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Severní Morava měla rekordní návštěvnost. Na premianta Prahu ale 

nemá 

ct24.cz - 4.7.2016 

rubrika: Regiony - strana: 00 - autor: ogrym 

Moravskoslezský a Olomoucký kraj láká turisty nejen díky pohoří Beskyd a Jeseníků. 

Přestože byla návštěvnost obou krajů letos v prvním čtvrtletí vůbec rekordní, na 

české premianty v tomto oboru, tedy Prahu, Krkonoše či Šumavu, ale zatím 

nedosahuje. Podle hoteliérů je na 

vině hlavně špatná dostupnost 

severomoravského regionu.  

Lysá hora v Beskydech, Zdroj: ČTK Autor: 

Drahoslav Ramík  

Podle Asociace cestovních kanceláří 

se na sever Moravy vydávají 

zahraniční turisté v menší míře. 

Vedou mezi nimi hlavně Poláci, 

Slováci a Maďaři. Dále pak obyvatelé 

Beneluxu, Rakouska a Německa. 

„Například Němců jezdí do Beskyd a Jeseníků mnohem méně než v devadesátých 

letech,“ zjistil redaktor České televize Petr Mecner. Podle hoteliérů se zde totiž 

ubytovávají hlavně zástupci mladší generace. „Dříve přitom šlo o obyvatele 

východního Německa, kteří Moravskoslezský a Olomoucký region dobře znali,“ 

podotkl Petr Mecner. 

Zahraniční návštěvníci zdejší kraj nenavštěvují také proto, že je to sem poměrně 

daleko a chybí rychlé a pohodlné spojení. „Mladší lidé raději létají. Napojení z 

evropských letišť na ta na severu 

Moravy je ale nekomfortní,“ 

dodal. 

Turistika v Moravskoslezském a 

Olomouckém kraji, Zdroj: ČT24 

Moravskoslezský kraj navštívilo 

letos v prvním čtvrtletí téměř 170 

000 turistů, kteří zde alespoň 

jednou přenocovali v hromadném 

ubytovacím zařízení. Bylo to o 10,5 procenta více než ve stejném loňském období. 

Stoupl i počet nocí, které hosté v kraji strávili. Výrazně přibylo zahraničních i 

domácích turistů. 
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V blízké budoucnosti by růstu počtu turistů mohly pomoci i dotace do modernizace 

infrastruktury cestovního ruchu. Jen v Jeseníkách bylo za posledních pět let s 

pomocí evropských dotací proinvestováno více než 1,5 miliardy korun. V horském 

regionu díky tomu vznikly nové ubytovací kapacity, turistické atrakce a lyžařské 

areály. 

Pro srovnání: Návštěvnost Prahy a dalších krajů 

 V pražských hotelech a penzionech se v letošním 1. čtvrtletí ubytovalo 1,28 

milionu lidí. Meziročně jich bylo o 13,9 procenta více. O zhruba stejný podíl, 

13,6 procenta, se zvýšil i počet nocí, které v ubytovacích zařízení strávili. 

Hlavní klientelou v hotelech byli opět turisté ze zahraničí, v meziročním 

srovnání v nich ale přibylo více Čechů než cizinců. 

 Do Královéhradeckého kraje přijelo v letošním prvním čtvrtletí přes 306 000 

turistů, meziročně o 11 procent více. 

 Podle Českého statistického úřadu se v Jihočeském kraji v prvním čtvrtletí 

letošního roku ubytovalo 185 000 turistů, což je o 8,9 procenta více než v 

prvním čtvrtletí minulého roku. Region navštívilo více turistů z Česka i ze 

zahraničí. 

Letošním tahákem by se mohla stát téměř 100 let stará rozhledna, která je umístěná 

nad střechou turistické chaty Prašivá na Frýdecko-Místecku. Po více než 40 letech je 

opět přístupná veřejnosti. 

Počet zahraničních turistů stoupl o 12,4 procenta. Přijelo jich necelých 35 000. Hostů 

z Česka přijelo do kraje přibližně 35 000, což je meziročně o 10 procent víc. 

