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Situační analýza – úvod
Situační analýza charakterizuje současný stav ve městě Šternberk a mikroregionu
Šternbersko z hlediska cestovního ruchu (dále jen CR). Dokument obsahuje základní
informace o městě a mikroregionu, dŧleţitá data vztahující se k CR v dané oblasti a shrnující
komentáře k jednotlivým kapitolám.
Cílem bylo vytvořit přehledný dokument, který jasně vystihne stávající situaci CR v šetřené
oblasti a přispěje k správnému formulování cílŧ trvale udrţitelného rozvoje CR. Situační
analýza je zároveň podkladovým materiálem, který poskytuje argumenty pro následné
formulování strategie a pro konkrétní návrhová opatření.
Základním zdrojem informací pro provedení analýzy byly jiţ existující a aktuální strategické
dokumenty, které se vztahují k šetřenému území. Zejména se jedná o v r. 2007 schválený
dokument Strategie rozvoje města Šternberk a dokument Olomouckého kraje Aktualizace
Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007–2009.
Podstatné informace byly získány z internetových stránek města Šternberk a obcí
mikroregionu, a v neposlední řadě také na základě spolupráce s pracovní skupinou
a veřejnými představiteli města Šternberk i členských obcí mikroregionu.
Některé informace v této situační analýze přesahují svojí podrobností potřeby nutné
k navrţení optimální strategie rozvoje CR, z hlediska vytvoření kvalitní informační základny
a získání komplexního pohledu jsou však ţádoucí. Shrnující komentáře usnadňují orientaci
v řešené problematice a vystihují podstatné informace.

1.0 Přehled strategických dokumentů
a doposud provedených analýz
Tato práce zohledňuje dokumenty, které se týkají rozvoje CR na celostátní, krajské i lokální
úrovni, a které zároveň mohou mít vliv na další vývoj města Šternberk a mikroregionu
Šternbersko.
Na celostátní úrovni řeší problematiku CR tyto zásadní dokumenty:
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013
Tento dokument (usnesení vlády č. 1239/2007) navazuje na Koncepci státní politiky
cestovního ruchu na období 2002–2007. Jeho hlavním cílem je harmonizace koncepčních
opatření v oblasti CR s programovacím obdobím EU a dále vytvoření účinného nástroje
podpory udrţitelného rozvoje CR v naší republice.
Strategické cíle jsou vyjádřeny ve čtyřech prioritách:
Priorita 1: Podpora tvorby konkurenceschopných národních a regionálních produktŧ CR
Priorita 2: Podpora budování a zkvalitňování infrastruktury a sluţeb CR
Priorita 3: Marketingová podpora CR a rozvoj lidských zdrojŧ
Priorita 4: Podpora budování a vytváření organizační struktury CR
Strategie udrţitelného rozvoje České republiky
Tento dokument (usnesení vlády č. 1242/2004) představuje dlouhodobý rámec pro udrţení
základních civilizačních hodnot a kvality ţivota společnosti a východisko pro zpracování
dalších dokumentŧ koncepčního charakteru, tedy i pro politiku CR.
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Strategie hospodářského rŧstu
Tento dokument (usnesení vlády č. 984/2005) stanovuje koordinaci priorit hospodářské
politiky do roku 2013 v pěti základních oblastech: institucionální prostředí pro podnikání,
zdroje financování, infrastruktura, rozvoj lidských zdrojŧ a výzkum, vývoj a inovace.
Státní politika ţivotního prostředí ČR pro období 2004–2010
Tento dokument (usnesení vlády č. 235/2004) konstatuje, ţe právě kvalitní ţivotní prostředí
zvyšuje atraktivnost a tedy i konkurenceschopnost CR pro podnikatelské a další subjekty,
a vytváří tím podmínky pro zlepšení celkové kvality ţivota obyvatel ČR.
Politika územního rozvoje
Tento dokument vymezuje rozvojové oblasti ČR, které je třeba zvláště podporovat. Jedná
se o tyto oblasti: Praha, Ostrava, Brno, Hradec Králové/Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem,
Liberec, Olomouc, Zlín, České Budějovice, Jihlava a Karlovy Vary.
Strategické obecné zásady Společenství pro soudrţnost
Strategické obecné zásady Společenství pro soudrţnost (SOZS; Community Strategic
Guidelines – COM (2005) 0299, Brussels 05–07–2005) na roky 2007–2013. V tomto
dokumentu je CR chápán jako dŧleţitá rozvojová aktivita především ve venkovských
oblastech.
Národní rozvojový plán České republiky 2007–2013
Tento dokument vychází ze současné podoby návrhŧ nařízení ke strukturálním fondŧm
a Fondu soudrţnosti.
Integrovaný operační program (verze únor 2007)
Je koncipován jako program národního rozměru pro řešení společných regionálních
problémŧ, které mají plošné a systémové zaměření a spadají do pŧsobnosti ústředních
správních úřadŧ.
Strategické dokumenty České centrály cestovního ruchu – CzechTourism
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen agentura CzechTourism)
vypracovala v r. 2004 Strategii propagace České republiky na období 2004–2010. V rámci
tohoto dokumentu byla definována vize, cíle, teoretická východiska pro tvorbu strategie
a samotná strategie propagace České republiky v zahraničí. Dokument byl revidován a pro
rok 2007 byl schválen nový marketingový plán.
Kromě strategických dokumentŧ agentura CzechTourism zpracovává ve spolupráci
s renomovanými výzkumnými agenturami vlastní výzkumy. Výsledky těchto výzkumŧ jsou
zveřejněné na webových stránkách www.czechtourism.com a www.czechtourism.cz.
/Podrobná specifikace dokumentŧ je obsaţena v dokumentech: Aktualizace Programu
rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007–9 (výhled 2010–2013)
a Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007/8–2010 (výhled
2010–2013)/
Na úrovni NUTS II Střední Morava existuje tento základní dokument:
Regionální operační program NUTS II Střední Morava
Regionální operační program NUTS II Střední Morava je určen pro region soudrţnosti
Střední Morava, sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Cestovní ruch je priorita číslo
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3 a v rámci této priority budou podporovány aktivity související s rozvojem veřejné
infrastruktury a sluţeb, s rozvojem podnikatelské infrastruktury a sluţeb a také komplexní
a jednotný marketing turistické destinace, propagace regionálních produktŧ cestovního
ruchu, zřízení jednotného informačního systému apod.
Na úrovni Olomouckého kraje mají dominantní vliv na další rozvoj CR následující
dokumenty:
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
Jedná se o základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje
sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Těţištěm
tohoto dokumentu je návrh rozvojové strategie kraje, jejímţ smyslem je dosáhnout dohody
o tom, jakým směrem se bude kraj nadále rozvíjet, a dále návrh priorit a opatření, které
odpovídají na otázku, jak se bude navrţená strategie realizovat. Oblast CR je jednou
z prioritních oblastí dokumentu.
Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje
Dokument vznikl v letech 2002–2003 a byl schválen v ROK v listopadu 2003 UR/65/54/2003
a následně v ZOK v prosinci 2003 UZ/20/37/2003. Cílem dokumentu je zmapování
potenciálu CR, vypracování analýzy profilu návštěvníka regionu a definování projektŧ, které
budou klíčové pro rozvoj CR v jednotlivých regionech.
Aktualizace proběhla v roce 2007. Dokument Aktualizace Programu rozvoje cestovního
ruchu Olomouckého kraje je jednou z informačních základen této práce.
Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007/2008–2010
Dokument se zabývá faktory ovlivňujícími cestovní ruch v turistických regionech Střední
Morava a Jeseníky, a to zejména z pohledu marketingu. Vymezuje oba turistické regiony,
charakterizuje jejich území a definuje klíčové produkty. Následně definuje priority dalšího
rozvoje, stanovuje cíle a konkrétní kroky k jejich dosaţení.
Další strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu v Olomouckém kraji:
Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) Olomouckého kraje
Studie venkovského turismu v Olomouckém kraji
Na úrovni mikroregionu Šternbersko a města Šternberk byly zpracovány tyto zásadní
dokumenty:
Strategie rozvoje města Šternberka
Tento střednědobý dokument řeší koncepčním zpŧsobem trvale udrţitelný rozvoj města
Šternberk v několika prioritách. Cestovní ruch představuje prioritu č. 5 a částečně zasahuje
i do priority č. 6.
Předností dokumentu je přehlednost a jasné formulace cílŧ i základních opatření, která
povedou k jejich dosaţení. Velmi vhodné je také určení osob zodpovídajících za naplňování
jednotlivých opatření.
Generel cyklistické dopravy města Šternberk
Dokument obsahuje jak hodnocení stávající situace v oblasti cyklodopravy ve městě
Šternberk a jeho okolí, tak i konkrétní návrhová řešení stávající situace. Existence tohoto
dokumentu a následné naplňování jednotlivých opatření jsou pro rozvoj CR v dané oblasti
velmi dŧleţité.
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Koncepce rozvoje CR
Jedná se o základní filozofii (ne podrobný strategický dokument) určující směr, kterým by se
měl v budoucích letech CR ve městě a mikroregionu vyvíjet. Jsou zde definovány klíčové
oblasti vhodné pro další rozvoj CR a v návaznosti na to jsou navrţena moţná konkrétní
opatření – úkoly. Zároveň jsou delegovány osoby zodpovědné za jejich naplnění.
Zpracování koncepčního rozvoje CR a jasné vymezení kompetencí je obecně vnímáno velmi
kladně a mŧţe se stát základní pomŧckou strategického řízení CR ve městě a mikroregionu.
Marketingová studie projektu Turistické atraktivity Střední Moravy (Šternberk – Úsov –
Náměšť na Hané)
Tato studie se zabývá zejména třemi turistickými atraktivitami (charakteristika, hodnocení
situace, výzkum, ...) a to: hradem Šternberk, hradem a zámkem Úsov a zámkem Náměšť na
Hané. Dokument byl zpracován v rámci projektu Turistické atraktivity Střední Moravy, který
vyústil v realizaci společných marketingových aktivit výše jmenovaných subjektŧ.
Strategie rozvoje mikroregionu Šternbersko
Dokument se skládá z analytické části, SWOT analýzy a návrhové části. Analytická část
poskytuje velmi přehledným zpŧsobem základní informace o mikroregionu. Oblastí CR
se v analytické části zabývá v bodě 9, a to stručným výčtem turistických atraktivit a turistické
infrastruktury.
Celý dokument je zpracován přehledným zpŧsobem a umoţňuje snadnou orientaci (logické
členění, jednotný zpŧsob prezentace dat, v návrhové části – např. delegace úkolŧ aj.)
a pouţití. Výhodou je prezentace jednotlivých dat analytické části v tabulkách, které zároveň
usnadňují jejich případnou aktualizaci. Chybí však komentář stávající situace a syntéza dat.
Nedostatkem dokumentu je téţ zpŧsob zpracování analýzy SWOT, který nezohledňuje váhy
a dŧleţitost jednotlivých bodŧ, které jsou zde uvedeny. Cestovnímu ruchu je v návrhové části
ze všech řešených oblastí (dopravní obsluţnost, bydlení, volnočasové aktivity, sport
a kultura, ţivotní prostředí,...), přikládán nejniţší význam.
Tabulka č. 1: Přehled strategických dokumentŧ na jednotlivých úrovních
Název dokumentu
Termín zpracování
Úroveň 1: ČR
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na
období 2007–2013
Strategie udrţitelného rozvoje České republiky
Strategie hospodářského rŧstu
Státní politika ţivotního prostředí ČR pro období
2004–2010
Politika územního rozvoje
Strategické obecné zásady Společenství pro
soudrţnost
Národní rozvojový plán České republiky 2007–
2013
Integrovaný operační program (verze únor 2007)
Strategické dokumenty České centrály cestovního
ruchu – CzechTourism
Úroveň 2: NUTS II Střední Morava
Regionální operační program NUTS II Střední
Morava
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Úroveň 3: Olomoucký kraj
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého
kraje
Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého
kraje
Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního
managementu) Olomouckého kraje
Studie venkovského turismu v Olomouckém kraji
Úroveň 4: Mikroregion Šternbersko a město Šternberk
Strategie rozvoje města Šternberka
Generel cyklistické dopravy města Šternberk
Koncepce rozvoje CR 2006–2010
Územní plán města Šternberk
Zásobník projektŧ a projektových námětŧ
(Šternberk, Šternbersko)
Marketingová studie projektu Turistické atraktivity
Střední Moravy (Šternberk – Úsov – Náměšť na
Hané)
Strategie rozvoje mikroregionu Šternbersko
Studie katedry rekreologie
Strategie cestovního ruchu mikroregionu
Šternbersko
Zdroj: Agentura m-ARK

2007
březen 2007
březen 2007

2005
2003
1997
1996

2.0 Charakteristika území v širším kontextu
Mikroregion Šternbersko se z pohledu správního členění České republiky nachází
v Olomouckém kraji, okresu Olomouc. Z pohledu cestovního ruchu spadá dle členění
agentury CzechTourism pod turistický region Střední Morava. Území turistického regionu
Střední Morava bylo v dokumentu Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu
Olomouckého kraje rozděleno na menší územní celky – turistické lokality. Jednu z těchto
dvanácti turistických lokalit regionu Střední Morava představuje turistická lokalita
Šternbersko, která je ve výše uvedeném dokumentu vymezená mikroregionem Šternbersko
(obce viz tabulka č. 2) a mikroregionem Moravskoberounsko (obce: Domašov nad Bystřicí,
Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Moravský Beroun, Norberčany).

2.1 Charakteristika Olomouckého kraje
Olomoucký kraj leţí v severozápadní části Moravy a Slezska. Svou severní hranici sdílí
s Polskou republikou a sousedí s Moravskoslezským, Zlínským, Jihomoravským
a Pardubickým krajem.
Rozloha Olomouckého kraje je 5267 km² (6,5 % z celkové rozlohy České republiky) a ţije
zde 635 126 obyvatel (31. 12. 2006). Kraj zahrnuje pět okresŧ – Jeseník, Olomouc,
Prostějov, Přerov, Šumperk. Obyvatelé Olomouckého kraje ţijí v 398 obcích, z nichţ má
30 přiznaný status města. Na začátku roku 2005 proběhlo připojení tří obcí (Moravský
Beroun, Norberčany a Huzová) z území Moravskoslezského kraje. V Olomouckém kraji bylo
v r. 2007 celkem deset městysŧ – všechny v turistickém regionu Střední Morava. Na území
Olomouckého kraje je v současnosti vymezeno 13 správních obvodŧ obcí s rozšířenou
pŧsobností a 21 správních obvodŧ obcí s pověřeným obecním úřadem. Statutární město
m-ARK Marketing a reklama s.r.o
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Olomouc je zároveň správním sídlem kraje. V r. 2006 se stalo statutárním městem také
město Přerov. Na území Olomouckého kraje se nacházejí dva turistické regiony, které se liší
jak potenciálem cestovního ruchu, tak i svou produktovou nabídkou. Na severu kraje je to
region Jeseníky a na jihu region Střední Morava.
Zdroj: Aktualizace Programu rozvoje CR Olomouckého kraje

2.2 Charakteristika turistického regionu Střední Morava
Turistický region Střední Morava tvoří okresy Olomouc, Přerov a Prostějov a s ohledem na
charakter potenciálu cestovního ruchu i území správního obvodu obce s rozšířenou
pŧsobností Mohelnice. Střední Morava má výhodnou centrální polohu s dobrou dostupností
Brna. Představuje propojení mezi Brnem a Ostravou.
Rozloha činí 3233 km². Počtem obyvatel 473 257 (podle údajŧ na konci roku 2006)
představuje 4,6 % obyvatelstva ČR. Počet obyvatelstva aţ na okres Olomouc má klesající
tendenci. Hustota zalidnění 146,4 obyvatel/km² je nad republikovým prŧměrem. Sídelní
struktura je soustředěna hlavně do níţinných oblastí.
Region Střední Morava je snadno dostupný po ţeleznici. Mezinárodní rychlíky, expresy,
vlaky INTERCITY, EUROCITY projíţdějí Olomoucí, Přerovem a Hranicemi. Z Ostravy nebo
Prahy je do Olomouce pravidelné spojení vlakem SuperCity Pendolino. Region má dobré
spojení i pravidelnými autobusovými linkami, a to jak na území České republiky, tak i do
zahraničí. Mezinárodní silnice E462 zajišťuje severo–jiţní spojení Polska s regionem Střední
Morava a Rakouskem. Rychlostní komunikace R46 z Olomouce přes Prostějov se napojuje
ve Vyškově na dálnici D1 s pokračováním přes Brno do Prahy a z Brna po dálnici D2
do Bratislavy. Rychlostní komunikace R35 zajišťuje vnější dopravní spojení Olomouce
ve směru Hradec Králové – Liberec. Nový úsek dálnice D1 Vyškov – Mořice – Vrchoslavice
zajišťuje zlepšování dopravního propojení Vyškov – Kojetín – Přerov – Ostrava aţ po hranice
České republiky / Polska. Na Střední Moravě se nachází několik letišť, převáţně místního
a sportovního významu, která nemají výrazný vliv na rozvoj cestovního ruchu v této oblasti.
Pouze letiště v Olomouci má status mezinárodního veřejného letiště, které však nesplňuje
přísné parametry pro provoz mezistátních a vnitrostátních linek pro přepravu cestujících.
Novou nabídkou v oblasti dopravy je zavedení cyklobusŧ a skibusŧ, které propojují Střední
Moravu s turistickým regionem Jeseníky (trať Olomouc – Šternberk – Huzová – Rýmařov –
Malá Morávka – Hvězda – Ovčárna).
Zdroj: Aktualizace Programu rozvoje CR Olomouckého kraje

2.3 Charakteristika okresu Olomouc
Převáţná část okresu Olomouc leţí v rovinaté níţině Hornomoravského úvalu, jímţ protéká
řeka Morava a její přítoky. Jeho největší plochu zabírá úrodná rovina, zvaná Haná. Okres
Olomouc se rozprostírá na jihovýchodě Olomouckého kraje a celkovou rozlohou 1452 km²
(28 %) se řadí na první místo mezi 5 okresy kraje (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov
a Šumperk). Olomoucko je velmi významnou oblastí z hlediska turistiky. Mŧţete zde
navštívit velké mnoţství hradŧ, zámkŧ, chrámŧ, kostelŧ, muzeí a galerií.
Střediskem cestovního ruchu je historické město Olomouc – řada románských, gotických
a barokních památek (Přemyslovský palác, arcibiskupství, chrám sv. Mořice s největšími
varhany ve střední Evropě, největší klášterní komplex Klášterní Hradisko, kašny, radnice
s orlojem, pamětní Sloup Nejsvětější Trojice, který byl v roce 2000 zapsán do Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO a mnohé další).
Nechybí ale ani přírodní zajímavosti. Na severu se táhne kopcovité pásmo Nízkého Jeseníku
a Oderských vrchŧ, na západě se rozprostírá Drahanská vrchovina. Litovel je středem
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Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kde řeku Moravu provázejí luţní lesy
s ojedinělými říčními ekosystémy. Na štěrkopískovém podloţí vznikla jezera a vodní nádrţe,
které poskytují domov vzácným rostlinám a ţivočichŧm. Příroda na Olomoucku vytvořila
i dvě podzemní království – Javoříčské, Mladečské jeskyně. Známé jsou i lázně Slatinice
nabízející pomoc při léčbě pohybového ústrojí.
Olomoucko má vybudovanou poměrně hustou síť regionálních a místních cyklotras.
Procházejí tudy i dvě dálkové cyklotrasy – Moravská a Jantarová, které křiţují Moravu
od severozápadu na jihovýchod a od severovýchodu na jihozápad a stýkají se v Olomouci.
Zdroj: ČSÚ

