (12%). Na počtu přenocování v regionu Střední Morava se území ORP Litovel podílelo 

opět pouze 1%. 

Graf 9 Vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ 2011 

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat ČSÚ (2013) 
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Graf 10 Vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ 2012 

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat ČSÚ (2013) 

 

Nejvíce hostů bylo ubytováno v HUZ v roce 2011 v 3. čtvrtletí (617) a v roce 2012 v průběhu 2. 

čtvrtletí (1 046), v následujících 2 kvartálech roku 2012 měl počet hostů sestupnou tendenci, 

nejméně hostů se ubytovalo během čtvrtletí 1. (415). 

V roce 2012 byl zaznamenán nárůst počtu hostů v HUZ o 51,3% než v předchozím roce. Výrazný 

nárůst počtu přenocování byl zaznamenán v roce 2012 (6 141) o 60,7% oproti roku 2011 (3 821). 
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Graf 11 Průměrný počet přenocování v HUZ 2012 

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat ČSÚ (2013) 

 

Průměrný počet přenocování činil na území ORP Litovel v roce 2012 2,1, což ho řadí ve srovnání 

s ostatními územními obvody jednotlivých ORP turistického regionu Střední Morava společně 

s obvodem ORP Šternberk na 4. místo. Nejvyšší průměrný počet přenocování činil 7,7 (území ORP 

Hranice), nejnižší 1,4 (území ORP Uničov). 
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7.2 Návštěvnost turistických cílů v turistické lokalitě Litovelsko 
 

Tab. 16 Návštěvnost turistických cílů Litovelska 

Objekt 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Index 

2013/2012 

Hrad Bouzov 91 341 100 743 93 589 98 863 107 415 100 401 0,91 

Muzeum Litovel 4 481 6 845 3 094 3 164 3 514 5 400 0,65 

Muzeum 
harmonik 

700 550 250 -   -  - 1,27 

Hanácké 
muzeum v 
Cholině 

987 936 1 540 802 -  -  1,05 

Javořičské 
jeskyně 

33 320 36 180 38 109 40 737 43 868 43 476 0,92 

Mladečské 
jeskyně 

17 314 21 227 14 914 15 307 18 739 19 239 0,82 

Arboretum Bílá 
Lhota 

8 837 10 579 9 544 9 350 10 474 9 769 0,84 

Muzeum 
Bouzov* 

  - - -       

Zámek Náměšť 
na Hané 

25 018 27 097 25 672 29 365 29 102 29 109 0,92 

*Dobrovolné vstupné bez evidence návštěvnosti 

Zdroj: vlastní graf na základě dat Olomouckého kraje (2014) 

 

Z turistických cílů má jednoznačně nejvyšší návštěvnost hrad Bouzov (cca 91 tis. návštěvníků v roce 

2013), který je současně 4. nejnavštěvovanějším cílem Olomouckého kraje. Druhým 

nejnavštěvovanějším cílem lokality jsou Javoříčské jeskyně, hranici 20 tis. návštěvníků překračuje 

zámek Náměšť na Hané. 

Porovnáme-li návštěvnost atraktivit v uplynulých dvou letech, nejvyšší nárůst zaznamenalo Muzeum 

harmonik v Litovli (+27%) a Hanácké muzeum v Cholině (+5%), které má však z hlediska počtu 

návštěvníků spíše lokální význam.  Mírný pokles návštěvnosti (8%) vykazují Javoříčské jeskyně a 

zámek v Náměšti na Hané. Ostatní turistické cíle vykazují propad v návštěvnosti o více než 15%. 
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7.3 Příjmy obcí Litovelska z cestovního ruchu 
 

Analýza ekonomických dopadů ze strany nabídky v rámci cestovního ruchu je sběr dat 

poplatků od poskytovatelů služeb do obecního rozpočtu. Příjmy z cestovního ruchu tak 

poskytují orientační představu o výdajích poskytovatelů služeb z cestovního ruchu směrem k 

obcím. Ekonomický přínos cestovního ruchu do obecního rozpočtu je sestaven ze dvou 

položek daňových příjmů (dle zákona o místních poplatcích), a to z místního poplatku 

z ubytovací kapacity (do 31. 12. 2009 ve výši 4 Kč/lůžko/den; od 1. 1. 2010 ve výši max. 6 

Kč/lůžko/den) a z místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt (max. 15 Kč/osoba/den). 