 

Návštěvnost rostla i na Olomoucku 

Také počet turistů v Olomouckém kraji se letos v prvním kvartále navýšil na rekordní 

úroveň. V prvním čtvrtletí jich do regionu přijelo celkem 121 900, meziročně o 8,6 

procenta více. Vzrostl počet tuzemských i zahraničních hostů, kteří v ubytovacích 

zařízeních v Olomouckém kraji zároveň strávili více nocí. 

Stálicemi, které táhly návštěvnost regionu, jsou dlouhodobě Výstaviště Flora v 

Olomouci, zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce i zdejší aquapark. 

Loni více než sto tisíc turistů přilákal hrad Bouzov. Necelých 30 tisíc lidí zaujalo také 

Muzeum tvarůžků v Lošticích na Šumpersku, které bylo otevřeno v létě 2014. 

Předloni si expozice mapující historii výroby pikantního sýra s nezaměnitelným 

aroma prohlédlo 19 000 lidí. Dobře si vedla i Korunní pevnůstka a muzeum barokní 

prachárny v Olomouci, jejímiž branami loni prošlo asi 37 000 návštěvníků. V roce 

2014 jich bylo 20 000. 
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Na Dlouhé Stráně zavítá miliontý návštěvník 

 Miliontý návštěvník letos v létě zavítá na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé 

Stráně na Šumpersku, kterou si v posledních letech každoročně prohlédne 

zhruba 80 000 lidí. Loni návštěvnost elektrárny kvůli tropickému počasí i 

administrativnímu opatření pro vjezd autobusů ale mírně klesla. 

Mluvčí energetické společnosti ČEZ Vladimír Sobol sdělil, že počet lidí, kteří 

elektrárnu Dlouhé Stráně od roku 1998 navštívili, se těsně blíží milionu. 

„Předpokládáme, že letos v létě miliontého návštěvníka na Dlouhých Stráních 

přivítáme,“ uvedl Sobol. 

Návštěvnost elektrárny Dlouhé Stráně výrazně zvýšila lanovka, která byla u 

lyžařských svahů v Koutech nad Desnou zprovozněna v zimě 2010. Cílová stanice 

lanovky je od horní nádrže vzdálená asi čtyři kilometry. 

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně je zřejmě nejznámějším zařízením tohoto 

druhu v Česku. Do provozu byla uvedena 20. června 1996. Zařízení zvítězilo v 

prvním ročníku ankety Sedm divů Olomouckého kraje, kterou uspořádalo 

hejtmanství. 

Českých turistů se v kraji letos od ledna do konce března ubytovalo necelých 101 

000, meziročně jich tedy bylo o 7,4 procenta více. Počet zahraničních hostů vzrostl o 

14,9 procenta na asi 21 000. 

Mezi ubytovanými hosty, kteří letos od ledna do března přicestovali do Olomouckého 

kraje ze zahraničí, podle Jiřího Frelicha z olomoucké pobočky Českého statistického 

úřadu převažovali tradičně Němci, Slováci a Poláci.  

V celé zemi činil v prvním čtvrtletí meziroční růst počtu turistů 11,9 procenta. 

Domácích turistů přibylo 9,9 procenta, u zahraničních turistů šlo o růst o 13,9 

procenta.  
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Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

Františkem Laudátem 

ČRo Plus - 7.7.2016 

pořad: Interview Plus - vysíláno: 11:34 - pořadí zprávy: 01 

Michael ROZSYPAL, moderátor 

-------------------- 

Dočká se Šumava nové zákonné úpravy národního parku? Dostane v něm přednost 

příroda, nebo podnikatelské zájmy?  Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Starostů 

František Laudát je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den. 

František LAUDÁT, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

-------------------- 

Dobrý den všem. 

Michael ROZSYPAL, moderátor 

-------------------- 

Já jsem Michael Rozsypal a přeji dobrý poslech. Pane poslanče, poslanci by se na 

schůzi začínající příští týden měli věnovat také vládní novele upravující pravidla pro 

národní parky. Jak by ta pravidla podle vašeho názoru měla vypadat? 

František LAUDÁT, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

-------------------- 

Tak jak to předložil pan ministr Brabec, ona ta schůze vlastně konec poslední část té 

schůze, která začala, mimořádná nebude nakonec po nějakém dohadování, tak 

vlastně jsme před závěrečným hlasováním. A v zásadě tak, jak to pan ministr Brabec 

přinesl do sněmovny, tak TOP 09 je připravena to podpořit. Pouze v případě, že by 

prošly pozměňovací návrhy z dílny ODS a některé další, ale hlavně z ODS, tak pak 

se zdržíme. Nicméně předpokládám, že koalice bude fungovat alespoň nějakým 

způsobem a tu normu přijme a odejde. 