2.4 Charakteristika mikroregionu Šternbersko
a města Šternberk
Šternbersko je mikroregionem, který díky své rozloze cca 287 km² a počtu obyvatel
cca 23 818 patří z celkového počtu 38 mikroregionŧ Olomouckého kraje mezi ty větší.
Mikroregion Šternbersko vznikl v roce 1998 jako zájmové sdruţení obcí. V současné době
má 23 členŧ, a to: město Šternberk a 22 okolních obcí (viz tabulka č. 2). Pzn. K 31. 12. 2007
vystupuje z mikroregionu obec Domašov nad Bystřicí.
Název: Mikroregion Šternbersko
Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří geografická blízkost, spojení
kulturními a historickými tradicemi a rovněţ společné problémy. Právě moţnost operativního
řešení těchto problémŧ a také efektivnějšího čerpání finančních prostředkŧ ze státního
rozpočtu a z fondŧ Evropské unie byly hlavními impulsy k zaloţení tohoto sdruţení.
Jedním z cílŧ mikroregionu je i společný postup při podpoře CR v této oblasti. Jedná se např.
o následující aktivity:
rozvoj CR a venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programŧ
rozvoje jednotlivých obcí
marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktŧ
společná příprava rozvojových projektŧ mikroregionu
Jednotlivé členské obce mikroregionu tvoří na mapě okresu Olomouc pomyslný kruh, jehoţ
středem je právě město Šternberk, které je také centrem a nejvýznamnějším střediskem
mikroregionu.
Město Šternberk se nachází 16 km severně od Olomouce. Od roku 2003 je městem
s rozšířenou pŧsobností III. stupně a zároveň městem s pověřeným úřadem II. stupně.
Katastr města se rozkládá na ploše 48,8 km², včetně místních částí Dalov, Chabičov,
Krakořice a Těšíkov.
Šternberk se rozvinul na konci roviny Hané, v ohybu řeky Sitky pod ochranou svahŧ Nízkého
Jeseníku. Město je z několika stran obklopeno lesy, z jiţní a západní strany je otevřeno
do úrodné krajiny Hornomoravského úvalu. Severní a východní část je kopcovitá a členitá.
Střed města je totoţný s hrazeným městem. Předměstí se rozvíjela přirozeně na jednotlivých
přístupových cestách a byla regulována v roce 1888. Regulační plán, podle kterého byly
jednotlivé ulice upraveny i nově zaloţeny, se dochoval dodnes.
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Město Šternberk je významné svým historickým jádrem (městská památková zóna), které
prošlo v nedávné době rekonstrukcí, dále jedinečnými architektonickými památkami (NKP
hrad Šternberk, areál bývalého augustiniánského kláštera, rozsáhlý soubor měšťanských
klasicistních domŧ,...), slavnou tratí Ecce Homo, a v neposlední řadě také okolní přírodou.
Okolí města vytváří ideální podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku, golf, částečně nabízí
i podmínky ke koupání a v zimních měsících pro odpočinkové lyţování.
Z hlediska dopravního spojení je Šternberk vzhledem k blízké poloze města Olomouc
dŧleţitým dopravním uzlem na křiţovatce silnic I. a II. třídy, mezi městy Olomouc, Opava,
Litovel, Uničov, Rýmařov a Bruntál (přehled hlavních silničních spojení viz Územní plán
města Šternberk). Město Šternberk leţí na ţelezniční trati Olomouc – Šumperk – Jeseník –
Krnov. V Olomouci toto spojení navazuje na trať č. 270 Praha – Česká Třebová – Přerov –
Bohumín. Ţelezniční stanice Šternberk včetně přilehlých traťových úsekŧ a celková
ţelezniční infrastruktura na území města je stabilizovaným prvkem v území. Hromadnou
dopravu, zajišťující spojení Šternberku s příměstskými oblastmi, sousedními městy a celým
regionem Olomoucka, zajišťují vedle Českých drah také autobusy společnosti Connex
Morava. Pro cyklistickou dopravu jsou ve městě i směrem do příměstských oblastí vyuţívány
převáţně stávající silnice. V úseku Šternberk – Štarnov je cyklostezka. Podrobné informace
o situaci v oblasti cyklistické dopravy ve městě a okolí viz Generel cyklistické dopravy města
Šternberk.
Obrázek č. 1: Mikroregion Šternbersko v kontextu Olomouckého kraje
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Tabulka č. 2: Členské obce mikroregionu Šternbersko
ZÚJ

Obec

552356 BABICE
500526 BĚLKOVICE–LAŠŤANY

Počet
Části obce obyvatel
k 31. 12. 2006

Nadmořská Katastrální
výška
výměra
m.n.m.
v ha

Babice
Bělkovice–
Lašťany
Bohuňovice

410
1999

244
258

595
1529

2449

231

1257

Dolany,
Pohořany,
Véska
Domašov
nad Bystřicí
Domašov u
Šternberka
Hlásnice

2367

542

2376

480

510

1595

294

437

1174

156

380

276

Hlušovice
Hnojice
Horní
Loděnice
Hraničné
Petrovice
Arnoltice,
Huzová,
Veveří
Jívová
Komárov
Liboš
Lipina
Luţice

504
576
344

217
227
543

424
973
1819

137

587

1215

633

534

3441

545
149
601
128
366

561
261
223
482
242

1522
149
430
993
513

552348 MLADĚJOVICE
547093 MUTKOV

Mladějovice
Mutkov

618
46

243
593

1043
562

554103 ŘÍDEČ
547077 SAMOTIŠKY

Řídeč
Samotišky

173
1221

284
267

728
190

552011 ŠTARNOV
505188 ŠTERNBERK

Štarnov
Dalov,
Chabičov,
Krakořice,
Šternberk,
Těšíkov

602
13878

224
582

988
4880

500852 BOHUŇOVICE
501646 DOLANY
545279 DOMAŠOV NAD
BYSTŘICÍ
552313 DOMAŠOV U
ŠTERNBERKA
552330 HLÁSNICE
552020 HLUŠOVICE
502405 HNOJICE
569798 HORNÍ LODĚNICE
546976 HRANIČNÉ PETROVICE
597414 HUZOVÁ

503142
547123
569003
552305
569844

JÍVOVÁ
KOMÁROV
LIBOŠ
LIPINA
LUŢICE

MIKROREGION
ŠTERNBERSKO
Zdroj: ČSÚ
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Tabulka č. 3: Kontakty obecních úřadŧ obcí mikroregionu Šternbersko
Obec

Adresa OÚ

E-mail

Webové stránky

BABICE

Babice 65, 785 01 Šternberk

BĚLKOVICE–LAŠŤANY
BOHUŇOVICE

Bělkovice–Lašťany 139, 783 16 Dolany

585 014 875

ou@obecbabice.cz

www.obecbabice.cz

585 396 626

obec@belkovice-lastany.cz

www.belkovice-lastany.cz

6. května 109, 783 16 Bohuňovice

585 151 684

obec@bohunovice.cz

www.bohunovice.cz

DOLANY

Dolany 58, 783 16 Dolany

585 396 115

dolany.ol@iol.cz

www.dolany-ol.cz

DOMAŠOV NAD
BYSTŘICÍ
DOMAŠOV U
ŠTERNBERKA
HLÁSNICE

Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí

585 036 021

ou@domasovnadbystrici.cz

www.domasovnadbystrici.cz

Domašov u Šternberka 61,
785 01 Šternberk
Hlásnice 28, 785 01 Šternberk

585 012 772

domasov@volny.cz

www.nasemorava.cz/domasovusternberka

585 012 529

obec.hlasnice@tiscali.cz

www.hlasnice.euweb.cz

HLUŠOVICE

Hlušovice 36, 783 14 Bohuňovice

585 313 378

obec.hlusovice@cbox.cz

www.obechlusovice.cz

HNOJICE

Hnojice 117, 785 01 Šternberk

585 380 328

ou.hnojice@tiscali.cz

www.hnojice.cz

HORNÍ LODĚNICE

585 042 041

ouhlodenice@cmail.cz

www.nasemorava.cz/hornilodenice

585 036 076

ouhp@quick.cz

www.hranicnepetrovice.cz

HUZOVÁ

Horní Loděnice 114, 783 05 Horní
Loděnice
Hraničné Petrovice 82,
783 06 Domašov nad Bystřicí
Huzová 325, 793 51 Břidličná

554 230 157

starosta.huzova@centrum.cz

www.huzova.cz

JÍVOVÁ

Jívová 69, 783 98 Jívová

585 038 106

obec.jivova@seznam.cz

www.jivova.cz

KOMÁROV

Komárov 241, 785 01 Šternberk

585 034 106

obec.komarov@volny.cz

www.sternbersko.mikroregion.cz

LIBOŠ

Liboš 82, 783 13 Štěpánov

585 386 759

libos@libos.cz

www.libos.cz

LIPINA

Lipina 81, 785 01 Šternberk

585 013 631

lipinacity@seznam.cz

www.lipina.eu

LUŢICE

Luţice 58, 785 01 Šternberk

585 011 912

obecluzice@seznam.cz

www.obecluzice.cz

MLADĚJOVICE

Mladějovice 24, 785 01 Šternberk

585 034 084

www.sternbersko.mikroregion.cz/mladejovice

MUTKOV

Mutkov 14, 793 51 Břidličná

585 001 320

ou.mladejovice@volny.cz,obec
mladejovice@seznam.cz
mutkov@volny.cz

ŘÍDEČ

Řídeč 276, 785 01 Šternberk

585 034 218

obec@ridec.cz

www.ridec.cz

SAMOTIŠKY

Vybíralova 8, 772 00 Samotišky

585 383 245

obec@samotisky.cz

www.samotisky.cz

ŠTARNOV

Štarnov 131, 783 14 Štarnov

585 389 513

obec@starnov.cz

www.starnov.cz

ŠTERNBERK

MÚ, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

585 086 111

mesto@sternberk.cz

www.sternberk.eu

HRANIČNÉ PETROVICE

Telefon

www.mutkov.com

Zdroj: ČSÚ
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Charakteristika jednotlivých obcí mikroregionu Šternbersko
Babice
www.obecbabice.cz
Obec Babice leţí asi 3 kilometry západně od Šternberka, rozkládá se na
přechodu hanácké roviny v pahorkatinu Nízkého Jeseníku. Zcela jedinečný ráz
vtiskuje krajině kaskáda tří rybníkŧ, napájených postupně z potoka, který
vytéká z lesa Kamínka. Severovýchodní část katastru je součástí Přírodního
parku Sovinecko.
Bělkovice-Lašťany
www.belkovice-lastany.cz
Obec vznikla sloučením dvou pŧvodně samostatných obcí v r. 1960, nachází
se v podhŧří Nízkých Jeseníkŧ na rozhraní Uničovské plošiny a Domašovské
vrchoviny. Obec leţí v blízkosti významné komunikace, vzniklé v tereziánské
době jako poštovní silnice, jeţ spojovala Olomouc a Šternberk. Na území
obce se nachází rekreační oblast Bělkovické údolí, která je významná
zejména pro obyvatele Olomouce (cca 120 rekreačních chat).
Bohuňovice
www.bohunovice.cz
Bohuňovice leţí přibliţně 10 km od města Olomouce a 7 km od města
Šternberka. Rozkládají se na třech katastrech – Bohuňovice, Moravská
Loděnice a Trusovice, coţ jsou také názvy vesnic, z nichţ Bohuňovice r. 1960
vznikly. První zmínka o obci se datuje kolem r. 1078 v zakládací listině
kláštera Hradisko. Obcí prochází ţelezniční trať spojující Olomouc –
Šternberk – Šumperk. Je zde také malé letiště a krytý bazén s doplňkovými sluţbami
(Centrum zdraví).
Dolany
www.dolany-ol.cz
Dolany se nachází cca 7 km od města Olomouce a 10 km od města
Šternberk. První písemná zmínka o obci je z roku 1235. Vývoj obce značnou
měrou ovlivnil řád kartuziánŧ. V roce 1388 byla zahájena stavba kláštera,
z něhoţ jsou v současné době zpřístupněny zříceniny. Dalšími památkami
jsou např. kostel sv. Matouše, letohrádek z roku 1844 stojící ve farské zahradě
a lovecký zámeček z roku 1667, ve kterém se nachází sídlo obecního úřadu. Součástí
Dolan jsou od r. 1974 obec Pohořany a od r. 1976 obec Véska – zde se nachází
osmnáctijamkové golfové hřiště a tenisové kurty.
Domašov nad Bystřicí
www.domasovnadbystrici.cz
Ves doloţená od 2. poloviny 13. století je výchozím bodem do turisticky velmi atraktivní
oblasti přírodního parku Údolí Bystřice. Území je zajímavé z hlediska zimní i letní rekreace.
Středem obce vedou cyklostezky i značené turistické stezky, které je moţno v zimě uţívat
jako běţecké tratě. Nachází se zde také menší lyţařský vlek se sjezdovkou.
Oblast, v níţ se obec nachází, utrpěla zřízením vojenského výcvikového prostoru Libavá
ve své těsné blízkosti.

m-ARK Marketing a reklama s.r.o

11

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko

Domašov u Šternberka
www.nasemorava.cz/domasovusternberka
První zmínka o obci je z roku 1220, v roce 1627 byla obec vypálena Dány. V údolí říčky
Trusovky se v minulosti těţila břidlice.
Hlásnice
www.hlasnice.euweb.cz
Jméno obce je odvozeno od hlavní funkce obce – tj. „hlásit“, „stráţit“, a značí sídlo lidí
pověřených hlásnou hlídkovou sluţbou, kdy občané měli povinnost drţet nad Šternberskem
stráţ a hlásit příchozí cizince. První zmínka z roku 1397.
Hlušovice
www.obechlusovice.cz
Obec Hlušovice leţí v hanácké rovině asi 5 km severně od města Olomouce.
První písemná zmínka s názvem obce je z roku 1271. O dávné minulosti však
svědčí i řada archeologických nálezŧ keramiky z popelnicových polí přímo
v místě obce i z jiných míst katastru. Obcí prochází ţelezniční trať Olomouc –
Šternberk – Šumperk, která zajišťuje výhodné dopravní spojení. V roce 1999
byla vybudována cyklistická stezka vedoucí do Olomouce–Černovíru bohatě vyuţívaná
zejména rekreačními cyklisty.
Hnojice
www.hnojice.cz
První zmínka o obci se objevuje r. 1131. Tehdy patřily Hnojice
ke Svatováclavskému děkanství či probošství v Olomouci. Jak samotný název
obce, tak i jeho pŧdorys jasně ukazují na slovanský pŧvod a slovanské
osídlení. Nejvýznamnějšími památkami jsou kostel Nanebevzetí Panny Marie
a budova fary z druhé poloviny 18. století.
Horní Loděnice
www.nasemorava.cz/hornilodenice
Obec leţí vysoko v horách Nízkého Jeseníku na starodávné komunikaci spojující Moravu
a Slezko, první zmínky o obci se datují k r. 1296. Ve 14. stol. byla obec trvale připojena
ke šternberskému panství, jehoţ součástí zŧstala do r. 1850. Od středověku do 2. poloviny
19. stol. byla v obci těţena ţelezná ruda.V roce 1949 se stala součástí Horní Loděnice obec
Nové Dvorce.
Hraničné Petrovice
www.hranicnepetrovice.cz
První zmínka o obci pochází z roku 1798. Dnešní obec vznikla spojením dvou blízko leţících
vsí Hraničná a Petrovice. V okolí Petrovického mlýna se nachází slabý vývěr kyselky.
Východně za obcí stojí sousoší Piety z roku 1870.
Huzová
www.huzova.cz
Huzová leţí na hranici krajŧ Olomouckého a Moravskoslezského, asi 13 km
od Šternberka.
První zprávu o existenci Huzové obsahuje listina biskupa Zdíka z roku 1141.
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Jívová
www.jivova.cz
První zmínka o obci je z roku 1220. V 15. století pŧvodní ves zpustla, ale
po husitských válkách byla vystavěna znovu a jiţ roku 1581 byla povýšena na
městečko. Jívová se mŧţe pyšnit významnou památkou – barokním kostelem
sv. Bartoloměje, postaveným v letech 1717–1720 a vyzdobeným obrazy,
kříţovou cestou a především freskami, jejichţ autorem je známý barokní malíř
Jan Kryštof Handke. Na území obce se nachází také památný jilm.
Komárov
www.sternbersko.mikroregion.cz
První zmínka o obci je z roku 1480, obec byla součástí šternberského panství
aţ do zrušení poddanství. V roce 1993 se stal Komárov samostatnou obcí.

Liboš
www.libos.cz
První písemný doklad o existenci obce Liboš najdeme v zakládací listině
kláštera Hradisko u Olomouce z roku 1078. Obcí protéká mlýnský náhon
lemovaný starými vrbami, který je napájen vodou z řeky Oskavy.

Lipina
www.sternbersko.mikroregion.cz
Obec Lipina se nachází ve střední hornaté části Nízkého Jeseníku 4 km
od města Šternberk. Nejstarší zpráva o obci je z roku 1296. Obec je známá
automobilovými závody do vrchu Ecce Homo, jejíţ trať vede územím obce.
Prochází tudy také značené turistické a cykloturistické trasy.

Luţice
www.obecluzice.cz
První písemná zmínka pochází z roku 1141. Obec Luţice se rozkládá
v severovýchodní části Hornomoravského úvalu pod úpatím Nízkého Jeseníku
asi 3 km jihozápadně od města Šternberk. Obec je spjata se jménem zápasníka
světového formátu Gustava Frištenského, který tu se svým bratrem vlastnil
aţ do roku 1938 statek po kníţeti Liechtensteinském. Dnes je zde chov koní.
Mladějovice
www.sternbersko.mikroregion.cz/mladejovice
První zmínka o obci se datuje k r. 1131. V r. 1390 přechází obec do majetku pánŧ
ze Šternberka. Aţ do doby pobělohorské se jednalo výhradně o ryze české obyvatelstvo.
V blízkosti kostela Máří Magdaleny lze spatřit dva památkově chráněné empírové náhrobky
a památnou lípu.
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Mutkov
www.mutkov.com
První zmínka o obci je z roku 1320. Mutkov je nejmenší obcí na Olomoucku, najdete zde
zachované pŧvodní stavby charakteristické pro Jeseníky.
Řídeč
www.ridec.cz
První zmínka pochází z roku 1295. Obec vznikla v době rozmachu těţby drahých kovŧ.
Při hledání zlata a stříbra byla nalezena v okolních kopcích ţelezná ruda. Řídeč, která patří
k Přírodnímu parku Sovinecko, se mŧţe pochlubit pěknou přírodou a zachovalým pŧvodním
rázem vesnice. Turistickou zajímavostí je Oltářní kámen, který se nachází v nedalekém lese.
Díky čisté přírodě je v obci velmi kvalitní pitná voda. K dominantám obce patří zvonice,
bývalá škola a poţární zbrojnice.
Samotišky
www.samotisky.cz
Obec Samotišky se nachází asi 4 km SV od Olomouce. Jméno Samotišek
se poprvé vyskytuje v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, pořízené
v roce 1141. Do roku 1977 zde byla velmi dobrá, poměrně velká cihelna. Při
těţbě cihlářské hlíny byly objeveny zbytky slovanského sídliště. Do ţivota obce
dosti výrazně zasáhla i stavba nejdříve dřevěné kaple, později v roce 1669
kostela Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.
Štarnov
www.starnov.cz
V roce 1999 oslavila obec 730 let od první písemné zmínky. Vychází zde
zpravodaj Štarnovské zrcadlo.