Město Litovel zrušilo v roce 2012 poplatky z ubytovací kapacity (viz tab. 17). 

Tab. 17 Příjmy obcí Litovelska z cestovního ruchu v tis. Kč 9 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

1342 1345 1342 1345 1342 1345 1342 1345 1342 1345 

Bílá Lhota - - - - - - - - 
    

Bílsko - - - - - - - -     

Bouzov 6,19 15,63 1,37 5,72 17,47 22,03 5,72 20,22 5,61 9,6 

Červenka - - - - - - - - 
    

Dubčany - - - - - - - -     

Haňovice - - - - - - - -     

Cholina - - - - - - - -     

Litovel - 23,34 - 28,07 - 15,83 - - - - 

Loučka - - - - - - - -     

Loučany - - - - - - - - - - 

Luká - - - - - - - -     

Měrotín - - - - - - - -     

Mladeč - - - - - - - -     

Náklo - - - - - - - -     

Náměšť na 
Hané 

- - - - - - - - - - 

Olbramice - - - - - - - - 
    

Pňovice - - - - - - - -     

Senice n. H - - - - - - - - 
    

Senička - - - - - - - -     

Slavětín - - - - - - - -     

Střeň - - - - - - - -     

Vilémov - - - - - - - -     
Zdroj: vlastní na základě dat z Ministerstva financí ČR (2014) 

                                                           
9
 1342: poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt; 1345: poplatek z ubytovací kapacity. 
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Příjmy z místních poplatků v oblasti cestovního ruchu jsou v ORP Litovel zanedbatelné. 

Poplatky jsou pravidelně vybírány v obci Bouzov a do roku 2011 i v Litovli.  

 

Graf 12 Příjmy obcí Litovelska z cestovního ruchu 

 
Zdroj: vlastní na základě dat z Ministerstva financí ČR (2014) 
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7.4 Monitoring domácích návštěvníků 
 

V průběhu let 2010 – 2014 probíhají dvakrát ročně (léto a zima) pravidelné monitoringy 

tuzemských návštěvníků v turistických destinacích, které zajišťuje firma Ipsos Tambor pro 

agenturu CzechTourism. Zjišťuje se skladba návštěvníků, způsob trávení volného času, jejich 

spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavením destinace, kvalitou poskytovaných 

služeb a další. 

V letních měsících byla vybrána následující místa pro sběr dat: Bouzov a okolí a Litovelské 

Pomoraví. V letním období let 2010 – 2012 bylo dotazováno celkem 350 respondentů, z toho 

44% mužů a 56% žen.  

 

7.4.1 Profil tuzemského návštěvníka  

 

Návštěvník Litovelska, ve věku 35 – 49 let, přijíždí ze vzdálenosti nad 20 km (72,9%), 

k přepravě nejčastěji využívá automobil (72,6%). Cestuje se svým partnerem či přáteli 

(73,4%). Jezdí převážně na jednodenní výlety (75,7%). Téměř vždy či částečně se stravuje v 

restauračních zařízeních (77,2%). Hlavním důvodem/motivací je poznávací a relaxační 

turismus, který uvádí celkem 67,8% návštěvníků. Návštěvník označuje poznávací turismus 

(64%) jako nejlákavější letní aktivitu. Internet je nejvyužívanějším informačním zdrojem 

(71,7%). Návštěvník denně utrácí v průměru 201 až 500 Kč.  

 

7.4.1.1 Detailnější analýza monitoringu návštěvníků 

 

Nejpočetnější skupinou jsou návštěvníci ve věku 35 – 49 let (45,4%), další nejpočetnější 

skupinou jsou návštěvníci ve věku 26 až 34 let. Nejmenší skupinu tvoří senioři (7,1%).  
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Graf  13 Věk návštěvníků   

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism (2013) 

 

 

V letní turistické sezoně přijíždí do destinace Litovelsko 29,4% návštěvníků ze vzdálenosti 

větší než 100 km, 16,9% ze vzdálenosti nad 51 do 100 km a 53,76% z kratší vzdálenosti, tj. do 

50 km.  