Michael ROZSYPAL, moderátor 

-------------------- 

Jak by ta norma tedy podle vašeho názoru měla vypadat, jaké by měly být ty změny 

národních parků a konkrétně tedy i Národního parku Šumava? 

František LAUDÁT, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

-------------------- 

Tak ono se to týká všech parků tento zákon, což zase na druhou stranu někteří 

politici vyčítají, že vlastně Šumava si za svoje zvláštní ohledy, my se domníváme, že 

má být jednotná úprava pro všechny a nějaká, pokud jsou někde nějaká specifika, 
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tak to upravit už pod zákonnými normami v provozních řádech, v nějakých plánech 

prostě chování a vlastně to, a ta úprava podle našeho názoru co nejmenší zásahy, 

pokud možno bezzásahové zóny, ochranná pásma, není to nic nového. Ale jsme 

proti tomu, aby se tam pootvírala dvířka případným investicím, developerů a 

podobně, což sami vidíte, jak dopadly Krkonoše. Já to vždycky dávám trošičku jako 

varovný příklad. A my nechceme, aby Šumava dopadla stejně. Proto jsme tenkrát 

velmi razantně vystoupili před časem proti senátnímu pokusu o novelu zákona o 

Šumavě. Veřejnost si na to asi vzpomíná. My se domníváme, že je škoda, že nikdo 

nediskutuje o postmoderní společnosti v naší zemi, a tam se pracuje se dvěma 

kategoriemi, individualismus a zodpovědný a nezodpovědný individualismu. My, TOP 

09 tady má to posunuto trošku a my jsem výrazně na té straně zodpovědného 

individualismu, kam patří ochrana přírody. My říkáme, že minimalizovat zásahy do 

Národního parku Šumava, ale i do těch dalších a nechat také někde žít přírodě, aby 

se vyvíjela spontánně, protože my potřebujeme... 

Michael ROZSYPAL, moderátor 

-------------------- 

No, a když, promiňte, teď u tohoto zůstaneme,... 

František LAUDÁT, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

-------------------- 

Ano. 

Michael ROZSYPAL, moderátor 

-------------------- 

...ať nemáme úplně filozofickou tu naši debatu, zcela konkrétně. Tak co je špatného 

na tom, jak v současné době fungují Krkonoše, Národní park Krkonoše? 

František LAUDÁT, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

-------------------- 

Takhle. Není, není zlé, tak jak fungují dneska, ale podívejte se, jak různými 

výjimkami, vynětím některých oblastí, já nevím, jestli se lidem líbí Špindlerův Mlýn v 

dnešní podobě a další horská střediska architekturou počínaje a i tím přesahem do 

národního parku, jak se tam budují další a další prostě sjezdovky, prostě komerce, 

příroda musí ustupovat komerci a já si myslím, že, že do budoucna větší hodnotou 

než nějaké okamžité vyžití, v některých případech já neříkám zakonzervovat totálně 

všechno, ale než, než okamžité vyžití větší hodnotu do budoucna bude mít 

zachovalá příroda. 

Michael ROZSYPAL, moderátor 
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-------------------- 

Není ten rozdíl ale v tom, že šumavský národní park je mnohem větší než 

krkonošský? 

František LAUDÁT, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

-------------------- 

Ale v zásadách ochrany a v tom se ztotožňujem s tím návrhem původním, tedy bez 

těch pozměňovacích návrhů, tak si myslím, že by se měl uplatňovat jednotný metr na 

všechny. A pak říkám, dílčí věci zohlednit v nějakých podzákonných normách. 

Michael ROZSYPAL, moderátor 

-------------------- 

Pokud by ten vládní návrh zákona, jak jste ho teď zmínil nebo popsal, prošel a 

koneckonců má i podporu vás jako opozice z TOP 09, tak nezhoršila by ta novela 

postavení obcí? 