Šternberk
www.sternberk.eu
Moravské město Šternberk vzniklo z osady pod hradem stejného jména,
střeţícího dŧleţitou křiţovatku obchodních cest. Nejstarší zmínka
o Šternberku jako městu pochází z r. 1296. Budovatelé města pravděpodobně
navázali na starší podhradní osídlení gotického hradu, zaloţeného někdy mezi
lety 1253 aţ 1269 pány ze Šternberka. Výhodná poloha znamenala pro
Šternberk nejen prosperitu, ale i ohroţení. Město slouţilo jako opěrný bod
rŧzným vojskŧm, jak za válek husitských v 15. století, tak i za války třicetileté v 17. století.
Pro válečné útrapy a mory docházelo postupně ke sniţování počtu obyvatel české
národnosti. V r. 1805, v době válek s císařem Napoleonem, se ve Šternberku sešel car
Alexandr I. s rakouským císařem Františkem I. Národnostní sloţení obyvatelstva se změnilo
v r. 1945 po poráţce nacismu a vysídlení německého obyvatelstva. V roce 1996 si město
Šternberk připomnělo 700 let od první písemné zmínky o městě a k této příleţitosti byla
vydána publikace „Šternberk slovem a obrazem“.
K hlavním dominantám města patří státní hrad Šternberk, bývalý klášter řeholních kanovníkŧ
řádu sv. Augustina a kostel „Zvěstování P. Marie“. V interiéru hradu jsou umístěny sbírky,
dokumentující vývoj ţivotního stylu a výtvarného umění od gotiky po baroko. V podhradí bylo
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aţ do listopadu 2000 umístěno Muzeum hodin. (V současné době probíhá příprava realizace
projektu Expozice času – stálé navrácení hodin do Šternberka. V roce 2007 proběhla v rámci
expozic hradu výstava hodin.)

3.0 Hodnocení potenciálu CR
Potenciálem CR rozumíme souhrnnou hodnotu všech předpokladŧ pro rozvoj turismu
s ohledem i na všechny faktory, které jeho rozvoj ovlivňují negativně.
Potenciál CR v rámci mikroregionu Šternbersko – tak, jak byl hodnocen Ústavem územního
rozvoje – je znázorněn na obr. č. 1 v kontextu celého Olomouckého kraje. Jedná
se převáţně o potenciál základní nebo zvýšený. Za oblast s vysokým potenciálem CR je
povaţováno okolí města Šternberk, a to jak na základě kulturně historických památek (hrad
Šternberk – Národní kulturní památka), tak i s ohledem na zdejší přírodní atraktivity (oblast
Přírodního parku Sovinecko). Obecně lze říci, ţe turistické atraktivity, které se na území
mikroregionu Šternbersko v současné době nacházejí, jsou převáţně regionálního významu.
Obrázek č. 2: Potenciál cestovního ruchu v Olomouckém kraji
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V následujících podkapitolách jsou v tabulkách přehledným zpŧsobem uvedeny a následně
souhrnně okomentovány atraktivity, které charakterizují primární a sekundární potenciál CR
na území města Šternberk a mikroregionu Šternbersko. S ohledem na význam Šternberka,
jakoţto přirozeného centra mikroregionu, jsou údaje za město uvedeny samostatně, a to
převáţně vţdy na prvním místě. V tabulkách mikroregionu se mezi obcemi objevují údaje
za město Šternberk duplicitně (jiţ velmi stručně), a to proto, aby byl umoţněn také komplexní
pohled na celé území mikroregionu.

3.1 Primární potenciál CR
Primární potenciál CR představují zdroje, které by v destinaci existovaly i bez závislosti
na cestovním ruchu a jeho rozvoji (Pásková M., Zelenka J.: Cestovní ruch – výkladový
slovník. Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002).
Na základě této definice se při hodnocení potenciálu CR a jeho primární nabídky zaměříme
na tyto tři oblasti:
přírodní potenciál
kulturně-historický potenciál
kulturně-společenské a sportovní akce

3.1.1 Přírodní potenciál
Mikroregion Šternbersko je protkán mnoha turistickými trasami a nabízí řadu moţností
k trávení aktivní dovolené. Území, které se nachází v horských částech, má navíc
výjimečnou kvalitu ţivotního prostředí. Svým terénem je Šternbersko vhodné zejména pro
cykloturistiku, dále pro pěší turistiku a rekreačně pro zimní sporty (Domašov nad Bystřicí,
Šternberk-Chabičov, Dalov, Mutkov, trasy pro nenáročné běţkaře). Nachází se zde rovněţ
rekreační oblasti jako např. Dalov (rekreační středisko s moţností koupání), Dolní a Horní
Ţleb (rekreační středisko, moţnost koupání, malebné údolí řeky Sitky) a oblast Těšíkovského
mlýna (značené turistické trasy, pramen zemito – alkalické Těšíkovské kyselky). Dobré
podmínky nabízí mikroregion také pro houbaření, rybaření a případně i myslivost.
Výsadní postavení v mikroregionu má město Šternberk. Díky své poloze a řadě turistických
cest je východiskem do horských terénŧ. Krajinný rámec města Šternberk je utvářen
z východní strany hřbetem Nízkého Jeseníku s pěšími cestami a vyhlídkami na město
a okolí. Západní okraj města je ukončen mírně zvlněným Vinným vrchem strmě vystupujícím
nad městem. Severní část města přechází do Hvězdného údolí s hodnotnými stráněmi.
Klimatické podmínky se na Šternbersku mění podle nadmořské výšky (ta se v mikroregionu
pohybuje v rozmezí cca 200–600 m n. m.) od oblastí mírně chladných ve vyšších polohách
aţ po teplé oblasti.
Mikroregion se vyznačuje poměrně hustou říční sítí. Pramennou oblastí je Nízký Jeseník.
Mezi významnější toky patří: Sitka, Pasecký potok, Zlatý potok, Trusovický potok, Sprchový
potok, Dalovský potok, Aleš, Grygava a Domašovka. Za nejvýznamnější vodní nádrţ je
povaţován rybník v Dolním Ţlebu (slouţí rekreačním účelŧm i rybářŧm). Z vodních ploch se
zde dále nachází např. dva menší rybníky ve Lhotě, vodní nádrţ v Babicích (moţnost
koupání) a jezírko v Dalově.
Na území mikroregionu Šternbersko se nacházejí tyto přírodní atraktivity:
Přírodní park Sovinecko – vyhlášen v r. 1994, z části zasahuje do správního území města
Šternberk a dalších obcí mikroregionu Šternbersko (Babice, Horní Loděnice, Hlásnice,
Huzová, Lipina, Mutkov, Řídeč). Jihovýchodní částí parku (oblast mikroregionu Šternbersko)
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protéká říčka Sitka s několika krajinářsky hodnotnými lokalitami: Huzová – Horní Ţleb
(kamenná studánka) – Dolní Ţleb – bezprostřední blízkost města Šternberk.
Přírodní park Údolí Bystřice – zřízen v r. 1995, rozkládá se v jihozápadním okraji
Domašovské vrchoviny v okolí údolí řeky Bystřice. Nachází se zde společenstva mokřadních
luk a řada zvláště chráněných druhŧ rostlin a ţivočichŧ. Park zasahuje do správního území
několika obcí mikroregionu Šternbersko (Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, Jívová).
Kamenné proudy – přírodní památka od r. 1976, nachází se jiţně od Domašova nad
Bystřicí po toku řeky po modré turistické značce, geomorfologicky významná lokalita tvořená
kamennými proudy a kamennými moři (nejdelší z deseti proudŧ je dlouhý 165 m), pozŧstatek
poslední doby ledové.
V mikroregionu se nachází několik biocenter (např. Hvězdné údolí, Vápenné skály,...)
a biokoridorŧ (zejména v lokalitách vodních tokŧ, např. Dalovský potok, Huzovka, Trusovický
potok, Zlatý potok,...)
Naučné stezky:
Prabába – začátek ve Šternberku (lokalita Na Kiosku), délka 4,5 km, 9 zastavení, téma:
lesní společenstva a krajina, vhodná i pro vozíčkáře s asistencí.
Zelená stezka – začátek ve Šternberku (lokalita Na Kiosku), délka 9 km, 9 zastavení, téma:
údolí Těšíkovské kyselky.
Henička – vycházkový okruh vybudovaný v příměstském lese východně od Šternberka,
délka 1,2 km nebo 2,2 km, téma: ţivot v lese, zvířata a rostliny.
Další přírodní zajímavosti:
Pramen Těšíkovské kyselky – se nachází v blízkosti obce Těšíkov. Pramen je zdrojem
ţelezité minerální vody a byl doloţen jiţ v roce 1669 jako přírodní kyselka. Vydatnost
pramenního přelivu kolísá v závislosti na klimatických podmínkách kolem hodnoty 30 l/min.
Hloubka vrtu je 63 m. V minulosti bylo prameniště rŧzně upravováno a vybaveno altánkem.
Pramen byl zrekonstruovaný Městem Šternberk v roce 2004. Projekt byl spolufinancovaný
z prostředkŧ Evropské unie programem SAPARD za podpory ministerstva pro místní rozvoj.
Bezprostřední okolí slouţí jako výchozí místo pro turistické trasy v podhŧří Nízkého
Jeseníku.
Bělkovické údolí – lokalita Trusovického potoka, ve vzdálenosti cca 5 km od začátku údolí
nad kamenolomem se zde nachází zbytky královského ochranného hradu Tepenec, který
zaloţil markrabě Karel, pozdější král Karel IV.
Oltářní kámen – velký plochý kámen obdélníkového tvaru, který dle pověsti slouţil ke
konání protestantských bohosluţeb. Nachází se na území katastru obce Řídeč, po modré
turistické značce cca 750 m přibliţně 20 m pod cestou.
Josefčina studánka – studánka s přístřeškem, nachází se pod Dubovou horou na modré
turistické značce asi 10 minut chŧze od vyhlídkového altánku.
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3.1.2 Kulturně-historický potenciál
Nejvýznamnější kulturně-historický potenciál se na území mikroregionu Šternbersko nachází
ve městě Šternberk, ve kterém byla vyhlášena v r. 1992 městská památková zóna (v okresu
Olomouc se jedná o 1 ze 3 památkových zón – vedle měst Litovel a Uničov). Dominantou
města je hrad Šternberk vyhlášený r. 2001 Národní kulturní památkou. Významný je rovněţ
komplex bývalého augustiniánského kláštera.
V ostatních obcích mikroregionu Šternbersko se nachází řada kulturně-historických,
převáţně církevních památek, které mají ve většině případŧ význam pouze místního
charakteru. Najdeme zde mnoţství kostelŧ, kapliček, kříţŧ a boţích muk, které příjemně
oţivují ráz obcí i okolní krajinu, avšak nemají přílišný vliv na rozvoj CR této oblasti.
V následujících odstavcích jsou blíţe charakterizovány památky města Šternberk. Prostor je
věnován zejména hradu Šternberk, a to nejen z pohledu historie a současné nabídky, ale
i z pohledu návštěvnosti a hodnocení této atraktivity návštěvníky. Památky ostatních obcí
mikroregionu jsou potom vyjmenovány v tabulce č. 7, v závislosti na jejich významu je
případně uveden stručný komentář. V závěru hodnocení kulturně-historického potenciálu je
mikroregion souhrnně charakterizován z pohledu folkloru, tradic a významných osobností.

Kulturně-historické atraktivity a památky města Šternberk
Hrad Šternberk (NKP) – pŧvod hradu sahá do 13. století. Za husitských válek byl hrad silně
poškozen. Obnova měla několik etap. Koncem 15. a začátkem 16. století si zdokonalení
vojenské techniky vynutilo změny v opevnění. Vyrostlo také nové předhradí s hospodářskými
a správními budovami. Roku 1538 hrad i město vyhořely. Jejich obnova a přestavba uţ nesla
renesanční prvky. V době předbělohorské se dostalo panství do rukou Münsterberkŧ
a zŧstalo v nich i po roce 1620. Hrad utrpěl švédskými vpády za třicetileté války. Pozdější
barokní zásahy, prováděné Liechtensteiny, uţ tvářnost hradu neovlivnily. Poslední zhoubné
zásahy zpŧsobila 2. světová válka. Z nejstarší stavby se kromě zbytkŧ opevnění a zdí
hlavního paláce zachovala mohutná okrouhlá věţ z hrubého lomového zdiva. Pŧvodní hradní
palác s ní spojovaly padací dveře v 1. patře, dnes tady vede úzká visutá chodba. Horní
budova předhradí s mostem, která tvoří vstupní část do vlastního jádra, je renesanční.
Dřevěné vyřezávané stropy Rytířského sálu, Velké loţnice a dalších místností byly převáţně
obnoveny v 19. století. Na stěnách se zachovaly zbytky maleb ze 14. století, pŧvodní
vybavení však pouze částečně. Vzácný je soubor kamenných detailŧ, dále četné dřevěné
sochy, deskové obrazy, malby na skle a sbírka loveckých trofejí.
Prohlídkové okruhy:
1. trasa „LIECHTENSTEINSKÉ SBÍRKY“ – zahrnuje kapli, chodbu a pokoje 1. patra
vybavené mobiliářem posledních majitelŧ, délka prohlídky: 40–50 minut
2. trasa „ZANIKLÁ ŠLECHTICKÁ SÍDLA SEVERNÍ MORAVY“ – obsahuje místnosti 2. patra,
v nichţ jsou vystaveny exponáty svezené na Šternberk v 50. letech 20. století
z nepřístupných moravských zámkŧ (Hnojník, Lipník nad Bečvou, Potštát,…), délka
prohlídky: 40–50 minut
3. trasa „VELKÝ OKRUH“ – obsahuje prohlídku 1. a 2. trasy, délka prohlídky: 80–100 minut

m-ARK Marketing a reklama s.r.o
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Všechny prohlídkové trasy zahrnovaly v roce 2007 výstavu historických hodin. V příštích
letech by hrad rád nabídl návštěvníkŧm novou atrakci – unikátní, sto let staré výtahy.
O případném zprovoznění těchto technických památek se v současné době vedou jednání.
Provozní doba
duben: víkendy a svátky: 9–16 hod.
květen–září: mimo pondělí denně 9–17 hod.
říjen: víkendy a svátky 9–16 hod.
Kontakt
Státní hrad Šternberk
tel.: 585 012 935, fax: 585 012 671
mobil: 602 543 562
e-mail: hrad.sternberk@tiscali.cz
www.sternberk.eu, www.atraktivity-moravy.cz
Návštěvnost hradu
V roce 2007 byly návštěvníkŧm k dispozici tři prohlídkové okruhy. Oproti roku 2006 byl nově
zařazen okruh II a noční prohlídky. Stálé expozice byly tradičně doplněny příleţitostnými
výstavami a řadou doplňkových akcí a programŧ. Na rok 2007 bylo naplánováno 39 akcí,
které doposud navštívilo 12 565 osob. Z jiţ proběhlých akcí roku 2007 byly nejvíce
navštěvovány: Šternberský kopec, Dny Evropského dědictví, Velikonoční jarmark, Sokolníci
a Pohádky (návštěvnost viz tabulka č. 5). Nejoblíbenější výstavy byly: výstava hodin
a Velikonoční výstavy (návštěvnost viz tabulka č. 5). V roce 2006 proběhlo na hradě celkem
35 akcí, nejnavštěvovanější byly: Velikonoce na hradě (1538 osob), Pocta Mozartovi (1411
osob), Vánoční výstava (1341 osob) a Pivní slavnosti (800 osob).
Tabulka č. 4: Návštěvnost prohlídkových okruhŧ 2006, 2007
Rok 2006 (vstupné/počet osob)
Rok 2007* (vstupné/počet osob)
Okruh
Plné Sníţené Zdarma Celkem Plné Sníţené Zdarma Celkem
Okruh I
17136 5108
11617
8701
7475
960
5096
1413
Okruh II
1073
380
585
108
Velký o.
6838 5095
8675
4044
2295
499
3179
401
--200
Noční p.
------124
52
24
*data do října 2007
Zdroj: hrad Šternberk
Tabulka č. 5: Nejnavštěvovanější výstavy a akce v roce 2007
Název akce
Výstava hodin
Šternberský kopec
Velikonoční výstavy
DED víkend
Velikonoční jarmark
Sokolníci
Pohádky
Zdroj: hrad Šternberk
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Datum konání
7. 6. –31. 10.
4. 8.
31. 3. –15. 4.
15. –16. 9.
7. 4.
7. 4.
27. 10.

Pořadatel
hrad
Arks+
hrad
hrad
hrad
hrad
hrad

Počet
celkem

osob
3450
2300
1281
514
500
500
421
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Z následující tabulky č. 6 vyplývá, ţe hrad Šternberk zaznamenal zejména od r. 2003
do r. 2007 vysoký nárŧst návštěvnosti – o 46 %. Nejdramatičtější rŧst přitom nastal v r. 2006,
v roce 2007 se potom jedná jiţ o rŧst mírný.
Tabulka č. 6: Počet návštěvníkŧ hradu a Expozice času instalované na hradě 1985–2007
Počet návštěvníků
Počet návštěvníků
„Expozice času“ na
Rok
hradu
hradě
Celkem
1985
39 376
45 341
84 717
1987
52 144
61 599
113 743
1988
54 405
64 235
128 640
1990
33 992
40 981
74 973
1991
22 634
25 589
48 223
1992
26 244
28 373
54 617
1994
23 586
24 346
47 932
1995
23 118
23 015
46 133
1996
21 451
22 808
44 259
1997
19 978
18 227
32 205
1998
28 216
14 735
42 951
1999
26 551
8 139
34 690
2000
20 058
18098 konec muzea
38 439
2001
17 385
0
17 385
2002
17 806
0
17 806
2003
16 316
0
16 316
2004
16 282
0
16 282
2005
20 583
4 494
25 077
2006
29 435
jiné akce 5 602
35 037
2007
30 150
6 000
36 150
Zdroj: hrad Šternberk
Hodnocení hradu návštěvníky
V roce 2006 uskutečnila na hradě Šternberk studentka Slezské univerzity v Opavě
(Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné) prŧzkum s cílem zjistit, jakým zpŧsobem je hrad
návštěvníky vnímán a jak jsou s jeho návštěvou spokojeni.
Šetření bylo provedeno na náhodném vzorku 300 návštěvníkŧ formou osobního dotazování.
Mezi oslovenými bylo 137 muţŧ a 163 ţen. Z hlediska věku převaţovala skupina 25–44 let
(téměř polovina oslovených), dále lidé ve věku 46–64 let (27 %), zbývající část tvořili mladí
do 24 let (12 %) a starší osoby nad 65 let (11 %). Z hlediska místa bydliště převaţovali lidé
z Moravy a blízkého okolí (cca 75 %). Z hlediska vzdělání byly nejčastěji zastoupeny osoby
se středoškolským vzděláním s maturitou (43 %), vysokoškolským vzděláním (25 %)
a středoškolským vzděláním bez maturity (23 %). V následujících tabulkách jsou uvedeny
nejzajímavější otázky prŧzkumu:

m-ARK Marketing a reklama s.r.o
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Kde jste hledal/a (získal/a) informace o objektu (otevírací doba, vstupné apod.)?
Zlaté stránky
2
0,67 %
Deník/týdeník/čtrnáctideník/měsíčník/rozhlas/televize
31 10,33 %
Informační centrum
25
8,33 %
Od rodiny/přátel/známých
109 36,33 %
Jiné (uveďte prosím)
67* 22,33 %
Jel/a jsem tzv. naslepo
66 22,00 %
* Internet 32; Součást zájezdu 14; Kniha hradŧ a zámkŧ 11; Studium ve Šternberku 2; Leták
v hotelové recepci 2; Turistická kníţka; Publikace; Rejstřík; Zájem o památky; Častá
návštěva
Co jste očekával/a od návštěvy objektu? Jaké byly Vaše hlavní pohnutky k návštěvě?
Vidět pěkné místo/dát si párek v rohlíku/sehnat
23
7,67 %
konečně turistickou známku objektu
Příjemně si odpočinout bez nároku na vzdělání
42
14 %
Odpočinout si a zároveň se dozvědět nějaké
126
42 %
základní informace (v rámci prohlídky)
Odpočinout si, ale hlavně se dozvědět maximum
79
26,33 %
informací o objektu
Výhradně získat nové specifické informace
30
10 %
(např. o historii, architektuře apod.)
Jak jste s návštěvou hradu celkově spokojený/á?