 
Graf 14 Vzdálenost od bydliště  

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism (2013) 

 

 

V letní turistické sezoně návštěvníci využívají automobil k přepravě do destinace (72,6%), 

6,3% vlakem a 2,6% autobusem, 17,6% na kole a 0,9% pěšky.  
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Graf 15 Způsob dopravy do destinace 

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism (2013) 

 

Návštěvníci cestují v letní turistické sezoně se svými partnery či přáteli (73,4%), dále se svými 

dětmi. 

 

Graf 16 S kým cestují do destinace  

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism (2013) 
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Jednodenní výlety jsou cílem návštěvníků Litovelska (75,7%). Litovelsko je místem 

krátkodobých pobytů pro 21,7%. Dlouhodobé pobyty preferuje pouze 2,6% návštěvníků.  

 

Graf 17 Délka pobytu  

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism (2013) 

 

 

Využití stravovacích zařízení je předmětem letního dotazníkového šetření, ze kterého 

vyplývá, že 77,1% návštěvníků využívá služeb stravovacích zařízení na Litovelsku. Pouze 

22,9% z nich nikdy nevyhledává restaurační zařízení. 
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Graf 18 Stravování v destinaci  

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism (2013) 

 

Hlavní motivací návštěvníků k cestě do destinace Litovelsko v letní turistické sezoně je 

poznávací turismus (48,9%), následuje relaxace 18,9% (rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, 

procházky apod.) a turistika a sport (13,1%), kde dominuje pěší turistika, cykloturistika, 

vodáctví, tenis a apod. 

Graf 19 Motivace k cestě do destinace  

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism (2013) 

 

V letní turistické sezoně návštěvníci Litovelska preferují poznávací turismus (64%), dále cykloturistiku 
(37,4%) a 27,7% návštěvu kulturních akcí. Nejméně vyhledávají ostatní sporty, které ani nejsou 
v nabídce lokality (2,9%).  
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Graf 20  Nejlákavější aktivity  

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism (2013) 

 

Nejvyužívanějším informačním zdrojem návštěvníka Litovelska je Internet, a to v jakékoli 
formě (vyhledávač, turistické informační portály, sociální sítě, bannery, reklamy), druhým 
nejčastějším zdrojem jsou informace od příbuzných a známých. Nejméně využívaným 
zdrojem je cestovní kancelář/agentura a e-mailové upoutávky či MMS zprávy. 

 

Graf 21 Zdroj informací 
 

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism (2013) 
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Průměrná útrata návštěvníků Litovelska dosahuje 201 – 500 Kč (43,4%). 

 
 
 
Graf 22 Výše útraty   

 
Zdroj: vlastní graf na základě dat CzechTourism (2013) 
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7.5 SWOT analýza 
Silné stránky (S) Slabé stránky (S) 

Vysoké průměrné hodnocení přírodních lokalizačních 
předpokladů rekreace  

Omezený potenciál z pohledu krajinně 
rekreačního potenciálu 

CHKO Litovelské Pomoraví, maloplošná chráněná území, 
ptačí oblast Litovelského Pomoraví a evropsky významné 
lokality 

Slabá úroveň v délce pěších turisticky 
značených cest 

Rozsáhlý potenciál v rámci územně zakotvených atraktivit 
cestovního ruchu (2. nejvýznamnější lokalita na Střední 
Moravě) 

Slabá úroveň v délce značených cyklotras 

Středně velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu  PRCROK – nedokončenost systému 
cyklotras a cyklostezek, problémy 
s návaznosti tras 

Silná úroveň v počtu rozhleden PRCROK – místy špatná kvalita povrchů 
cyklotras a cyklostezek 

Silná úroveň v počtu kulturních zařízení PRCROK – kolizní místa cyklodopravy se 
silniční dopravou nebo pěšími turisty 