František LAUDÁT, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

-------------------- 

Víte co, tady kolem toho jsou velké mediální hrátky. Vím, že velmi vyhraněné názory 

mají někteří starostové, například z Modravy a podobně. Ale ak jsou ti, kteří mlčí. A 

vlastně ty naopak se bojí ataku developerů. Vždyť řadu pozemků skoupili různí divní 

lidé, divní spekulanti, také v nadsázce se říká, že nejvíc zemědělců ze Šumavy sedí 

na Václavském náměstí. A my nechceme, už se to tam v několika případech stalo, 

aby skutečně ta Šumava byla předmětem ataku developerů. Oni využití to genius loci 

a bohužel jsou to změny většinou nevratné. A tam... 

Michael ROZSYPAL, moderátor 

-------------------- 

A promiňte, tomu tlaku developerů podle vašeho názoru zabrání tedy rozšíření těch 

bezzásahovostí a těch bezzásahových zón? 

František LAUDÁT, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

-------------------- 

Je to nejenom tohlec to, ale je to i vlastně celý přístup, co tam lze, jako postavení tam 

budou mít obce a podobně. Šumava, a v tom se lišíme například s ODS, není věcí 

jenom prostě lidí, kteří tam žijou, je to hodnota, kterou by měla chránit celá 

společnost, a i takto my k tomu přistupujeme. 

Michael ROZSYPAL, moderátor 

-------------------- 

Igor Jakubčík z ČSSD minulý týden během jednání ve sněmovně řekl, a teď cituji. "Z 

obyvatel Šumavy děláme občany šesté kategorie, takže prosím, chraňte i tyto lidi, 
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nechraňte jen přírodu a krajinu, protože už i ten název je zavádějící, ochrana přírody 

a krajiny, ale kde tam máme ty lidi, kde tam máme ty obyvatele?" Řekl Igor Jakubčík 

z ČSSD minulý týden ve sněmovně. Souhlasíte s ním? 

František LAUDÁT, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

-------------------- 

Absolutně s ním nesouhlasím. A my jsme přesně na tom druhém pólu, protože už se 

trošku zamlčuje, že čím dál více lidí, a je to i o managementu národního parku, 

případně Jihočeském kraji a dalších zainteresovaných, aby udělali tak atraktivní 

pozici šumavského parku. Ono už to dneska do jisté míry funguje, že ti lidé tam 

budou mít velmi dobré a stabilní zaměstnání, že tam budou turisté přijíždět za, za 

rekreací, za poznáním přírody, a to může být skutečně stabilní rodinný byznys. On už 

to částečně je. Trochu se zamlčuje, že v řadě případů platy v některých těch místech 

Šumavy už dneska, kde je chráněná příroda, jsou na velmi vysoké úrovni ve srovnání 

s okolím. Takže prostě samozřejmě jako to jsou přesně dva ty střety názorů. Já 

skutečně nechci a nějaké sjezdovky na Šumavě, když víme, jak vypadají zimy v 

České republice a podobně, prostě mně přijdou, jakože by se mělo to velmi, velmi 

vážit každý zásah do této přírody a krajiny. 

Michael ROZSYPAL, moderátor 

-------------------- 

A jenom ještě jedna otázka k tomuto tématu. Prosím stručně. Nepovede tedy ta větší 

bezzásahovost třeba k tomu, že bude docházet ke kůrovcovým kalamitám, ale 

uschne, jak tvrdí poslanec Jan Zahradník z ČSSD, pardon, z ODS? Nebylo by 

opravdu lepší mít nějakou drobnější, mírnější regulaci, jak navrhuje pan Zahradník? 

František LAUDÁT, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů 

-------------------- 

Zase. S tím já nesouhlasím, protože příroda si vždycky pomůže sama. Kůrovcové 

kalamity byly, jsou a budou a už se málo mluví o tom, jak vypadá příroda po tom, 

když tam lidé nezasahují nebo velmi omezeně, že si sama pomůže, že tam vznikají, 

vzniká nová generace stromů z přírody s vyšší odolnost těmi. Právě potřebujeme, 

aby ten genofond se tam vyvíjel přirozeným způsobem, což je hodnota, nikoliv 

abysme tam, tak jsme to neměli ze Šumavy dělat národní park. 

Michael ROZSYPAL, moderátor 

-------------------- 

Říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů František Laudát, který je 

hostem v dnešním Interview Plus.  

 