242
58
0

Doporučíte návštěvu hradu (rodině, přátelům, známým)?
Ano
286
Ano s výhradami: uveďte prosím stručně
10*
výhrady
Ne
4
* Špatné označení cesty k hradu, Vozíčkáři?, Nesmí chtít hlubší informace

80,67 %
19,33 %
0%

95,33 %
3,33 %
1,33 %

Z provedeného šetření jasně vyplynulo, ţe hrad je návštěvníky vnímán velmi pozitivně.
Svědčí o tom nejen spokojenost s návštěvou, ale i pozitivní slovo z úst (častý zdroj informací
o hradu, ochota k dalšímu předání informace svým přátelŧm a známým).
Vnímání hradu a města Šternberk návštěvníky bylo vyhodnoceno také v rámci
dotazníkového šetření provedeného v roce 2005, výsledky, které vyznívají opět velmi
pozitivně, jsou uvedeny v dokumentu Marketingová studie projektu Turistické atraktivity
Střední Moravy.

Bývalý augustiniánský klášter – byl zaloţen roku 1371 Albertem II. ze Šternberka. Funkci
kláštera plnil do roku 1784, kdy byl zrušen. Na výzdobě klášterních budov se podíleli
vynikající umělci moravského baroka – malíř Jan Kryštof Handke, sochaři Filip Sattler a Jan
Kammereith. V klášteře je moţné si prohlédnout Handkeho obrazárnu, klášterní sklepy,
expozici textilních strojŧ, výstavu výtvarných oborŧ ZUŠ Olomouckého kraje aj.

m-ARK Marketing a reklama s.r.o
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Náměstí pod kostelem bylo v r. 1719 ozdobeno mariánským sloupem, který nechal postavit
kníţe Josef z Lichtenštejna na památku zachránění města před poslední morovou epidemií
v letech 1715–1716.
Chrám Zvěstování Panny Marie – byl zaloţen v roce 1269 Albertem II. ze Šternberka.
Dnešní podoba kostela – klasicistní architektura – je výsledkem přestavby z let 1775–1783
podle F. A. Grimma. Ve šternberské kapli je obnovena vzácná stropní malba Kryštofa
Handkeho, zachycující historii Šternberka. Chrámový prostor je jednolodní, mohutná klenba
je vyzdobena nástropní malbou od moravského malíře Antonína Sebastiniho Šebesty
z Prostějova. Kostel je 65 m dlouhý, výška chrámové lodi je 30 m, věţe jsou vysoké 60 m.
Z gotické stavby se zachovala část kříţové chodby, která spojuje kostel s klášterem.
Prohlídky:
Prohlídku bývalého augustiniánského kláštera a chrámu Zvěstování Panny Marie zajišťuje
Handkeho občanské sdružení. Handkeho občanské sdruţení se od roku 1999 aktivně
zapojilo do záchrany objektu jak v majetku Římskokatolické farnosti Šternberk, tak v majetku
Města Šternberk. Od roku 2002 se aktivně podílí na postupné záchraně a obnově
pronajatých prostor a na jejich prezentaci. V roce 2007 navštívilo výše uvedené prostory
v rámci prohlídkové trasy 3364 návštěvníkŧ.
Provozní doba: Po–Ne 10–17 hod. nebo po telefonické domluvě 604 591 340.

Radnice – byla od pradávna sídlem městské správy. Stávala snad od středověkých počátkŧ
na dnešním místě podhradí na Horním náměstí. První zprávy o ní však pocházejí aţ z konce
16. století. Současná budova byla postavena v r. 1868 a následně v r. 1908 přestavěna.
Špitální kostelík – stojí na Olomoucké ulici a připomíná, ţe na tomto místě kdysi stával
špitál zbořený v roce 1908. Pŧvodní podoba kostelíku se nedochovala, v r. 1775 byl zbořen a
nově postaven. Rovněţ pŧvodní zasvěcení bylo změněno. V současnosti je tento objekt
filiálním kostelem šternberského farního chrámu.
Další památky – rozsáhlý soubor klasicistních měšťanských domŧ, nově zrekonstruované
náměstí, kaple, morové sloupy, kříţe, sochy aj. památky.

Kulturně-historické atraktivity a památky mikroregionu Šternbersko
V mikroregionu Šternbersko se nachází řada kulturně-historických, převáţně církevních
památek, které mají ve většině případŧ význam pouze místního charakteru. Najdeme zde
mnoţství kostelŧ, kapliček, kříţŧ a boţích muk, které příjemně oţivují ráz obcí i okolní
krajinu, avšak nemají přílišný vliv na rozvoj CR této oblasti. Přehled těchto památek je
uveden v následující tabulce. V blízkém okolí mikroregionu se dále nachází např. zámeček
v Ţerotíně (obec spadající pod ORP Šternberk) – objekt je v soukromém vlastnictví.
Tabulka č. 7: Historické, architektonické a církevní památky
Obec
Památky – historické, architektonické, církevní
BABICE
o kostel Všech Svatých
o boţí muka
o v roce 1958 byla v obci nalezena soška madony
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BĚLKOVICE–LAŠŤANY

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BOHUŇOVICE

DOLANY

DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ

DOMAŠOV U ŠTERNBERKA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

ze 14. století, tzv. „Šternberská madona“, dnes
umístěna v Arcidiecézním muzeu Olomouc
kaple Panny Marie Čenstochovské (r. 1710)
kamenný kříţ před ZŠ Bělkovice (r. 1839)
boţí muka (pol. 19. stol.)
kamenný kříţ na „Fatkově“ (r. 1882)
kaple Panny Marie Lurdské (r. 1890)
kamenný kříţ u kaple sv. Floriána (r. 1873)
kaple sv. Floriána (r. 1802)
dřevěný kříţ k hájovně (r. 1895)
boţí muka u cesty k Trusovicím (r. 1901)
kamenný kříţ u cesty k Trusovicím
pomník obětem 1. světové války, „lvíček"
(1. třetina 20. stol.)
pomník obětem 1. a 2. světové války (r. 1929)
s pamětní deskou Josefa Brykse (1995)
sokolovna č. p. 131 (r. 1995)
kříţ u silnice na Šternberk „za Kocandou" (1907)
pomník obětem 2. světové války u ZŠ Bělkovice
(1945)
hraniční kámen na Skalici v lese nad restaurací
„V Podskalí"
pamětní deska na rodném domě JUDr. Františka
Štajgra (r. 1982)
kostel sv. Jana Křtitele
kříţ z r. 1856
socha Jana Husa z r. 1921
kaple a kříţ z let kolem 1840
kaple a kříţ z let kolem 1827
mohyla obětem 1. světové války z r. 1920
zříceniny kartuziánského kláštera z roku 1388
kostel sv. Matouše – barokní sochy a schodiště
letohrádek ve farské zahradě (po rekonstrukci)
zámeček z roku 1667 – sídlo OÚ
kapličky, kříţe a boţí muka
sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého
památník generála Laudona tzv. „Černý kříţ“ –
postavený v r. 1858 u příleţitosti stého výročí
prusko-rakouské bitvy u Domašova, nachází se na
cestě směrem na Vésku
kostel sv. Martina
Pieta

HLÁSNICE
HLUŠOVICE

HNOJICE

o
o
o
o
o
o
o
o
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kostel sv. Petra a Pavla
barokní boţí muka (KP)
2 mramorové kříţe z roku 1900
socha T. G. Masaryka z roku 1938
památník rudé armády z roku 1945
socha Rodina z roku 1986
budova fary z druhé poloviny 18. století s hodovním
sálem, který je vyzdoben štukami a nástropními
malbami z dílny Jana Kryštofa Handkeho
kostel Nanebevzetí Panny Marie
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o
o
HORNÍ LODĚNICE

o
o
o

HRANIČNÉ PETROVICE
HUZOVÁ

o
o
o
o
o
o
o
o
o

JÍVOVÁ

o
o
o
o
o
o

KOMÁROV
LIBOŠ

LIPINA
LUŢICE
MLADĚJOVICE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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panský dvŧr (soukromé vlastnictví)
kamenný kříţ se sousoším sv. Jana, P. Marie
a Marie Magdaleny z roku 1822
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1830
kostel sv. Izidora
pomník památky padlých v I. světové válce (Nové
Dvorce)
kamenný kříţ (Nové Dvorce)
pomník k památce padlých u silnice I/46
boţí muka u fotbalového hřiště
kamenný kříţ na místním hřbitově
kamenný kříţ a litinový kříţ u kostela sv. Izidora
kamenný kříţ (směr k Hraničným Petrovicím)
pomník sv. Jiří (směr Těšíkovská kyselka)
kostel sv. Petra a Pavla, památný kříţ, sousoší Piety
kostel sv. Jiljí
kostel svatého Bartoloměje z r. 1717–1720, interiér
zdobil malíř Jan Kryštof Handke
socha sv. Floriana s dvěma postranními postavami
sv. Jana z Boha a sv. Jana Nepomuckého
kamenný kříţ se sousoším Kalvárie a sochami
Panny Marie a Jana Evangelisty z roku 1936
budova radnice z 19. století
kamenný kříţ jetelovitého tvaru s korpusem
Ukřiţovaného Krista z roku 1840
kamenný kříţ s litinovým korpusem Krista z roku
1898
dřevěný kříţ s plechovým korpusem z roku 1846
hrad Tepenec – zřícenina (téměř zničena)
pomník SA v blízkosti radnice
kamenný kříţ – státní kulturní památka, nachází se
na kopci u Komárova
pomník sv. kříţe z r. 1893
pomník památky padlých občanŧ v I. svět. válce
pomník padlých ve 2. svět. válce
socha sv. Jan Nepomucký
kaplička zasvěcená povýšení sv. kříţe
boţí muka u silnice do Hnojic
erbovní reliéf Jiřího Pavorina
kaplička sv. Antonína z r. 1871
kříţek ke 100letému zaloţení vesničky Krnov
socha Ecce Homo (nad obcí)
kaple se zvonicí
pomník obětem 1. světové války
zvonice sv. Floriána
boţí muka
soubor dvou empírových náhrobkŧ z pol. 19. stol.,
nachází se u zdi farního kostela sv. Máří Magdaleny,
patří mezi památkově chráněné objekty
kostel sv. Máří Magdaleny z konce 18. stol.
kříţová cesta – kaple a 14 zastavení kříţové cesty
ze 2. poloviny 19. století u místního hřbitova
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MUTKOV
ŘÍDEČ

SAMOTIŠKY

ŠTARNOV
ŠTERNBERK

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

kamenný kříţ z roku 1782 u farního kostela
sloup se sochou Panny Marie z 1. pol. 19. století
kamenný kříţ z roku 1873 na místním hřbitově
kamenný kříţ z roku 1867 poblíţ kříţové cesty
kamenný kříţ z roku 1899 u vstupu na hřbitov
kamenný kříţ z roku 1833 u silnice do Újezda
kaple ze 2. poloviny 19. stol. poblíţ kostela
pomník obětem 1. světové války
pomník – pozemková reforma 1926
soubor pŧvodních staveb s šikmým zakončením
štítu, tzv. valbou
zvonice z 19. století, pŧvodně slouţila jako škola
kamenný kříţ
socha anděla
pomník obětem světových válek
kamenné mosty: Řídečský a Opavský
oltářní kámen
kaplička sv. Anny a sv. Floriana
husitská kaple
dědičná rychta
boţí muka
sochy zapsané na seznamu kulturních památek
okresu Olomouc: sloup Panny Marie s dítětem
Jeţíšem, socha sv. Judy Tadeáše, socha sv. Jana
Nepomuckého
kostel
kaplička
hrad Šternberk – NKP, viz výše uvedené informace
chrám Zvěstování Páně s objektem bývalého
augustiniánského kláštera
městská památková zóna, místní kulturní památky
(radnice, Špitální kostelík, morový sloup, soubor
klasicistních domŧ, zrekonstruované náměstí, sochy,
kaple, ...)

Zdroj: m-ARK , webové stránky obcí

Folklor a tradice, významné osobnosti
V mnohých obcích mikroregionu Šternbersko, ale i v některých místních částech města
Šternberk se do dnešní doby zachovala celá řada tradic jako např. kácení máje,
pochovávání basy, Velikonoční klapání, hody aj. V obci Bělkovice–Laštany v období
Velikonoc oţívá lidová náboţenská slavnost „Matičky“. Tento zvyk vznikl jiţ v období baroka
a vychází z lidového pojetí ukřiţování a zmrtvýchvstání Jeţíše Krista. V Dolanech pŧsobí
folková skupina Heřmánek a dechovka Dolanka, konají se zde také tradiční hody. Řada
tradic je dodrţována i v obci Liboš (masopustní prŧvod, prŧvod klapačŧ, kácení máje,
pochovávání basy, na Štědrý večer hraní koled po obci, ...), Luţice a Řídeč. Tyto tradice
a obecní akce však zpravidla nemají velký vliv na rozvoj turistiky v této oblasti.
Ve městě Šternberk a v mikroregionu Šternbersko pŧsobilo a pŧsobí poměrně mnoho
osobností – umělcŧ, sportovcŧ apod. Nejznámějším umělcem mediálně přesahujícím
význam města i kraje je malíř Libor Vojkŧvka. Mezi významné umělce se dále řadí i Vilhem
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Zlamal. Lze ale obecně konstatovat, ţe neexistuje ţádná výrazná, všeobecně známá
a uznávaná osobnost, s níţ by bylo moţné tuto oblast spojit a cíleně propagovat. U díla a
osobnosti malíře Libora Vojkŧvky existuje určitý potenciál známosti a je nutné v návrhové
části posoudit ochotu malíře a moţnosti vyuţití tohoto potenciálu.

3.1.3 Kulturně-společenské a sportovní akce
Kulturně-společenské a sportovní akce jsou nedílnou součástí image, o jejíţ vybudování
kaţdý region ve snaze získat turisty usiluje. Vhodný výběr a propagace pořádaných akcí
mohou přilákat nové návštěvníky a zpříjemnit nebo prodlouţit pobyt těch, kteří region
navštívili za jinými účely.
Nejen ve městě Šternberk, ale i v celém Olomouckém kraji patří mezi nejvýznamnější akce
bezpochyby závody na trati Ecce Homo (délka tratě je 7800 m, minimální šířka je 7 m).
Proslulé závody sportovních automobilŧ do vrchu Ecce Homo byly v roce 1981 zařazeny
do seriálu Mistrovství Evropy. Kaţdý rok se tak do Šternberka sjíţdějí ti nejlepší evropští
závodníci. První ročník – rychlostní zkouška do vrchu – se uskutečnil 18. května 1905 a byl
součástí závodu Vídeň – Vratislav – Vídeň. Kaţdoročně se ve Šternberku také jezdí Ecce
Homo veteránŧ – jízda pravidelnosti do vrchu. Vedle závodŧ na trati Ecce Homo jsou velmi
výrazné také akce pořádané na hradě Šternberk. Pravidelně se opakující, významné akce ve
Šternberku, které ovlivňují rozvoj CR, jsou uvedeny v tabulce č. 8.
Téměř kaţdá obec mikroregionu Šternbersko pořádá rŧzné společenské akce od plesŧ přes
koncerty aţ po sportovní klání a akce. Většina z nich je však pouze místního významu
a výrazným zpŧsobem rozvoj CR v mikroregionu neovlivňuje. Z akcí, které jsou něčím
výjimečné, lze jmenovat např. mezinárodní setkání – Slet obřích modelŧ letadel
v Bohuňovicích. Zaznamenané konkrétní akce v mikroregionu zobrazuje tabulka č. 9.
Tabulka č. 8: Nejvýznamnější tradiční akce ve městě Šternberk
Měsíc konání
duben

květen
červen

červenec
srpen

září

říjen

Název akce
JARNÍ LIŠKA Ecce Homo
VELIKONOČNÍ JARMARK
KVĚTINOVÝ JARMARK
MISTROVSTVÍ EVROPY ECCE
HOMO
ŠTERNBERSKÉ KULTURNÍ LÉTO
ŠTERNBERSKÉ KULTURNÍ LÉTO
ŠTERNBERSKÉ KULTURNÍ LÉTO
ŠTERNBERSKÝ KOPEC
EKOJARMARK
MISTROVSTVÍ ČR – DRUHÝ
ZÁVOD PO MČR PŘI EVROPĚ NA
ZKRÁCENÉ TRATI
ECCE HOMO HISTORIC
MĚSTO V POHYBU
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
RALLY JESENÍKY – MČR ve sprint
rally
RALLY JESENÍKY – Pohár ČR
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Pořadatel
AMK Ecce Homo,
Město Šternberk
Hrad Šternberk
Město Šternberk
AMK Ecce Homo
MKZ Šternberk
MKZ Šternberk
MKZ Šternberk
Arks+
Město Šternberk
AMK Ecce Homo

AMK Ecce Homo
Město Šternberk
Město Šternberk
AMK Ecce Homo
AMK Ecce Homo

Návštěvnost
2007
100
500
1–2 tis.
20–25 tis.
200
200
200
**3–4 tis.
1–2 tis.

5 tis.
**5–6 tis.
1 tis.
*664
5–10 tis.
5–10 tis.
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Měsíc konání

Název akce

listopad
Dny rodu Šternberkŧ
prosinec
VÁNOČNÍ JARMARK
*údaj za hrad Šternberk, **včetně neplatících
Zdroj: m-ARK ve spolupráci s MÚ Šternberk

Pořadatel
Město + farnost
Hrad Šternberk

Návštěvnost
2007
500
1–2 tis.