Silná úroveň v počtu sportovně rekreačních zařízení PRCROK – nedostatky v systému značení 

Eurovelo 9 PRCROK – chybí kvalitní doprovodná 
infrastruktura pro cyklodopravu 
(odpočívadla, půjčovny, služby,…) 

Existence značky regionálních produktů „Haná regionální 
produkt“ 

PRCROK – některé turistické cíle (např. 
muzea) nemají atraktivní např. 
multimediální expozice a díky tomu je 
jejich návštěvnost nižší ve srovnání 
s ostatními regiony ČR 

Spokojenost návštěvníků s pobytem a výletem  PRCROK – bohaté tradice a historické 
události nejsou dostatečně využívány jako 
produkt 

Loajalita návštěvníků k lokalitě PRCROK – nedostatek atraktivit 
zaměřených na volný čas, zábavu a zážitky 

Spokojenost návštěvníků s infrastrukturou, službami a 
přístupem managementu k rozvoji cestovního ruchu 

PRCROK – špatný stav mnoha památek a 
pamětihodnosti využitelných pro CR 

Loajalita stávajících návštěvníků – vrací se do destinace na 
základě vlastní zkušenosti i doporučení přátel a známých 

Slabá úroveň v počtu hromadných 
ubytovacích zařízení 

Řeka Morava PRCROK – nízké využití kapacit ubytovacích 
zařízení 

PRCROK – kvalitní personální TIC Střední míra nevyrovnanosti mezi 
potenciálem a aktivitami v lokalitě 

PRCROK – vysoká spokojenost návštěvníků TIC s jejich úrovní 
poskytování informací a služeb 

Nízký počet certifikovaných zařízení 

PRCROK – velmi dobrá spolupráce většiny TIC 
s Olomouckým krajem a SM-SCR (Střední Morava – Sdružení 
cestovního ruchu) 

Nízký počet hostů v hromadných 
ubytovacích zařízení v lokalitě v rámci 
turistické regionu Střední Morava 

 Nízký podíl přenocování v lokalitě v rámci 
turistického regionu Střední Morava 

 Většina atraktivit má webové stránky 
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pouze v české mutaci (i významné – hrad 
Bouzov, Javoříčské jeskyně) 

 Nízký počet certifikovaných ubytovacích 
zařízení 

 Nízký počet certifikovaných zařízení pro 
cykloturisty „Cyklisté vítáni“ 

 Sezonnost nabídky cestovního ruchu 

 Nedostatečné zázemí pro děti  

 Dostupnost atraktivit hromadnou 
dopravou 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

Zvyšování kvality služeb – certifikace zařízení Stagnace domácí a zahraniční poptávky 

Tvorba nových produktů založených na celoroční nabídce  Zkracování délky pobytu 

Zapojení subjektů cestovního ruchu v rámci rozvoje 
cestovního ruchu 

Konkurence okolních lokalit 

Vybudování infrastruktury a zázemí pro cykloturisty  Nedostatek finančních prostředků pro 
rozvoj cestovního ruchu 

Vybudování zázemí pro děti  

Využití potenciálu pro rozšíření pěších tras PRCROK – snižování konkurenceschopnosti 
regionu v oblasti cyklodopravy 
(cykloturisty) 

Registrace hromadných ubytovacích zařízení - ČSÚ PRCROK – postupná devastace již 
vytvořených cyklotras a realizovaného 
značení 

Prezentace webových stránek atraktivit směrem k zahraničí PRCROK – nezájem o venkov 

Posílení dopravní obslužnosti hromadnou dopravou 
k turistickým atraktivitám  

PRCROK – snižující konkurenceschopnost 
produktů zaměřených na tradice, řemesla a 
historické události 

Řeka Morava – potenciál pro rozvoj vodní turistiky PRCROK – snižující konkurenceschopnost 
v oblasti poznávacím turismu 

Spolupráce s CHKO a Klubem českých turistů ve prospěch 
rozvoje cestovního ruchu 

PRCROK – stagnace kvality stravovacích 
služeb 

PRCROK – celková pestrost a zajímavost krajiny je vhodná 
pro rozvoj prakticky všech turisty preferovaných aktivit 
včetně pěší turistiky a cykloturistiky 