Tabulka č. 9: Zaznamenané akce v obcích mikroregionu Šternbersko
Obec
Akce
Závod triatlonu na rybníku
Setkávání Babičákŧ (putovní akce)
BOHUŇOVICE
Den hasičŧ – tradiční slavnost obnovená po r. 1990
(květen)
o Slet obřích modelŧ letadel – mezinárodní setkání na
zdejším soukromém letišti (červen)
DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ
o Rekonstrukce bitvy generála Laudona (poslední
víkend v červnu 2008)
DOLANY
o Hody (29. 6. 2008)
o Country stodola
HNOJICE
o Hody (srpen – po sv. Vavřinci)
HORNÍ LODĚNICE
o Kácení máje (květen)
o Dětský den (červen)
o Rozloučení s prázdninami (srpen)
JÍVOVÁ
o Bartolomějské hody (23. –24. 8. 2008)
LIBOŠ
o Soutěţ malých dechových souborŧ - tradiční
dechový festival (1. neděle v červnu)
o Hody (září)
LIPINA
o tradičně pořádané hony v místním revíru (2x ročně)
MUTKOV
o Dětský den (31. 5. 2008) – pohádkový les, Dakar
show
SAMOTIŠKY
o Hody (2. neděle v květnu)
ŠTARNOV
o Mikulášské hody – jarmark, zabíjačka, výstavy
místních děl... (prosinec)
Zdroj: aktualizace materiálu Poznejte vŧni tohoto kraje, webové stránky obcí
BABICE

o
o
o

3.2 Sekundární potenciál
Sekundární potenciál CR představují zdroje, které byly v destinaci vybudovány za účelem
realizace a rozvoje CR (Pásková M., Zelenka J.:Cestovní ruch – výkladový slovník.
Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002).
Na základě této definice se při hodnocení potenciálu CR a jeho sekundární nabídky
zaměříme na tyto tři oblasti:
suprastruktura CR (ubytovací, stravovací a hostinská zařízení)
infrastruktura CR (CK a CA, informační centra, sportovně-rekreační zařízení,
infrastruktura pro zimní sporty, turistiku a cykloturistiku, kulturně-společenská
zařízení,...)
všeobecná infrastruktura
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3.2.1 Suprastruktura cestovního ruchu
Ubytovací zařízení ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko
Ve městě Šternberk se v současné době nachází 7 stálých ubytovacích zařízení, 1 zařízení
s omezenými podmínkami provozu (Domov mládeţe – jen pro organizované skupiny)
a 1 sezonní zařízení v blízkém okolí města (autokemp) celková kapacita se pohybuje okolo
470 lŧţek. V mikroregionu Šternberk bylo zjištěno cca 12 ubytovacích zařízení se souhrnnou
kapacitou cca 232 lŧţek.
Počet ubytovacích zařízení, jejich kvalitu a souhrnnou i jednotlivou kapacitu lze při současné
intenzitě CR ve městě Šternberk a v mikroregionu Šternbersko hodnotit jako velmi dobrou.
Pozitivní je existence 2 hotelŧ s kapacitou nad 50 lŧţek (moţnost rozvoje organizované popř.
incentivní turistiky), dále nabídka ubytovacího zařízení s doplňkovými sluţbami
(např. Penzion u Hradu) – tak jak je to v souladu se současnými trendy v CR, a v neposlední
řadě také nabídka ubytovacího zařízení typu kemp. Dobrou situaci v oblasti ubytovacích
kapacit potvrzuje tabulka č. 10, která srovnává počet lŧţek v HÚZ na tisíc obyvatel. Město
Šternberk se pohybuje lehce nad prŧměrem Olomouckého kraje, ve srovnání s okresem
Olomouc je na tom výrazně lépe.
Tabulka č. 10: Srovnání kapacity ubytovacích zařízení v rámci ČR
Území

Počet lůţek

Česká republika
Olomoucký kraj
Tur. region Jeseníky
Tur. region Střední Morava
Okres Olomouc
Mikroregion Šternbersko
Město Šternberk

Počet lůţek
na 1 tis. obyvatel
435 993
19 503
11 479
8 024
3 753
667
470

42
30
69
17
16
28
34

Zdroj: m-ARK z dat ČSÚ k 1. 1. 2006
Přehled ubytovacích zařízení ve městě a v mikroregionu poskytují následující tabulky č. 11
a č. 12. Bliţší informace k jednotlivým ubytovacím zařízením ve městě Šternberk jsou
předmětem Přílohy č. 1.
Tabulka č. 11: HÚZ ve městě Šternberk
Název
Kapacita (lŧţka)
HOTEL M
50
HOTEL ŠTERNBERSKÝ DVŦR
53
PENZION NA KIOSKU
13
PENZION U HRADU
45
PENZION U ZLATÉHO MUFLONA
35
PENSION VĚŢKA
54
Ubytovna HOTEL SPORT
50
AUTOCAMP DOLNÍ ŢLEB, KAT. A (sezonní provoz)
170
SOU STROJÍRENSKÉ A LESNICKÉ – DOMOV MLÁDEŢE (pouze pro *99
organizované skupiny, převáţně sezonní provoz)
* není vzhledem k omezeným podmínkám započítáno do počtu lŧţek na 1 tis. obyvatel
Zdroj: MÚ Šternberk, Katalog ubytování OK
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Tabulka č. 12: HÚZ v mikroregionu Šternbersko
Název
Bar Penzion Flachs
Ubytovna Centra zdraví
Hostinec a penzion U Havlŧ
Bistro U Kartouzky
Turistická základna Pohořany DDM
Olomouc (tur. ubytovna niţší kategorie)
Penzion U Podjezdu
Chata Adélka
Privát p. Pospíšil – ubytování, hostinec
Turistická základna (ubytovna pouze pro
organizované skupiny)

Místo
Bělkovice-Lašť.
Bohuňovice
Dolany
Dolany
Dolany
Domašov n. B.
Domašov n. B.
Domašov u Št.
Hraničné
Petrovice

Kapacita
(lůţka)
12
75
10
cca 6
38
17
7
8
*35

Kontakt
608 714 895
728 539 796
585 396 627
585 223 233
585 036 067
607 867 023

Penzion Trattoria
Huzová
6 606 885 893
Penzion Ajka
Samotišky
10 732 169 351
Penzion a bistro Alla
Samotišky
8 777 869 650
* není vzhledem k omezeným podmínkám započítáno do počtu lŧţek na 1 tis. obyvatel
Zdroj: aktualizace materiálu Poznejte vŧni tohoto kraje, Katalog ubytování OK

Stravovací a hostinská zařízení ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko
Ve městě Šternberk se v současné době nachází 14 převáţně restauračních zařízení, která
poskytují teplou stravu, 11 zařízení poskytujících občerstvení a 6 zařízení poskytujících
občerstvení a zábavu (bowling, herny,...). Restaurační nebo hostinská zařízení poskytující
alespoň nápoje popř. občerstvení se nachází v 19 obcích mikroregionu a je jich zde přibliţně
47. Mezi těmito podniky vyniká v nabídce doplňkových sluţeb Bojanovská vinárna v Liboši.
Přehled stravovacích zařízení ve městě a v mikroregionu poskytují následující tabulky č. 13
a č. 14. Bliţší informace k stravovacím zařízením ve Šternberku viz Přílohy č. 2.
Tabulka č. 13: Přehled stravovacích, hostinských a zábavních zařízení ve městě Šternberk
Přehled restaurací
Radniční 3
HUNGARIA BAR
Horní náměstí 4
RESTAURACE KNOR
Masarykova 20
RESTAURACE PRIM
Bojovníkŧ za svobodu 7
RESTAURACE MAGIC
nám. Svobody 1
RESTAURACE SLOVANSKÝ DŦM
Blahoslavova 15
RESTAURACE SPORT
Uničovská 99
RESTAURACE, KAVÁRNA VĚŢKA
Svatoplukova 1
PIZZERIE FORTUNA
Horní náměstí 14
CAFÉ BAR
Čechova 11
HOTEL M
Čs. armády 24
HOTEL ŠTERNBERSKÝ DVŦR
Na Kiosku 1
PENZION NA KIOSKU
Ořechová 27
PENZION U HRADU
Dolní Ţleb 941
PENZION U ZLATÉHO MUFLONA
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Přehled podniků poskytujících občerstvení
CUKRÁRNA TEREZKA
KAVÁRNA EXPEDICE P.C.
LIŠÁKOVA NORA
RESTAURACE NA VYHLÍDCE
Restaurace Národní dŧm
Restaurace ve Lhotě
JRC-KOLIBA
„BISTRO“ NA NÁMĚSTÍ
NA KOUPALIŠTI
CUKRÁRNA A BISTRO NA SÍDLIŠTI SLEPIČÁRNA
HOSPODA ZA BUKEM
Přehled zábavních podniků

Čechova 9
Potoční 13
Světlov 56
Na Vyhlídce 28
Olomoucká 14
Lhotská 4
Blahoslavova
Partyzánská 15
Svatoplukova 15
Uničovská 15
Těšíkov

DISKOTÉKA LIDOVKA
HERNA, VINÁRNA, TANČÍRNA PÁLAVA
MAGIC BOWLING
TRAFIKA, INTERNET. KAVÁRNA
CAMEL BAR – HERNA
HERNA MAJÁK
Zdroj: MÚ Šternberk

Olomoucká 68
ČSA 13
Bojovníkŧ za svobodu 7
Oblouková 20
Olomoucká 4
Olomoucká 64

Tabulka č. 14: Přehled stravovacích a hostinských zařízení v mikroregionu Šternbersko
Obec
Název zařízení
Adresa
Telefon
Babice
Hostinec U Lípy (nevaří)
Babice 60
603 959 559
Hospoda Pod Hrází (nevaří)
736 789 481
Kiosek na hřišti (nevaří)
604 867 178
BělkoviceRestaurace u Dočkalŧ (vaří)
604 950 745
Lašťany
Hostinec Na Brodku (nevaří)
Bělkovice-Lašťany 390
585 396 579
Hostinec Parlament (nevaří)
605 258 178
Herna Bar Arbeit (nevaří)
603 570 482
Bohuňovice Sport Club
Pod lipami 653
585 389 940
Hospoda U Hlaváčŧ (nevaří)
6. května 57
585 389 349
Motorest u letiště
585 389 087
Výčep U Kamzíka (nevaří)
585 389 471
Dolany
Hostinec Dolany
Dolany 358
585 396 872
Hostinec a penzion U Havlŧ
Dolany 93
585 396 627
Bistro U Kartouzky
Dolany 392
607 910 381
Sportklub Dolany
u hřiště
608 434 455
Hostinec Skalice
Véska
Hostinec Pohořanská bouda
Pohořany
Domašov
Hostinec u Podjezdu
Libavská 57
nad Bystřicí
Domašov u Privát p. Pospíšil – ubytování,
Domašov u Št.
607 867 023
Šternberka hostinec
Hlušovice
Hostinec U Herntinŧ (nevaří)
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Hnojice

Horní
Loděnice
Huzová
Jívová

Komárov
Liboš

Cukrárna U Teplých
Vinárna u Floriánka (vaří,
nekuřácké prostředí)
U Reimera (nevaří)
Restaurace U Loutockých
Restaurace Základna (vaří,
sluţby pro cyklisty)
Motorest U Formana
Hospŧdka Pod lipou
Hostinec Z + Z (nevaří)
Hospoda u Šestáka
Kavárna Jurdič
Masný krám (občerstvení)
Hostinec U Tetky
Bojanovská vinárna – restaurace,

Hnojice 41
Hnojice 68

Horní Loděnice 115

585 042 130

585 038 042
585 038 187/037
Komárov

607 749 425
774 757 976

letní terasa, sport bar (stolní
fotbálek, air hockey, šipky), bowling
(3 dráhy)

Lipina
Luţice

Mladějovice

Za vodó – hostinec, vinárna,
zahradní restaurace
Bistro u Mrázkŧ (vaří)
Hospŧdka U Kapličky
Pohostinství U Hlaváčkŧ (vaří)
Luţická hospoda
Občerstvení u hřiště
Kulturní dŧm Formanka (vaří)

Kulturní dŧm Liboš
(na fotbalovém hřišti)

723 745 877

Luţice 102
Luţice 21
Mladějovice 2

Hostinec U Mutkoše (občerstv.) Mutkov 14
Penzion a bistro Alla
Hostinec Kapitolka
Bistro u Milana
Štarnov
Hostinec U Ťukŧ
Štarnov 126
Hostinec Na hřišti (občerstv.)
Cukrárna U p. Čouky (zmrzlina,
občerstvení)
Zdroj: aktualizace materiálu Poznejte vŧni tohoto kraje, jednotlivé obce

585 034 018,
737 414 295

Mutkov
Samotišky

585 389 868

3.2.2 Infrastruktura cestovního ruchu
Cestovní kanceláře a agentury
Na území celého Olomouckého kraje citelně schází cestovní kanceláře, které by se
specializovaly na příjezdový cestovní ruch. Hlavními subjekty vyvíjejícími svou činnost
na poli příjezdového organizovaného cestovního ruchu na území Olomouckého kraje jsou:
cestovní kancelář ATIS, cestovní kancelář Pressburg a cestovní kancelář PeřejTours,
počátkem roku 2007 zahájila svoji činnost také cestovní agentura Kaste incomming. Bliţší
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informace o jednotlivých firmách a jejich specializaci viz dokument Aktualizace Programu
rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007–2009, podkapitola 4.2.10.
Na území mikroregionu Šternbersko se nacházejí níţe uvedené 4 CK/CA, všechny se sídlem
ve Šternberku. Ţádná z uvedených firem však rozvoj CR v dané oblasti výrazně neovlivňuje.
Cestovní kancelář Janatour
Horní nám. 47/2, 785 01 Šternberk
tel./fax: 585 012 490, mobil: 605 002 766
www.janatour.olomoucko.com
Nabídka: pobytové a poznávací zájezdy do ČR a zahraničí, last minute zájezdy. Produkty
na území města Šternberk a regionu Šternbersko nenabízí.
Cestovní agentura ISO TOUR
Radniční 162/5, 785 01 Šternberk
tel./fax: 585 012 511, mobil: 603 285 254
www.isotour.info
Nabídka: zprostředkování zahraničních i tuzemských pobytŧ, zájezdŧ, letenek, víz,...
Produkty na území města Šternberk a regionu Šternbersko přímo nenabízí.
Cestovní agentura AXAL, s. r. o.
Bezručova 11, 785 01 Šternberk
tel.: 585 013 007
Nabídka: zprostředkování zahraničních i tuzemských pobytŧ, produkty na území města
Šternberk a regionu Šternbersko přímo nenabízí – lze však na přání zákazníka zajistit
(např. přes CK RÉGIO – pobytový zájezd v obci Liboš, apartmány U Oskavy**)
Cestovní agentura Eva Bartoníková
Čs. armády 7, 785 01 Šternberk
tel.: 585 013 470
Nabídka: zprostředkování zahraničních i tuzemských pobytŧ, produkty na území města
Šternberk a regionu Šternbersko nenabízí.
Informační centra
Turistická informační centra jsou dŧleţitým článkem praktické propagace nejen města nebo
regionu, ale i celého státu. Agentura CzechTourism vnímá kvalitní nabídku informací
pro turisty jako velmi významnou sloţku ve sféře CR. Ve spolupráci s krajskými úřady
a s A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center) realizuje projekt podpory
„oficiálních turistických informačních center“. Ten spočívá v zavedení jednotného značení
turistických informačních center, která splňují vybraná kritéria. Od roku 2003 se do projektu
jednotného značení oficiálních turistických informačních center zapojilo cca 260 infocenter,
další dvě desítky mají podanou ţádost.
V Olomouckém kraji pŧsobí celkem 65 míst poskytujících turistické informace (městská nebo
obecní informační centra, hotelová informační střediska, informační místa v CK, lázeňská
informační střediska,...), z toho jich 32 poskytuje informace na území turistického regionu
Střední Morava a 22 na území okresu Olomouc. Bliţší informace o jednotlivých místech
poskytujících informace a informačních centrech viz dokument Aktualizace Programu rozvoje
cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007–2009, podkapitola 4.2.10.
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V mikroregionu Šternbersko, ve městě Šternberk, se nachází 1 turistické (městské)
informační centrum a téţ městské evropské informační středisko.
Městské informační centrum
ČSA 30, 785 01 Šternberk
tel./fax: 585 012 320, e-mail: mic@sternberk.cz
člen A.T.I.C.
poskytuje:
- informace o sportovních, kulturních a společenských akcích ve městě i v regionu
- informace o historii a městských památkách
- informace o firmách, institucích a úřadech
- přehled ubytovacích a stravovacích moţností ve městě
- informace o činnosti a sluţbách městského úřadu
nabízí tyto sluţby:
- vyhledávání spojŧ vlakové i autobusové dopravy
- prodej Šternberských listŧ
- předprodej a rezervaci vstupenek na kulturní akce v regionu
- prodej pohlednic, map, turistických známek a dalšího propagačního materiálu
- kopírování formátu A3, A4
- veřejný internet zdarma
- prodej ţákovských prŧkazek na dopravu
- prodej Olomouc region Card
provozní doba:
- PO–ČT 8–12, 13–16 hod.
- PÁ
8–12, 13–15 hod.
V sezoně (cca ½ června – začátek září) také SO a NE vţdy 8–12 hod.
Jedno informační centrum, umístěné ve městě Šternberk, je vzhledem k velikosti a významu
mikroregionu Šternbersko optimální. Zcela nevyhovující je však jeho provozní doba, která by
se ani mimo sezonu neměla omezovat pouze na pracovní dny. Vhodné by bylo i prodlouţení
nebo úprava provozních hodin, a to zejména v sezoně (vzhledem k potřebám návštěvníkŧ
a turistŧ).
Tabulka č. 15: Návštěvnost MIC Šternberk
Návštěvníci 2006
Měsíc
CELKEM
Domácí Zahraniční
353
Leden
346
7

Návštěvníci 2007

Únor

407

396

11

401

Zahraniční
2
555
9
392

Březen

441

432

9

608

606

2

Duben

397

380

17

653

635

18

Květen

491

470

21

659

643

16

Červen

456

421

35

712

670

42

Červenec

685

609

76

924

885

39

Srpen

935

817

118

1054

1000

54

Září

798

762

36

1192

1161
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Měsíc
Říjen

Návštěvníci 2006
CELKEM
Domácí
600
586

Návštěvníci 2007

CELKEM
14

Domácí
712

701

Domácí
11

601

597

4

8073

7845

228

Listopad

505

503

2

Prosinec

471

466

5

Celkem
6539
Zdroj: MIC Šternberk

6188

351

CELKEM

Z dat uvedených v tabulce č. 15 vyplývá, ţe ačkoli počet návštěvníkŧ MIC v roce 2007 oproti
roku předchozímu vzrostl, klesl počet návštěvníkŧ zahraničních. V roce 2006 tvořili
zahraniční návštěvníci 5,4 % všech návštěvníkŧ MIC, v roce 2007 byl zaznamenán pokles
na 2,8 %. U domácích návštěvníkŧ byl mezi roky 2006 a 2007 zaznamenán nárŧst o 27 %.
Sportovní zařízení ve městě Šternberk
Vybavenost a nabídka sportovních zařízení ve městě Šternberk je na poměrně dobré úrovni
a přispívá k podpoře CR ve městě i mikroregionu. Výsadní postavení má závodní trať Ecce
Homo. Dŧleţitou roli hraje také kvalitní koupaliště, nově otevřená přetlaková tenisová hala
a popř. i hřiště pro in-line sporty. V souladu s trendy CR a poţadavky trhu je do budoucna
ţádoucí rozšiřovat stávající nabídku sportovních zařízení o atrakce popř. sportovní areály
zábavního a adrenalinového charakteru. Za tímto účelem se nabízí spojení se značkou Ecce
Homo, která je velmi výrazná a zároveň vhodná k budování a podpoře image města.
Podrobný přehled jednotlivých sportovních zařízení ve městě poskytuje tabulka č. 16.
Tabulka č. 16: Sportovní kluby a zařízení ve městě Šternberk
Sportovní kluby
TJ Sokol Šternberk Zahradní 23
Tenisové kurty, hřiště na míčové
hry, posilovna, tělocvičny.
Tenisový klub
Jívavská ul.
Tenisové kurty – moţnost pronájmu
Šternberk
tenisových dvorcŧ u koupaliště.
http://tenis.sternberk.cz
Fotbalový klub
Šternberk

Blahoslavova ul.

Hokejový klub
Šternberk

Blahoslavova ul. 15

http://fksternberk.webovastranka.cz

www.hctjstbk.cz

Fotbalový stadion – moţnost
pronájmu travnatého a škvárového
hřiště.
Hokejový stadion – moţnost
pronájmu ledové plochy, veřejné
bruslení.
Moţnost vyuţití střelnice.

Střelecký klub
Městská policie, ČSA 30
Šternberk
Tenisová hala
– nově otevřená přetlaková hala: dva antukové kurty, šatna, sociální zařízení, občerstvení
Sportovní hřiště
– hřiště s umělým povrchem (pro veřejnost v době letních prázdnin, mimo školní výuku)
Školní hřiště při ZŠ Dr. Hrubého
Správce: Čestmír Sladký, tel.: 721
304 862
Školní hřiště při ZŠ Svatoplukova
Správci: A. Grmelová, B. Švec,
tel.: 585 013 762, 731 320 186
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Hřiště na in-line sporty, Olomoucká ul.
– speciální hřiště s U-rampou pro in-line sporty je volně přístupné celoročně
Volejbalové hřiště
Kuţelna
Tělocvičny
Tělocvičny ZŠ
Svatoplukova 7
náměstí Svobody 3
Tělocvičny ZŠ
Dr. Hrubého 2
Tělocvičny ZŠ
Tělocvična TJ Sokol Šternberk
Zahradní 23
Tělocvična gymnázia
Horní náměstí 5
Tělocvična v areálu Psychiatrické léčebny
Zdroj: MÚ Šternberk, webové stránky

Sportovní zařízení v mikroregionu Šternbersko
Obce mikroregionu Šternbersko se vyznačují převáţně prŧměrnou nabídkou sportovních
zařízení – většina z nich je místního významu a nemá vliv na rozvoj CR v mikroregionu.
Výjimku tvoří obce Bohuňovice (Centrum zdraví – menší aquapark a letiště – 1 ze 6
v Olomouckém kraji), Dolany (golfové hřiště) a Domašov nad Bystřicí (lyţařský vlek). Přehled
sportovních zařízení v jednotlivých obcích poskytuje tabulka č. 17.
Tabulka č. 17: Sportovní zařízení v mikroregionu Šternbersko
Obec
Sportovní moţnosti
BABICE
BĚLKOVICE–LAŠŤANY

BOHUŇOVICE

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
DOLANY

o
o

DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ

o

HLÁSNICE

o
o

HLUŠOVICE
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o
o
o

šipkařský klub – turnaje
hřiště
rybolov
tělocvična
fotbalové hřiště
závod v běhu na 20 km – „Dvacítka ligy stovkařŧ“
cyklistický závod – „Olomoucká padesátka“
Centrum zdraví (aquapark, fitness, sauna, solárium),
www.bohunovice.cz
sportovní letiště – vyhlídkové lety, www.mamba-air.cz
volejbalové hřiště
tenisové hřiště s umělým povrchem
soutěţe rybářŧ, hasičŧ, leteckých modelářŧ
a šachistŧ
sportovní areál Dolany, Pohořany
golfové hřiště s 18 jamkami + tenisový areál,
www.golf-olomouc.cz
skalní útvar Malý Rabštejn – cvičná horolezecká
stěna
lyţařský vlek, www.domasovnadbystrici.cz
hřiště na volejbal a kopanou
pískovna
bowling – U Teplých
sportovní areál s volejbalovým a fotbalovým hřištěm,
tenisové kurty
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HNOJICE
HORNÍ LODĚNICE
HRANIČNÉ PETROVICE
HUZOVÁ
JÍVOVÁ
LIBOŠ

LIPINA
LUŢICE
MLADĚJOVICE
MUTKOV
ŘÍDEČ

o
o
o
o
o
o

fotbalové hřiště
volejbalové hřiště
tenisový kurt
fotbalové a volejbalové hřiště.
sportovní dny mládeţe, fotbalové turnaje
fotbalové hřiště se zázemím, tenisový kurt

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

hřiště
tenisové kurty
FIT centrum
tělocvična
fotbalové a volejbalové hřiště
umělý kopec – sáňkování
rybník - bruslení
kuţelna, bowling
hřiště
část trati Ecce Homo
2 travnatá hřiště na malou kopanou
koně
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
venkovní hřiště na nohejbal
hřiště pro malou kopanou

SAMOTIŠKY

o sportovní areál
o tenisové kurty
o fotbalové hřiště
ŠTARNOV
o tenisové kurty
o asfaltové a fotbalové hřiště
o tělocvična
ŠTERNBERK
koupaliště, trať Ecce Homo, krytý zimní stadion,
fotbalový stadion, tenisové kurty, 2 hřiště s umělým
povrchem, hřiště pro in-line, kuţelna, tělocvičny,
střelnice
Zdroj: aktualizace materiálu Poznejte vŧni tohoto kraje, webové stránky obcí
Moţnosti koupání a rekreace ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko
Poměrně vlivným faktorem na rozvoj CR v destinaci je nabídka bazénŧ, koupališť a vodních
ploch vhodných k rekreaci. Přehled těchto míst ve městě a mikroregionu poskytují
následující dvě tabulky.
Tabulka č. 18: Moţnosti koupání ve městě Šternberk
Název
Městské koupaliště

Přírodní koupaliště v Dolním Ţlebu
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Charakteristika
Venkovní bazén – plavecké dráhy
25 m, dětské brouzdaliště,
tobogan, skluzavky, přístup k hřišti
s umělým povrchem, zahradní
kiosk, restaurace.
Oblíbené rekreační centrum
Šternberska, za obcí rybník s
moţností koupání.
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Dalovské jezírko

Nevelké jezírko v zajímavé přírodní
scenérii vzniklé zatopením lomu.

Zdroj: MÚ Šternberk, webové stránky
Tabulka č. 19: Moţnosti koupání v mikroregionu Šternbersko
Obec
Koupaliště
BABICE
BĚLKOVICE–LAŠŤANY
koupaliště
BOHUŇOVICE
Centrum zdraví –
aquapark
s atrakcemi a
dalšími sluţbami
HLUŠOVICE
ŠTERNBERK
koupaliště

Přírodní koupání
rybník

pískovna
rekreační oblast Dolní Ţleb,
Dalovské jezírko

Zdroj: webové stránky obcí mikroregionu
Infrastruktura pro zimní sporty – lyţařská střediska, běţecké stopy
Nabídka zimních sportŧ je v mikroregionu Šternbersko převáţně rekreačního charakteru.
Slouţí zejména pro místní obyvatele a nenáročné návštěvníky z blízkého okolí. V obci
Domašov nad Bystřicí se nachází menší lyţařské středisko (1 vlek, délka sjezdovky 340 m).
Za příznivých sněhových podmínek jsou k dispozici běţecké stopy, neupravované stopy
např. Huzová – Dalov – Těšíkov – Lipina – Šternberk, okolí Mutkova a Chabičova (zde se
také pořádají tradiční běţecké závody) nebo oblíbená trasa Domašov – Svatý Kopeček.

Infrastruktura pro cykloturistiku – cyklotrasy, cyklostezky, cykloservisy
Rozvoj cykloturistiky, jakoţto výrazného fenoménu posledních let, podporuje v rámci České
republiky Ministerstvo pro místní rozvoj (přímé dotace občanskému sdruţení Klubu českých
turistŧ, který na území ČR koordinuje celou síť turistických a cyklistických tras), jednotlivé
kraje ČR, agentura CzechTourism (katalog Cycling Easy) aj. K rozšíření cykloturistiky
a zvýšení kvality sluţeb pro cykloturisty slouţí také projekt certifikace sluţeb – Cyklisté
vítáni.
Cyklotrasy jsou v ČR kategorizovány do čtyř tříd, přičemţ cyklotrasy I. třídy mají mezinárodní
význam, cyklotrasy II. třídy nadregionální význam, cyklotrasy III. třídy propojují regionální cíle
a cyklotrasy IV. třídy pak zajišťují lokální propojení (pouze cyklotrasy této nejniţší kategorie
mohou vést i po nezpevněných cestách, coţ bohuţel při navrhování těchto tras nebývá
dodrţováno).
Na území mikroregionu Šternbersko se nacházejí zejména cyklotrasy IV. třídy. Přes město
Šternberk jsou v současné době vyznačeny cykloturistické trasy č. 6009, 6105, 6106 a 6107.
Vede zde také cyklostezka spojující Šternberk a Štarnov. Situací v oblasti cykloturistiky ve
městě a blízkém okolí se podrobněji zabývá dokument Generel cyklistické dopravy ve městě
Šternberk. Zpracování obdobného dokumentu je plánováno i pro celý mikroregion.
Mikroregion Šternbersko má v současné době zpracované 4 cykloturistické okruhy, které
začínají ve Šternberku a vedou přes vybrané obce mikroregionu zpět do města.
Cykloturistika je jedním z klíčových produktŧ této oblasti a proto je velmi dŧleţité věnovat
jejímu dalšímu rozvoji velkou pozornost.
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Popis tras ve městě Šternberk a charakteristika okruhŧ v mikroregionu Šternbersko jsou
uvedeny v tabulkách č. 20 a č. 21. Následuje téţ stručná informace o cykloservisech
na území mikroregionu.
Tabulka č. 20: Cyklotrasy ve městě Šternberk
Číslo
Průběh trasy
6009
Velká Bystřice – Hlubočky – Jívová – Hraničné Petrovice – Horní
Loděnice – Dalov – Šternberk – Dolní Ţleb – Chabičov – Řídeč –
Paseka
Šternberk – Babice – Krákoříce – Řídeč – Mutkov – Huzová – Dalov
6105
Šternberk – Dolní Ţleb – Horní Ţleb – Huzová – Jiříkov
6106
6107
Lhota na Moravě – Střeň – Štěpánov – Moravská Huzová – Stádlo –
Luţice – Šternberk
cyklostezka Šternberk – Štarnov
Zdroj: Generel cyklistické dopravy města Šternberk

Km
52

28
20
16
1,8

Tabulka č. 21: Cyklotrasy – cyklistické okruhy v mikroregionu Šternbersko
Název trasy, charakteristika
Km
Za krásami přírody
42
Trasa: Šternberk náměstí, Luţice, Moravská Huzová, Březce, Chomoutov, Hynkov,
Lhota nad Moravou, Střeň, Štěpánov, Liboš, Hnojice, Šternberk náměstí
Charakter trasy: rovinná s mírným převýšením, vhodná pro všechny věkové
kategorie
Charakter vozovky: asfalt, nezpevněná polní cesta
Za ţivou vodou
36
Trasa: Šternberk náměstí, Dolní Ţleb, Horní Ţleb, Dalov, Horní Loděnice, Těšíkov,
Lipina, Šternberk náměstí
Charakter trasy: zvlněný terén s větším převýšením, vhodná pro
všechny věkové kategorie
Charakter vozovky: asfalt, zpevněné lesní cesty
Horská
57
Trasa: Šternberk náměstí, Domašov u Šternberka, Jívová, Hraničné Petrovice,
Domašov nad Bystřicí, Jívová, Véska, Dolany, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice,
Štarnov, Moravská Huzová, Luţice, Šternberk náměstí
Charakter trasy: horský terén s velkým převýšením a prudkými sjezdy,
vhodná pro zdatné cykloturisty
Charakter vozovky: asfalt, nezpevněné a zpevněné lesní cesty
Do hlubin věků
30
Trasa: Šternberk náměstí, Babice, Mladějovice, Komárov, Řídeč, Mutkov, Chabičov,
Hlásnice, Šternberk náměstí
Charakter trasy: nejprve rovinný charakter, poté prudké stoupání a
táhlé prudké klesání. Vhodné pro zdatnější cykloturisty
Charakter vozovky: asfalt, nezpevněné lesní cesty
Zdroj: MÚ Šternberk, webové stránky
Cykloservisy na území mikroregionu Šternbersko
SOLO KOLO, OLDŘICH SOLDÁN, ul. Jaroslavova 1, 785 01 Šternberk, tel. 585 012 768
TRIATLET SHOP, Čechova 1, 785 01 Šternberk, tel.: 585 011 687
RELAX BIKE, Jiráskova 115/13, 785 01 Šternberk, tel. 731 560 482
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Infrastruktura pro turisty – značené pěší trasy, naučné stezky
Mikroregion Šternbersko nabízí svým charakterem poměrně dobré podmínky pro pěší
turistiku, nachází se zde řada značených turistických tras. Sestaveny jsou i okruhy dle
náročnosti trasy – přehled viz tabulka č. 22.
Významným východiskem mnoha tras je město Šternberk. Mezi turisticky přitaţlivé oblasti
mikroregionu patří např. část Přírodního parku Sovinecko a Bělkovické údolí. Oblíbenými
turistickými místy jsou i obce Bělkovice–Lašťany – východisko tras na Jívovou, k prameni
Těšíkovské kyselky, na Horní a Dolní boudu, Radíkov nebo Svatý Kopeček, dále Domašov
nad Bystřicí – výchozí bod turistické oblasti přírodního parku „Údolí Bystřice“. Výborná
vyhlídka na Hrubý Jeseník je z Hraničných Petrovic. Za návštěvu stojí také vyhlídkový
altánek pod Dubovou horou a Josefčina studánka.
Atraktivní nabídku pro zájemce o pěší turistiku představují naučné stezky. Na území
mikroregionu se nachází 3 (z 20, které jsou registrovány na území Střední Moravy). Přehled
a charakteristika viz tabulka č. 23.
Tabulka č. 22: Pěší trasy
Název/barva
Průběh
Km
Vycházkové cesty a okruhy – pro rodiče s dětmi (výchozím bodem je Hlavní náměstí)
Kiosková cesta
údolí nad hradem, Zelená budka, Kiosk
2,5
Na tankodrom
údolí Sprchového potoka, tankodrom
3
Nábřeţní cesta
podél toku Sitky, rybník ve Lhotě
3
Dolní Ţleb
autokemp, hotel ECCE HOMO, koupaliště.
3,5
Moţné přístupové cesty: Zámeckou cestou nad hradem
chodníkem ze Světlova silnicí od mostu pod Rýmařovským
kopcem Smetanovou ulicí
Turistické trasy – pro pokročilé
červená
Šternberk – Řídeč – Paseka – Karlov – hrad Sovinec
17
červená
Šternberk – Domašov – Bělkovické údolí – Pohořany – Sv.
21
Kopeček
modrá

Šternberk – Chabičov – Řídeč – Mladějovice

16

zelená

Šternberk – Těšíkovská kyselka

8,5

zelená

Šternberk – Horní Ţleb – Mutkov – hrad Sovinec

23

ţlutá
Šternberk – U kukačky – Dalovské jezírko
Turistické trasy – pro náročné
červená
Šternberk – Řídeč – Paseka – Karlovský vrch – hrad Sovinec –
Valšovský dŧl – Rešov –
Rešovské vodopády
Zdroj: MÚ Šternberk, webové stránky

10
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Tabulka č. 23: Naučné stezky
Název
Km
Počet zastavení
Prabába
4,5
9
Henička
2,2
8
Zelená stezka
9,0
9
Zdroj: APR CR, podkapitola 4.2.3

Zaměření
lesní společenstva, krajina
rostliny a zvířata v lese
údolí Těšíkovské kyselky

Kulturně-společenská zařízení ve městě Šternberk
Ve městě Šternberk se nachází několik kulturně společenských zařízení, která jsou převáţně
regionálního významu – přehled viz tabulka č. 24 + Handkeho galerie. Vysoký potenciál pro
rozvoj CR se očekává u připravované Expozice času.
V současné době mají rozhodující vliv na kulturní dění ve městě pořádané akce (přehled
významných akcí viz podkapitola 3.1.3). K nim jsou vyuţívány především prostory Galerie
Šternberk a Handkeho galerie ve Šternberku, dále prostory Městských kulturních zařízení,
nádvoří bývalého augustiniánského kláštera, hradu Šternberk, venkovního pavilonu
Na Kiosku a také nově zrekonstruovaného náměstí.
Městská kulturní zařízení
Masarykova 20, Šternberk
tel./fax: 585 012 850/585 012 986
www.mkzsternberk.cz
Městská kulturní zařízení jsou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímţ
zřizovatelem je město Šternberk. Hlavní náplní činnosti Městských kulturních zařízení je
zajišťování kulturních a duchovních hodnot a společenského ţivota občanŧ. V rámci této
činnosti organizace pořádá kulturní programy a pořady pro veřejnost, realizuje výstavy
uměleckých děl, pořádá filmová představení a provozuje knihovnu včetně poskytování
internetu pro veřejnost. V neposlední řadě organizace vydává periodikum Šternberské listy.
Součástí MKZ je: Městský klub, Městská knihovna, Galerie Šternberk a Tylovo divadlo.
Tabulka č. 24: Jednotlivá zařízení MKZ Šternberk
Název
Adresa
Telefon
Městský klub
Masarykova 20 585 012 850

Ředitel/vedoucí
Mgr. M. Heitelová

Městská knihovna

Masarykova 20

585 013 780

I. Pajtlová

Galerie Šternberk

Radniční 3

585 011 853

Mgr. M. Fišr

www.galeriesternberk.net

Tylovo divadlo
Zdroj: MÚ Šternberk
Handkeho galerie
tel.: 604 591 340, e-mail: handke@seznam.cz
Galerie byla vybudována v roce 1999 v areálu bývalého augustiniánského kláštera
ve Šternberku. Dnešní podoba barokní stavby vznikala v 18. století na troskách gotického
objektu. Součást instalace tvoří díla významného barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho.
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Kulturně-společenská zařízení v mikroregionu Šternbersko
V mikroregionu Šternbersko se nenachází ţádné významné kulturní zařízení, které by mělo
podstatný vliv na rozvoj CR této oblasti. V obci Bohuňovice se nachází kino. Disco parket je
k dispozici v Bohuňovicích, Jívové a Mladějovicích. Téměř ve všech obcích se nachází
kulturní dŧm nebo obdobné zařízení a veřejná knihovna. Všechna tato zařízení slouţí
převáţně místním obyvatelŧm. Podrobnější přehled poskytuje následující tabulka.
Tabulka č. 25: Kulturní zařízení v obcích mikroregionu Šternbersko
Obec
Kulturní zařízení
BABICE
o knihovna
BĚLKOVICE–LAŠŤANY
o knihovna
BOHUŇOVICE
o kino – Dolby Surround System
o disco parket
o knihovna
DOLANY - VÉSKA
o 2x knihovna
o Dolanka – dechová hudba
o Máta – taneční skupiny (klasické country tance,
skotské a irské tance)
o Heřmánek – country skupina
DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ
o knihovna
DOMAŠOV U ŠTERNBERKA
o knihovna
HLUŠOVICE
o knihovna, společenský dŧm, klubovna
HNOJICE
o knihovna
HORNÍ LODĚNICE
o knihovna + internet
o kulturní dŧm - expozice L. Dostála a O. Přindiše
HRANIČNÉ PETROVICE
o knihovna
HUZOVÁ
o knihovna
JÍVOVÁ
o disco parket
o knihovna
o Jívovský církevní pěvecký sbor
LIBOŠ
o knihovna
LIPINA
o kulturní dŧm
LUŢICE
o knihovna
MLADĚJOVICE
o disco parket
o knihovna
ŘÍDEČ
o knihovna + internet
SAMOTIŠKY
o knihovna + internet
o divadelní spolek Flok
ŠTARNOV
o knihovna
ŠTERNBERK
Tylovo divadlo, Handkeho galerie, galerie Šternberk,
galerie Prostor Grimm, soukr. galerie Libora Vojkŧvky,
2 diskotéky, knihovna
Zdroj: ČSÚ, webové stránky obcí

3.2.3 Všeobecná infrastruktura
Šternberk – město s rozšířenou pŧsobností – je z hlediska všeobecné infrastruktury poměrně dobře vybaven. Šternberk je dostupný autem, autobusem i vlakem (dopravní situace
viz kap. 2.4). Ve městě sídlí úřady státní správy (MÚ Šternberk, FÚ Šternberk,...), vzdělávací
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ústavy (MŠ, ZŠ, SOU, gymnázium, ZUŠ), bankovní ústavy (Komerční banka, Česká
spořitelna, Československá obchodní banka, Česká pošta), nemocnice, policie aj.
Podrobnější informace k jednotlivým oblastem všeobecné infrastruktury (školství,
zdravotnictví,...) viz dokument Studie rozvoje města Šternberk, kap. 4.
Situaci v mikroregionu Šternbersko lze z hlediska všeobecné infrastruktury vzhledem
k velikosti jednotlivých obcí charakterizovat jako prŧměrnou. Všechny obce jsou spojeny
autobusovou dopravou, vlakové spojení je moţné v 6–7 obcích a městě Šternberk. Téměř
všechny obce mají alespoň jednu prodejnu – potraviny/smíšené zboţí. Přehled sluţeb
dostupných v jednotlivých obcích poskytuje následující tabulka.