 

PRCROK – destinace má velký potenciál v produktech 
zaměřených na venkovskou turistiku (např. agroturistiku, 
cykloturistiku) a další produkty vázané na venkovský typ 
krajiny… 

 

PRCROK – vznik nových restaurací s nabídkou místní 
gastronomie – oslovení nových cílových skupin 

 

Zdroj: vlastní, Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje/PRCROK (2013) 
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8 Příloha 1 Seznam nemovitých kulturních památek  
 

Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění 

Bílá Lhota Bílá Lhota   kostel sv. Kateřiny   

Bílá Lhota Bílá Lhota   
kaple, z toho jen: tři náhrobky v 
ohradní zdi hřbitov 

Bílá Lhota Bílá Lhota   

sochy - krucifix, socha sv. 
Floriána, socha sv. Jana 
Nepomuckého náves 

Bílsko Bílsko   
výklenková kaplička se smírčím 
křížem 

na východním konci obce, mezi 
čp. 1 a čp. 48 

Blažov Blažov čp.29 venkovský dům náves 

Bouzov Bouzov   kostel sv. Gottharda ve středu obce pod hradem 

Bouzov Bouzov   
kříž kamenný, 1816, Ukřižovaný, 
reliéf Maří Magdaleny nám. 

Bouzov Bouzov   krucifix na hřbitově 

Bouzov Bouzov eč.4 kostel sv. Maří Magdalény JV za obcí 

Bouzov Bouzov čp.8 hrad Bouzov   

Bouzov Bouzov čp.70 myslivna Jägerhaus   

Červenka Červenka   kaple sv. Pavlíny náves 

Červenka Červenka   sýpka u čp. 8 Svatoplukova 

Doly Doly   kříž kamenný 1809 
ve svahu po pravé straně nad 
silnicí z Dolů na Bouzov 

Hvozdečko Hvozdečko   krucifix 
S za obcí, po levé straně silnice 
na Olešnici 

Hvozdečko Hvozdečko   krucifix při čp. 21 

Hvozdečko Hvozdečko eč.1 kaple Nejsvětější Trojice náves 

Cholina Cholina   kostel Nanebevzetí P. Marie   

Cholina Cholina   
výklenková kaplička se smírčím 
křížem 

u fotbalového hřiště, v ohradní 
zdi zahrady 

Cholina Cholina   výklenková kaplička Svatá voda   

Cholina Cholina   boží muka   

Cholina Cholina   krucifix 
asi 500 m S od obce při silnici na 
Cholinu 

Cholina Cholina   krucifix z roku 1793   

Cholina Cholina čp.34 fara SZ okraj obce 

Chudobín Chudobín   
kostel pravoslavný sv. Cyrila a 
Metoděje 

severovýchodní okraj obce, u 
hřbitova 

Chudobín Chudobín   kostel sv. Cyrila a Metoděje střed obce 

Chudobín Chudobín   kostel sv. Františka Serafinského 
u zámku, JV konec zámeckého 
parku 

Chudobín Chudobín čp.1 zámek střed obce 

Chudobín Chudobín čp.24 venkovská usedlost střed obce 
Zdroj: Monumnet NPÚ (2013) 
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Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění 

Javoříčko Javoříčko   
památník obětí II. svět. 
války 

Z okraj obec, směr Veselíčko-
Březina 

Kovářov Kovářov   
vápenka kruhová 
šachtová, jednoduchá les Rachavy 

Kozov Kozov   krucifix střed obce mezi kaplí a školou 

Lhota nad 
Moravou 

Lhota nad 
Moravou   zvonička náves 

Litovel Litovel   kostel sv. Jakuba a Filipa Staroměstské nám. 