BABICE
1
BĚLKOVICE–LAŠŤANY
1
1
1
BOHUŇOVICE
stanice 1+pošta
1
2
DOLANY
pošta
1
4
DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ
1
1
1
1
DOMAŠOV U ŠT.
HLÁSNICE
HLUŠOVICE
1
HNOJICE
1
1
HORNÍ LODĚNICE
1
1
HRANIČNÉ PETROVICE
HUZOVÁ
1
1
JÍVOVÁ
1*
1
1
1
KOMÁROV
LIBOŠ
LIPINA
LUŢICE
MLADĚJOVICE
1
1
1
MUTKOV
ŘÍDEČ
SAMOTIŠKY
ŠTARNOV
1
ŠTERNBERK
1
4
2
nemocnice
* zastávka není přímo v obci, Zdroj: ČSÚ, webové stránky obcí
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obecní
obecní

Benzinová
stanice

Policie

Lékař

Pošta

Banka

Obec

Vlaková
zastávka

Tabulka č. 26: Zařízení všeobecné infrastruktury mikroregionu Šternbersko

1
1

1

1
1

1
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4.0 Analýza konkurence
Z hlediska destinace CR lze vyčlenit dva hlavní druhy konkurence: konkurenci geografickou
resp. konkurenci místa, která se zpravidla týká sousedících destinací, a konkurenci produktu,
tj. konkurenci destinací, které nabízí podobný produkt.
Nejvýraznějším produktem města Šternberk je hrad a proto za potenciální konkurenci
mŧţeme označit všechny obdobné památky – zejména ty, které se vyskytují v jeho blízkém
okolí. Mikroregion Šternbersko představuje venkovský region s nabídkou v oblasti aktivní
dovolené, nevyznačuje se však ţádným výrazným produktem. Za potenciální konkurenci
mŧţeme proto označit všechny obdobné venkovské prostory a také okolní mikroregiony.
Na základě monitoringu mikroregionŧ, který provádí z pověření Ministerstva pro místní rozvoj
Ústav územního rozvoje v Brně, bylo na území ČR v roce 2005 evidováno 648 mikroregionŧ,
na území Olomouckého kraje se jich nachází cca 38. Podrobná analýza produktové
konkurence by zde byla velmi náročná a zároveň by měla velmi nízkou vypovídací
schopnost.
V následujícím textu se proto budeme věnovat především analýze konkurence z hlediska
geografické blízkosti (a vzhledem k významu města Šternberk i s ohledem na typ produktu).
Konkurence blízkých regionŧ ovšem nemusí být vţdy jevem negativním. V řadě případŧ
dochází k situaci, ţe si regiony sice vzájemně konkurují v oblastech se substitučním
produktem, avšak zároveň svoji produktovou nabídku v určitém slova smyslu rozšiřují
o komplementární produkty druhého regionu. Tímto zpŧsobem mohou být lépe uspokojeny
potřeby návštěvníka obou regionŧ a zároveň i prodlouţena doba jeho pobytu.
Jako potenciálně konkurenční oblasti mŧţeme pro město Šternberk a mikroregion
Šternbersko označit mikroregiony: Rýmařovsko (hrad Slovinec) a Litovelsko (hrad Bouzov).
Hlavním dŧvodem „konkurence“ je geografická blízkost a zároveň společné klíčové atraktivity
těchto oblastí, a to: poznávací turistika (kulturní, přírodní) a cykloturistika.
V kontextu blízkého okolí je třeba brát v potaz také město Olomouc (zde se však, vzhledem
k nesrovnatelnému významu těchto dvou měst, nedá hovořit o konkurenci v pravém slova
smyslu), a dále Uničov a Moravský Beroun (obě města však pro město Šternberk ani
mikroregion výraznou konkurencí nejsou).
U vytipovaných konkurenčních mikroregionŧ byly porovnány významné turistické atraktivity
i atrakce a kulturní a sportovní moţnosti.
Mikroregion Rýmařovsko



sdruţuje 14 obcí
s mikroregionem Šternbersko sousedí na své jiţní straně

Významné turistické atraktivity a atrakce mikroregionu
 hrad Sovinec
 CHKO Jeseníky
 Praděd
 Rešovské vodopády
 Karlova studánka – lázně
 Malá Morávka
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Janovický zámek
Rabštejn

Významné sportovní moţnosti v mikroregionu
 hustá síť cyklotras a pěších tras
 významná lyţařská střediska
 udrţované běţecké trasy
Mikroregion Rýmařovsko je ve srovnání s mikroregionem Šternbersko rozlohou větší
a disponuje – především díky své horské poloze – mnohem vyšším zastoupením atraktivit.
Jedná se především o vynikající podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku a zimní sporty.
Z hlediska kulturně-historických památek je zde však potenciál zhruba srovnatelný.
Atraktivním variantním programem pro návštěvníky Šternberska jsou zejména krásné
přírodní terény a konkurenční hrad Sovinec.
Přehled o turistických moţnostech na Rýmařovsku lze získat na www.rymarovsko.cz (ČJ,
AJ, NJ, PJ). Stránky mikroregionu jsou zpracovány na vysoké úrovni a poskytují přehledné
informace v dostatečném rozsahu.
Hrad Sovinec
Zhruba 20 km severně od Šternberka stojí v lesnatých kopcích Nízkého Jeseníku malá
vesnička Sovinec se stejnojmenným hradem s vysokou věţí, odkud je pěkný výhled na
okolní husté lesy. Hrad Sovinec patřil mezi obranné hrady a střeţil cestu vedoucí
z Olomouce do Slezska. Hrad, zaloţený před rokem 1348, byl za husitských válek
významnou husitskou pevností. V 16. století byl hrad renesančně upraven a mohutně
opevněn. Roku 1623 hrad získal řád německých rytířŧ, který zde v letech 1627–1643
vybudoval rozsáhlé barokní opevnění. Na podzim 1643 hrad dobyli Švédové. Ve 40. letech
19. století zde byl řádový seminář a od roku 1867 lesnická škola. Za druhé světové války byli
na hradě vězněni francouzští zajatci. V současnosti je hrad, který v roce 1945 vyhořel,
postupně rekonstruován. Konkurencí pro turistický ruch ve Šternberku není ani tak samotná
návštěva hradu Sovinec s prohlídkou, ale jsou to zejména četné kulturně-historické akce,
které se zde pořádají a které jsou hojně navštěvovány. Jedná se o jarmarky lidových
řemesel, turnaje v historickém šermu, pohádkový hrad pro děti, rekonstrukce válečných
událostí, sokolnické slavnosti apod. Jelikoţ se však konají většinou v létě a o víkendech,
mohou pŧsobit i na návštěvnost hradu Šternberk.

Mikroregion Litovelsko



sdruţuje 23 obcí
s mikroregionem Šternbersko sousedí na své severovýchodní straně

Významné turistické atraktivity a atrakce mikroregionu
 hrad Bouzov
 CHKO Litovelské Pomoraví
 Javoříčské jeskyně
 Mladečské jeskyně
 zámek Náměšť na Hané
 Arboretum Bílá Lhota
 Přírodní rezervace Terezské údolí
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minikáry a horské koloběţky Bouzov
přírodní koupaliště Náklo – pískovna
Hanácké muzeum v Cholině
Galerie v podhradí Bouzov

Významné sportovní moţnosti v mikroregionu
 poměrně hustá síť cyklotras, Moravská stezka
 vodní turistika
Významná kulturní zařízení a akce v mikroregionu
 Zahrada – folkový festival
Mikroregion Litovelsko má s mikroregionem Šternbersko zhruba srovnatelnou rozlohu
i vybavenost, avšak disponuje mnohem vyšším zastoupením atraktivit. Některé z nich jsou
nadregionálního významu, jako např. hrad Bouzov – nejnavštěvovanější památka
Olomouckého kraje, dále CHKO Litovelské Pomoraví nebo jeskyně. Díky kombinaci krásné
přírody a významných kulturně-historických památek představuje Litovelsko pro Šternbersko
značně vysokou konkurenci. Výhodou Šternberska je však jeho vyšší poloha a přístup
k horským terénŧm z města Šternberk. Atraktivním variantním programem pro návštěvníky
Šternberska jsou zejména obě jeskyně, zámek Náměšť na Hané a konkurenční hrad
Bouzov.
Přehled o turistických moţnostech v Litovli a okolí lze získat na www.litovel.eu (ČJ, AJ),
informace o mikroregionu poskytují také stránky http://litovelsko.mikroregion.cz (pouze ČJ).
Stránky mikroregionu jsou v porovnání s ostatními regiony z hlediska grafického ztvárnění,
obsahu a členění prŧměrné. Návštěvník ocení snadnou orientaci a vyhledávání.
Hrad Bouzov
Jihozápadně zhruba 20 km od Úsova leţí hrad Bouzov. Hrad byl zaloţen asi na konci
13. století. Majitelé se poměrně rychle střídali. V 17. století koupil hrad řád německých rytířŧ,
drţel jej asi aţ do roku 1945, kdy Bouzov převzal stát. Pŧvodně se jednalo o gotický hrad.
V 15. stol. zvětšeno a zesíleno opevnění, v 16. a 17. stol. postupně přeměněn na obytné
sídlo. Od 18. stol. hrad chátral. Na přelomu 19. a 20. stol. přestavěn v romantickém slohu
arcivévodou Evţenem Habsburským na letní sídlo. U hradu je rozsáhlý park. Stavba
představuje unikátní doklad památkového objektu – muzea, koncepčně vybudovaného pro
návštěvnickou veřejnost. Z hlediska prezentace organicky spojuje formy muzeální
a interiérové instalace. I kdyţ od přestavby uplynulo teprve 100 let, pŧsobí historickým
dojmem. Celek pŧsobí velmi romanticky. Exteriéry i interiéry Bouzova často vyuţívali filmaři
k natočení zejména pohádkových příběhŧ. Ačkoliv z hlediska historického nepředstavuje
hrad Bouzov významnou památku, stal se díky svému romantickému vzhledu, ale i známosti
z pohádek, vyhledávanou atraktivitou. Konkurenci pro hrad Šternberk představují nejen
samotné prohlídky hradu, ale i řada doplňkových akcí, které se zde konají, a v neposlední
řadě také rozvinutá infrastruktura doplňkových sluţeb v obci (horské minikáry a koloběţky,
projíţďky na koni a v kočáře, Galerie v podhradí, …). Výhodou hradu Šternberk oproti
Bouzovu je však jeho bohatá minulost a historická hodnota.
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5.0 Analýza cílových skupin
Analýza cílových skupin předpokládá plné pochopení klíčových produktŧ zkoumané oblasti
a v závislosti na tom také definování a charakteristiku resp. profil převaţujících návštěvníkŧ,
tj. cílové skupiny.
V následujících dvou podkapitolách jsou definovány hlavní dŧvody návštěvy turistického
regionu Střední Morava, jehoţ součástí je i mikroregion Šternbersko. Na základě výsledkŧ
několika šetření je dále charakterizován také profil cílové skupiny návštěvníkŧ.

5.1 Hlavní důvody návštěvy turistického regionu Střední
Morava
Abychom mohli správně nastavit marketingový mix, musíme znát dŧvody, proč si lidé
vyberou turistický region Střední Morava za cíl své dovolené. Definování hlavních dŧvodŧ,
pro které se lidé rozhodují k návštěvě, je zaloţeno na výsledcích monitoringu návštěvníkŧ
prováděného agenturou CzechTourism ve spolupráci s kraji a dále s přihlédnutím k image
šetření (výsledky tohoto šetření viz dokument Marketingová studie cestovního ruchu
Olomouckého kraje na období 2007/2008–2010). Z těchto výsledkŧ se dají odvodit
následující hlavní dŧvody návštěvy regionu Střední Morava včetně odhadu procentuálního
vyjádření. Podíl dŧvodŧ spojených s CR je zaokrouhlený procentuální podíl vztaţený pouze
ke 4 hlavním dŧvodŧm (oproštěný o dŧvody nesouvisející s CR).
Podíl
všech
důvodů

Podíl
důvodů
spojených
s CR

34,6 %

50 %

18,2 %

25 %

10,9 %

10,7 %
13,2 %
10,0 %
2,3 %

15 %
10 %

Důvody návštěvy regionu STŘEDNÍ MORAVA – léto
kulturně poznávací turistika
(město Olomouc a další města, hrady, zámky, architektura, zahradní
architektura, kulturní akce, gastronomie,...)
relaxace, zdraví a příroda
(lázeňství a wellness, pobyty u vody, v přírodě a aktivity spojené
s přírodou)
aktivní turistika
(pěší turistika, cykloturistika, tenis, golf, jezdectví, adrenalinové
aktivity,...)
ostatní aktivity
(návštěvy sportovních akcí, zábava, nákupy,...)
návštěva příbuzných nebo známých
práce
tranzit

- jednodenní návštěvníci tvoří cca 2/3 všech návštěvníkŧ regionu Střední Morava
- téměř 80 % návštěvníkŧ přicestovalo samo nebo s partnerem, přičemţ podíl skupin dle
věku ukazuje na převahu mladších lidí (39 % do 34 let, 19 % 35–49 let, 19 % nad 50 let)
- cca 20 % přicestovalo s dětmi (z toho 11 % s dětmi předškolního věku)
- cca 38 % návštěvníkŧ přicestovalo ze vzdálenosti do 50 km, cca 25 % ze vzdálenosti
51–100 km a cca 37 % ze vzdálenosti nad 100 km
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Podíl
všech
důvodů

Podíl
důvodů
spojených
s CR

23,7 %

35 %

18,9 %

30 %

14,8 %

25 %

7,5 %
13,5 %
19,5 %
2,9 %

10 %

Důvody návštěvy regionu STŘEDNÍ MORAVA – zima
kulturně poznávací turistika
(město Olomouc a další města, kulturní akce, gastronomie,...)
ostatní aktivity (společenský ţivot a zábava, nákupy,…)
relaxace a zdraví (lázeňství a wellness, péče o fyzickou a duševní
kondici)
aktivní turistika (sportovní aktivity)
návštěva příbuzných nebo známých
práce
tranzit

- přes 85 % návštěvníkŧ přicestovalo samo nebo s partnerem, přičemţ podíl skupin podle
věku ukazuje na převahu mladších lidí (38 % do 34 let, 24 % 35–49 let, 23 % nad 50 let)
-15 % přicestovalo s dětmi (z toho 7 % s dětmi předškolního věku)
- cca 45 % návštěvníkŧ přicestovalo ze vzdálenosti do 50 km, cca 25 % ze vzdálenosti
51–100 km a cca 30 % ze vzdálenosti nad 100 km
Zdroj: Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007/2008–2010
Ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko jsou klíčovými produkty (na základě
provedené analýzy potenciálu CR – viz kapitola 3.0) kulturně-poznávací turistika a dále
cykloturistika, popř. přírodně-poznávací turistika.

5.2 Profil návštěvníka
Profil návštěvníka obsahuje informace o struktuře návštěvníkŧ, jejich potřebách a přáních,
a také o jejich spokojenosti s návštěvou v regionu.
V následujícím textu jsou stručně shrnuty výsledky šetření provedeného ve Šternberku
v roce 2005 (kompletní výsledky šetření viz dokument Marketingová studie projektu
Turistické atraktivity Střední Moravy) a následně sestaven profil návštěvníka města
Šternberk popř. mikroregionu Šternbersko.

Výsledky šetření profilu návštěvníka města Šternberk, 2005
Většinu návštěvníkŧ tvoří občané České republiky. Pouze asi 10 % tvoří návštěvníci
ze zahraničí, struktura zahraničních návštěvníkŧ je nevyhraněna, ale převaţují
návštěvníci z Německa.
Více neţ polovina návštěvníkŧ pochází z blízkého okolí (do 50 km), asi čtvrtina
návštěvníkŧ přijíţdí z větší vzdálenosti neţ 100 km.
Přijíţdějící návštěvníci vyuţívají v minimální míře sluţeb cestovních kanceláří.
Většinou návštěvníci přijíţdějí v doprovodu partnera, partnerky, přátel nebo známých,
asi 30 % návštěvníkŧ tvoří rodiny s dětmi. Více neţ polovina návštěvníkŧ jiţ toto
město v minulosti navštívila a většina také uvaţuje o opakované návštěvě.
Návštěvníci Šternberka většinou přijíţdějí na 1 den, pouze asi čtvrtina návštěvníkŧ
je zde ubytovaných. Asi dvě třetiny vyuţívají stravovací sluţby ve městě.

m-ARK Marketing a reklama s.r.o

47

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko

Převaţujícím dŧvodem návštěvy je poznání, návštěvníci hodnotí jako nejatraktivnější
aktivity ve městě poznávací turistiku.
Sluţby v oblasti cestovního ruchu hodnotí návštěvníci vesměs kladně. Přesto je
alarmující, ţe téměř třetina návštěvníkŧ je nespokojena s úrovní sluţeb pro motoristy,
více neţ 10 % návštěvníkŧ není spokojeno se stravovacími sluţbami, s péčí o čistotu
a pořádek, naopak jsou návštěvníci vesměs spokojeni s úrovní personálu
ve sluţbách.
Cenovou hladinu povaţuje většina návštěvníkŧ za přiměřenou.
Všichni návštěvníci velmi pozitivně hodnotí zámek i jeho expozice.
Z informačních zdrojŧ nejvíce ovlivňují návštěvníky informace od přátel a známých,
méně často informace z médií, propagačních materiálŧ a z internetu. Téměř vŧbec
nejsou vyuţívány informace od cestovních kanceláří a agentur a informace
z informačního centra.
Návštěvnost hradu má výrazně sezonní charakter.
Návštěvníci platící zlevněné vstupné (studenti, děti, dŧchodci tvoří asi 12 % platících
návštěvníkŧ. Překvapivě velmi vysoké je procento neplatících návštěvníkŧ (44 %).
Zdroj: Marketingová studie projektu Turistické atraktivity Střední Moravy