Litovel Litovel   kostel sv. Marka nám. Svobody 

Litovel Litovel   kaple sv. Jiří 
roh Komenského a nám. 
Svobody 

Litovel Litovel   altán Smetanovy sady 

Litovel Litovel   městské opevnění   

Litovel Litovel   boží muka 
Smyčkova, v parčíku před 
budovou muzea 

Litovel Litovel   
pamětní kámen - pamětní 
deska "švédská" 

křižovatka ulic 1. máje a Čihadlo, 
v omítnutém torzu zdi 

Litovel Litovel   krucifix Staroměstské náměstí 

Litovel Litovel   krucifix 1. máje, u mostu 

Litovel Litovel   
krucifix - s kamenným 
pilířem Komenského, za kaplí 

Litovel Litovel   krucifix se sochou anděla Červenská, v zahradě čp. 281 

Litovel Litovel   
socha sv. Jana 
Nepomuckého Palackého, v nice čp. 856 

Litovel Litovel   
sloup se sousoším - 
Morový sloup nám. Přemysla Otakara 

Litovel Litovel   
sloup se sousoším 
Nejsvětější Trojice Staroměstské nám. 

Litovel Litovel   
silniční most se sochou 
sv. Jana Nepomuckého Vítězná 

Litovel Litovel   
schodiště - přístup k 
rameni Moravy (Nečízu) nám. Přemysla Otakara 

Litovel Litovel čp.189 
střední škola - 
gymnasium Jana Opletala Opletalova 

Litovel Litovel čp.626 
měšťanský dům 
Rohledrův 1. máje 

Litovel Litovel čp.675 
Špitál/ke špitálu 
(knihovna) nám. Svobody 

Litovel Litovel čp.751 městský dům Poděbradova 

Litovel Litovel čp.764 měšťanský dům Masarykova 

Litovel Litovel čp.769 měšťanský dům Masarykova 

Litovel Litovel čp.777 radnice nám. Přemysla Otakara 

Litovel Litovel čp.779 měšťanský dům nám. Přemysla Otakara 

Litovel Litovel čp.780 měšťanský dům Boskovicova 
Zdroj: Monumnet NPÚ (2013) 
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Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění 

Litovel Litovel čp.784 

měšťanský dům, 
z toho jen: 
hlavní a boční 
průčelí Boskovicova 

Litovel Litovel čp.787 měšťanský dům 1. máje 

Litovel Litovel čp.795 
muzeum - býv. 
střelnice Smyčkova 

Litovel Litovel čp.805 
vila - Sochova 
vila Husova 

Loučany Loučany   krucifix na hřbitově 

Loučany Loučany   
sloup se sochou 
sv. Floriána V konec obce, při silnici na Těšetice 

Loučany Loučany   

sloup se sochou 
sv. Jana 
Nepomuckého při silnici do Náměště na Hané 

Luká Luká   krucifix S za obcí, po levé straně silnice Luká - Slavětín 

Měrotín Měrotín   
kostel sv. 
Martina na západním okraji obce 

Měrotín Měrotín čp.20 fara JV od kostela 

Mladeč 
Nové 
Zámky   

altán Chrámek 
přátelství v zámeckém parku 

Mladeč 
Nové 
Zámky   obelisk - Komín park 

Mladeč 
Nové 
Zámky   zemědělský dvůr proti zámku 

Mladeč 
Nové 
Zámky   

jeskyně 
Mladečské, 
archeologické 
stopy Z okraj obce, pod kopcem Třesín 

Mladeč 
Nové 
Zámky čp.2 zámek Nové Zámky 

Náklo Náklo   kostel sv. Jiří střed obce 

Náklo Náklo   
socha sv. 
Floriána náves 

Náklo Náklo   

pomník a hrob 
MUC. Jana 
Opletala hřbitov 

Náklo Náklo   stodola za čp. 41, při silnici Náklo - Lhota na Moravě 

Náklo Náklo čp.13 

fara, s 
omezením: bez 
stodoly   

Náměšť na 
Hané 

Náměšť na 
Hané   

hrad, zřícenina a 
archeologické 
stopy na pokraji zámeckého vrchu 
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Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění 

Náměšť na 
Hané 

Náměšť na 
Hané   

kaple Nejsvětější 
Trojice S od zámku 

Náměšť na 
Hané 

Náměšť na 
Hané   hrobka Kinských hřbitov 

Náměšť na 
Hané 

Náměšť na 
Hané   krucifix na hřbitově 

Náměšť na 
Hané 

Náměšť na 
Hané   

socha P. Marie 
Immaculaty náves 

Náměšť na 
Hané 

Náměšť na 
Hané   

socha sv. Jana 
Nepomuckého před Dolním zámkem 

Náměšť na 
Hané 

Náměšť na 
Hané čp.1 zámek   

Náměšť na 
Hané 

Náměšť na 
Hané čp.43 

rodinný dům F. 
S. Procházky Procházkova 

Náměšť na 
Hané 

Náměšť na 
Hané čp.250 měšťanský dům nám. T. G. M. 

Náměšť na 
Hané 

Náměšť na 
Hané čp.281 zámek dolní pod návsí u říčky Šumice 

Nasobůrky Nasobůrky   

kaple 
Neposkvrněného 
Početí P. Marie náves 

Nové Mlýny Řimice   smírčí kříž les, u Královecké cesty 

Nové Mlýny Řimice čp.117 vodní elektrárna 
na pravém břehu Moravy, u silnice Nové zámky 
- Řimice 

Obectov Obectov   krucifix při čp. 38 

Odrlice Odrlice   sušárna chmele střed obce za čp. 4 

Odrlice Odrlice čp.6 
venkovská 
usedlost náves 

Odrlice Odrlice čp.7 
venkovská 
usedlost na návsi 

Olbramice Olbramice   krucifix náves 

Olbramice Olbramice   

sloup se sochou 
sv. Jana 
Nepomuckého na V konci obce, při silnici do Náměště na Hané 

Pateřín Pateřín   
kaple P. Marie 
Bolestné náves, u čp. 6 

Pateřín Pateřín   boží muka ve svahu u polní cesty Pateřín - Hradečná 

Řimice Řimice   
výklenková 
kaplička 

Na Sýkorníku, křižovatka silnic z Řimic na Nové 
Mlýny 

Zdroj: Monumnet NPÚ (2013) 
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Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění 

Řimice Řimice   boží muka silnice směr Nové Mlýny 

Řimice Řimice   sousoší Ukřižování nám. 

Senice na 
Hané 

Senice na 
Hané   kostel sv. Maří Magdalény náměstí Míru 

Senice na 
Hané 

Senice na 
Hané   kaple sv. Josefa Sokolská 

Senice na 
Hané 

Senice na 
Hané   

boží muka - sloupová s 
reliéfem sv. Isidora 

V od obce, po pravé straně silnice 
do Vojnic 

Senice na 
Hané 

Senice na 
Hané   socha Ecce Homo Josefa Vodičky, při čp. 29 

Senice na 
Hané 

Senice na 
Hané   

socha sv. Jana 
Nepomuckého 

nám. Míru, před kostelem sv. Maří 
Magdalény 

Senice na 
Hané 

Senice na 
Hané   socha sv. Jiljí 

Zákostelí, před školou, poblíž čp. 
70 

Senice na 
Hané 

Senice na 
Hané   smírčí kříž 

před sochou sv. Tomáše při silnici 
do Hliníků 

Senice na 
Hané 

Senice na 
Hané čp.79 fara nám. Míru 

Senička Senička   kaple Andělů Strážných na návsi 

Senička Senička   
socha sv. Jana 
Nepomuckého SV okraj obce 

Senička Senička   smírčí kříž v kapličce na JV konci obce 

Senička Senička   
jiné drobné dílo - ohrady 
proti povodním v zahradě čp. 28 

Střemeníčko Střemeníčko   krucifix za vsí směr Slavětín 

Tři Dvory Tři Dvory   kaple sv. Floriána   

Tři Dvory Tři Dvory   smírčí kříž před čp. 36 a naproti čp. 69 

Unčovice Unčovice   krucifix   

Unčovice Unčovice čp.2 tvrz   

Vilémov Vilémov   kostel sv. Kateřiny na návsi 

Vilémov Vilémov   smírčí kříž 
ve zdi předzahrádky čp. 142, v ulici 
směrem na Bílsko 

Víska Víska   boží muka při silnici Nasobůrky - Víska 
Zdroj: Monumnet NPÚ (2013) 

 