Profil návštěvníka města Šternberk a mikroregionu Šternbersko
- sestavený na základě Monitoringu návštěvníkŧ provedeném agenturou CzechTourism
v létě 2006 s přihlédnutím k výsledkŧm předchozích šetření ve městě Šternberk
Sloţení návštěvníků - domácí návštěvník (74 %)
- zahraniční návštěvníci (16 %)*
* v porovnání s informacemi z hradu, MIC a ostatními šetřeními se skutečný počet
zahraničních návštěvníků pohybuje v rozmezí 5–8 %
Věk - 26–49 let (68 %)
- do 20 let (22 %)
Spolucestující - partner/ka, známí, ... (66 %)
- děti (26 %)
Typ návštěvníka - do 34 let, přijíţdí bez dětí (48 %), 35–49 let, přijíţdí bez dětí (18 %)
Důvod návštěvy - poznání (62 %)
- relaxace (12 %)
- návštěva příbuzných a známých (12 %)
- turistika a sport (6 %), ...
Vzdálenost - nad 100 km (43 %) – ve srovnání s Olomouckem (26 %) a regionem
SM (37 %) velmi dobré číslo
- 51–100 km (27 %)
- do 20 km (27 %)
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Délka pobytu - 1 den bez noclehu (42 %)
- 3–7 noclehŧ (26 %)
- výrazně lepší situace ve srovnání s lokalitou Olomoucko i celým
turistickým regionem SM
Způsob dopravy - auto (54 %), vlak (26 %), kolo (8 %)
Ubytování - nejsem ubytován + ubytován u známých (51 %)
- v hotelu nebo penzionu (34 %)
- v kempu 10 %
Stravování v restauračních zařízeních - ano, vţdy (42 %)
- ano, částečně (40 %)
- ne (18 %)
Průměrná denní útrata na osobu - 201–500 Kč (48 %)
- 501–1000 Kč (20 %)
- 1–2 tis. Kč (20 %)
Hodnocení lokality - v prŧměru se pohybuje okolo 2 (známky jako ve škole), nejhŧře
hodnocené: vybavenost pro sportovní aktivity, vybavenost atrakcemi,
příleţitost pro zábavu, dopravní infrastruktura, nabídka programŧ pro
volný čas, sluţby pro motoristy, péče o čistotu
Nejčastější plně vyuţívaný zdroj informací - internet, propagační materiály (výrazně vyšší
číslo oproti regionu SM)
Věrnost lokalitě - 64 % všech dotázaných zde jiţ alespoň jedenkrát bylo
- 72 % všech dotázaných uvaţuje o opakované návštěvě
(ve srovnání s Olomouckem a SM však výrazně niţší procento lidí
uvaţuje o opakované návštěvě v blízké době – jen 18 %)

6.0 Organizace cestovního ruchu
Jedním z hlavních úkolŧ organizace CR je zajištění koordinace marketingových aktivit a tvorba společných turistických produktŧ. Mezi hlavní podmínky úspěšného rozvoje CR v regionu
patří vzájemná komunikace a koordinace aktivit mezi jednotlivými subjekty CR (obce, státní
správa, TIC/MIC, podnikatelské subjekty, organizace CR a profesní sdruţení).
Oblast cestovního ruchu je ve městě Šternberk řešena v rámci odboru Kanceláře starosty –
oddělení vnějších vztahŧ. Kontaktní osobou pro sektor cestovního ruchu je Mgr. Irena
Černocká, která zároveň řídí Městské informační centrum ve Šternberku, zřízené za účelem
podpory cestovního ruchu ve městě i v mikroregionu. Dále byla Radou města Šternberk
zřízena Komise pro městskou památkovou zónu a cestovní ruch, která se schází zpravidla
jedenkrát měsíčně a řeší otázky rozvoje CR nejen ve městě, ale i v širším kontextu jeho
okolí.

m-ARK Marketing a reklama s.r.o

49

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko

Funkční sloţení komise MPZ a CR:
člen rady města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva kraje
zástupce organizací z oblasti kultury a CR
zástupce státní správy v oblasti památkové péče
veřejnost – občané, projektanti, zástupci dalších organizací pŧsobících ve městě
Dalšími organizacemi, jejichţ pŧsobení mŧţe ovlivnit úroveň a rozvoj CR v dané lokalitě,
jsou: jednotlivé obce mikroregionu (samostatně i ve sdruţení obcí), dále např. Národní
památkový ústav, Klub českých turistŧ, Správy CHKO, Lesy ČR aj.
Na úrovni turistického regionu Střední Morava se řízením CR zabývá od r. 2006 nově zřízený
destinační management, tj. organizace Střední Morava – Sdruţení cestovního ruchu. Na
úrovni kraje pŧsobí na Krajském úřadě Olomouckého kraje oddělení cestovního ruchu, které
v rámci nového organizačního uspořádání přešlo v r. 2005 z Odboru strategického rozvoje
do pŧsobnosti Kanceláře hejtmana.
Podrobné informace o organizaci a řízení CR na úrovni Olomouckého kraje a turistického
regionu Střední Morava jsou obsaţeny v dokumentu Aktualizace Programu rozvoje
cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007–2009, kapitola 5.0.

7.0 Marketing cestovního ruchu
Z hlediska marketingu CR jsme se zaměřili především na prvky marketingové komunikace
regionu, kterou představují zejména tyto aktivity: prezentace na internetu, propagační
materiály, prezentace na veletrzích a výstavách CR a jiné aktivity podporující a propagující
CR ve městě a mikroregionu.

7.1 Internet
Město Šternberk se oficiálně prezentuje na internetových stránkách www.sternberk.eu
(pouze ČJ). Z hlediska přehlednosti a rozsahu informací lze stránky hodnotit jako výborné.
Jejich celková úroveň je v obecném srovnání s internetovými prezentacemi jiných měst
na velmi dobré úrovni. Nedostatkem je absence jazykových mutací, avšak s ohledem na
výrazně převaţující tuzemské návštěvníky se v současné době nejedná o závaţný problém.
Do budoucna je velmi dŧleţité udrţovat aktuálnost prezentovaných informací a dle potřeby je
případně rozšiřovat a prohlubovat. Vhodné je i (alespoň ve zkrácené verzi) doplnění
cizojazyčných textŧ.
Mikroregion Šternbersko se oficiálně prezentuje na internetových stránkách
http://sternbersko.mikroregion.cz (pouze ČJ). Z úvodní stránky se návštěvník přes odkazy
dostane na internetové prezentace jednotlivých obcí.
Aby internetové stránky mikroregionu pŧsobily jako funkční nástroj rozvoje CR, je nezbytně
nutné provést jejich „rekonstrukci“ a to zejména z pohledu aktualizace dat a grafické úpravy.
Uţivateli obecně nejpouţívanějšími vyhledávači jsou: Seznam, Google a Centrum. Pozice
internetových stránek města a mikroregionu je na těchto vyhledávačích výborná. Odkaz je
zobrazen zpravidla na prvním (výjimečně druhém) místě první nabízené stránky.
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Město Šternberk a jeho okolí (Šternbersko) jsou prezentovány také v rámci turistického
regionu Střední Morava a v rámci Olomouckého kraje (turistický portál www.ok-tourism.cz).
Hrad Šternberk je prezentován rovněţ v rámci projektu Atraktivity Střední Moravy (společně
s Náměští na Hané a Úsovem) na stránkách www.atraktivity-moravy.cz.
Turistické informace o městě, popř. některých oblastech mikroregionu se objevují také
na některých turistických stránkách jako např.:
www.ihned.cz – rubrika cestování
www.turistik.cz (pouze v omezené míře, jen hrad Šternberk)
www.vyletnik.cz (pouze v omezené míře)
www.tipynavylet.cz (pouze stručné informace)
www.turistika.cz (poměrně rozsáhlé informace: město, hrad, koupaliště, okolí, ...)
www.kamzajit.cz (ţádné aktuální informace)

7.2 Propagační materiály
Propagační materiály destinace přinášejí povědomí o dané lokalitě a jejích produktech.
Město Šternberk a mikroregion Šternbersko se prezentují níţe uvedenými materiály.
Tabulka č. 27: Přehled propagačních materiálŧ města a mikroregionu
Název
Formát Typ
Jazyk
Poznejte vŧni tohoto kraje –
A5
broţ.
ČJ, AJ, NJ
Mikroregion Šternbersko
Atraktivity Střední Moravy –
10x21 broţ.
ČJ, AJ, NJ,
Šternberk
PJ
Atraktivity Střední Moravy –
10x21 leták
ČJ/AJ,NJ,
Šternberk
PJ, FJ
Šternberk o hradu
10x21 leták
ČJ/AJ/NJ
Šternberk o bývalém
10x21 leták
augustiniánském klášteře
ČJ/AJ/NJ
Šternberk o kostelu
10x21 leták
ČJ/AJ/NJ
Šternberk – mapa
10x21 leták
Cyklotrasy – Mikroregion
Šternbersko
Šternberk

10x21
A4

broţ. +
mapa
broţura

ČJ/AJ/NJ
ČJ/AJ/NJ

Šternberk – film
KNIHY:
O Šternberku
Stoletá historie Ecce Homo
v plánu aktualizace knihy o městě Šternberk
Zdroj: Agentura m-ARK, 2007
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Vydal
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Šternberk
Město
Šternberk
Město
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Město
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Město
Šternberk
Město
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Město
Šternberk

Rok
aktual.
2007
2006
2006

2001

DVD,
videokazeta
1996
2005
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Tabulka č. 28: Přehled propagačních materiálŧ města a regionu – reklamní předměty
Název
Poznámka
Leporelo
vydáno v rámci projektu Atraktivity Střední Moravy
Pohlednice
7 rŧzných typŧ
Pexeso
Plánovací kalendář

7.3 Veletrhy a výstavy cestovního ruchu
V České republice jsou pořádány tři celostátní veletrhy CR, a to Holiday World (cca 30 000
návštěvníkŧ v r. 2007), GO a Regiontour (cca 36 000 návštěvníkŧ v r. 2007). Mezi těmito
veletrhy má zvláštní místo Regiontour, který je zaměřen na prezentaci regionŧ. Vedle těchto
celostátních veletrhŧ se konají i regionální výstavy CR, a to téměř ve všech významných
regionech CR.
Město Šternberk se v posledních letech účastní veletrhŧ pod hlavičkou Olomouckého kraje.
Jedná se zejména o Regiontour a popř. i o další výstavy (např. v Olomouci). Zahraničních
veletrhŧ se v současné ani blízké době neúčastní. V dřívějších letech fungovala na tomto poli
spolupráce s Magistrátem města Olomouc (prezentace v německy mluvících zemích).

7.4 Další aktivity na podporu a propagaci cestovního ruchu
V rámci své prezentace a celkové propagace vydává město Šternberk čtrnáctideník
Šternberské listy, provozuje webové stránky (viz výše) a v neposlední řadě také komunikuje
s regionálními deníky a rádii (tiskové zprávy o akcích ve městě, činnosti úřadu apod.)
Výrazné marketingové aktivity město Šternberk a mikroregion Šternbersko v současné době
samostatně nevyvíjí. V rámci aktivit Olomouckého kraje se však zapojuje např. do projektŧ
Olomouc region Card a Marketing cestovního ruchu v Olomouckém kraji – kampaň „Vyberte
si záţitky“. Bliţší informace o obou projektech viz dokument Aktualizace Programu rozvoje
cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007–2009.
Vzhledem k vysoké atraktivitě hradu Šternberk a jeho koncepčnímu vedení vyvíjí vedení
hradu některé samostatné marketingové aktivity. V oblasti podpory PR poskytuje vedení
hradu pravidelně informace vybraným médiím, zejména potom regionálním. Spolupráce
je navázána např. s těmito médii: MF, Právo, Olomoucký den, Šternberské listy, Televize
Morava, ČT 1, ČT 2 (v nedávné době zde proběhl pořad o městě, hradu a hodinách – na
podporu projektu Expozice času) a rádii: Hity, Rubi, Český rozhlas. V závislosti na potřebě
a finančních prostředcích probíhá také prezentace hradu formou inzerce ve vybraných časopisech.
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8.0 Syntéza dat, SWOT analýza
Analýza SWOT je základní metodou, která syntézou dat umoţňuje komplexně vyhodnotit
stávající situaci, tj. poznat a zhodnotit silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky,
příleţitosti (Opportunities) a ohroţení (Threats) šetřeného subjektu. Základ metody spočívá
v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorŧ, které jsou rozděleny na vlivy vnitřní (silné
stránky, slabé stránky) a vnější (příleţitosti, ohroţení).
Cílem SWOT analýzy je charakterizovat stávající situaci a na základě toho učinit opatření
maximalizující přednosti a příleţitosti a minimalizující nedostatky a ohroţení.
Následující SWOT analýza je zpracována na základě údajŧ získaných z analýzy potenciálu
CR, analýzy návštěvníkŧ, dotazníkového šetření provedeného u odborníkŧ CR z řad
veřejného i soukromého sektoru a zároveň s ohledem na současné trendy ve vývoji CR
v České republice i v zahraničí.
Pro lepší orientaci je SWOT analýza mikroregionu Šternbersko zpracována ve strukturované
podobě, a to z následujících dvou základních pohledŧ:
primárního a sekundárního potenciálu CR
marketingu, organizace a lidských zdrojŧ CR
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SWOT analýza – Primární a sekundární potenciál CR
Silné stránky

Body

Slabé stránky

Hrad Šternberk – velmi silný kulturní
potenciál, nejvýraznější atraktivita
města a mikroregionu s řadou
zajímavých akcí, rostoucí trend zájmu

30

Nevyuţitý potenciál– Šternberk
= hodiny, zatím nerealizovaná
Expozice času

25

20

Ubytovací kapacity ve Šternberku –
velmi dobrá kvalitativní i kvantitativní
struktura /hotely, penziony, ubytovny,
kemp/

10

Absence zařízení – atraktivit
volnočasového, relaxačního
a zábavního charakteru také
s moţností mimosezonního
vyuţití vč. navazující
infrastruktury

20

Ecce Homo – akce přesahující svým
významem hranice města,
mikroregionu i kraje

Chybějící parkoviště v centrální
části města Šternberk

15

Atraktivní poloha města Šternberk
i mikroregionu na rozhraní níţinaté
a kopcovité krajiny a dále ve vazbě
na město Olomouc, hrad Sovinec
a Přírodní park Sovinecko

10

Nevyuţitý potenciál bývalého
augustiniánského kláštera

10

5

Velmi silný přírodní potenciál
(v kopcovitých částech) okolí města
a mikroregionu pro rozvoj rekreace,
cykloturistiky a pěší turistiky

10

Nevyuţitý potenciál rekreační
oblasti Dolní Ţleb
(nedostatečná a nekvalitní
infrastruktura,...)

5

Městská památková zóna,
rekonstruovaný střed města Šternberk
a některá dopravní infrastruktura na
území města

10

Nedostatek cyklostezek,
nedobudování ucelených
cyklotras a cyklostezek jako
produktŧ CR, infrastruktury
a sluţeb s nimi spojených
Nekompletní informační systém
ve městě i mikroregionu

5

Bohuňovice – Centrum zdraví, letiště

5
5

Velmi špatný stav budov při
vjezdu, ve městě Šternberk
(např. ul. Olomoucká,
Partyzánská,...)

5

Golfový areál Dolany–Véska

Nedostatečná doplňková
infrastruktura CR (např.
podmínky pro relaxaci
a wellness, rozvoj agroturistiky
a řemesel,...)

5

Přetíţení silnice I/46,
nevyhovující stav řady silnic II.
a III. třídy a návazné
infrastruktury (parkoviště,
příjezdové komunikace
k turistickým cílŧm)
Celkem

5

Celkem
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Příleţitosti

Body

Přijetí strategického plánu rozvoje CR
a moţnost získání prostředkŧ z EU,
OK a příp. dalších zdrojŧ na
modernizaci a budování turistické
infrastruktury CR
(dobudování Expozice času,
zatraktivnění nebo vybudování nových
expozic na hradě, vyuţití
augustiniánského kláštera,
vybudování volnočasových
a zábavních atraktivit, rozvoj
infrastruktury pro cykloturistiku, pěší
turistiku, atd.)

60

Rostoucí zájem o domácí cestovní
ruch, zábavu – akce a doprovodné
programy

15

Rostoucí zájem o zdravý ţivotní styl
a aktivní dovolenou (cykloturistika,
pěší turistika, adrenalinové sporty,
wellness, fitness,...)

10

Moţnost vyuţití prostředkŧ z EU
a dalších zdrojŧ na zlepšení veřejných
prostranství měst a obcí

10

Rostoucí zájem o incentivní (firemní)
turistiku
Celkem

5
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Ohroţení

Body

Nerealizace plánu rozvoje CR
a nedostatek zdrojŧ na
dofinancování projektŧ
podporovaných EU

40

Obsahová nepřipravenost na
čerpání prostředkŧ z EU
(zejména soukromá sféra)

30

Nekoncepční investice do
atraktivit CR bez vazby na
skutečné priority Šternberska

15

Problematika vlastnických
vztahŧ k nemovitostem
dotčeným připravovanými
projekty

5

Podcenění významu budování
turistické infrastruktury
a doprovodných sluţeb

5

Konkurence jiných turistických
oblastí, a to z pohledu
atraktivity, kvality a ceny

5

Celkem

100
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SWOT analýza – Marketing, organizace a lidské zdroje CR
Silné stránky

Body

Slabé stránky

Dobrá informovanost o akcích,
projektových záměrech na hradě i ve
městě Šternberk v regionálních
médiích

25

Chybějící definování a naplnění
strategie budování image
města Šternberk
(mikroregionu)

25

Dobré internetové stránky města
Šternberk i pozice na nejsilnějších
internetových vyhledávačích

25

Nedostatek kvalitních produktŧ
CR s ohledem na cílové
skupiny

20

Město Šternberk – člen organizace
Střední Morava – Sdruţení cestovního
ruchu, strategické partnerství –
prezentace v rámci turistického portálu
www.ok-tourism.cz, prezentace na
veletrzích a výstavách v rámci
prezentace OK aj.

25

Nedostatečná propagace CR
(propagační materiály, jednotný
vizuální styl, cílená
komunikace, atd.)

20

Nevhodné webové stránky
mikroregionu pro CR

5

Aktivity města Šternberk podporující
vznik nových projektŧ a rozvoj CR

25

Chybějící samostatné webové
stránky hradu nebo jen adresa,
která bude směrována na
stránky města, pokud ty budou
přinášet aktuální dění z hradu,
otázka dalšího vývoje projektu
„Atraktivity Střední Moravy“

5

Nízká úroveň spolupráce mezi
jednotlivými subjekty CR
(veřejná správa, podnikatelé,...)

5

Nízká koordinace CR
v mikroregionu a nekomplexní
přístup k marketingu

5

Omezená nabídka sluţeb ve
městě daná provozní dobou
(zejména o víkendech – např.
MIC, doprava,...)

5

Nedostatek a nedostatečná
kvalifikace pracovníkŧ v CR
(zejména soukromá sféra)

5

Nedostatek doplňkových
sluţeb CR (např. pŧjčovny kol,
řemeslné dílny, hipoturistika,...)

5

Celkem
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Příleţitosti

Body

Ohroţení

Body

Moţnost vyuţití financování
marketingových aktivit, které budou
spojené s realizací investičních
projektŧ z fondŧ EU

40

Podcenění přípravy kvalitních
produktŧ a marketingových
aktivit, které bude moţné
financovat z fondŧ EU

30

Partnerství se SM–SCR (prezentace
na portálu SM – SCR vč. aktuální
nabídky akcí, dále na veletrzích
a výstavách, zřízení regionálního
informačního centra v Olomouci
a dalších marketingových aktivitách
v rámci SM–SCR a OK, a to jak
města, hradu tak mikroregionu)

30

Nedostatek financí na
marketingové aktivity
z rozpočtu města
a mikroregionu

30

Neochota spolupracovat –
vytvářet partnerství

20

10

Nevhodná segmentace,
zacílení a umístění produktŧ,
špatný návrh a realizace
komunikačních aktivit

10

Vyuţití tradičního prŧmyslu a řemesel
pro rozvoj CR
Projekt MMR „Vzdělávání v cestovním
ruchu“

10
Podcenění významu
zvyšování kvality sluţeb

5

Rozvíjení spolupráce s partnerskými
městy Šternberka v oblasti CR

10
Konkurence produktŧ jiných
regionŧ

5

Celkem
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Závěr – východiska pro návrhovou část
Město Šternberk a mikroregion Šternbersko mají poměrně silné předpoklady pro rozvoj
cestovního ruchu. Předností této lokality je především její výhodná a atraktivní poloha
(rozhraní níţinaté a kopcovité krajiny, vazba na město Olomouc,...). Mezi hlavní klíčové
předpoklady rozvoje CR ve městě a mikroregionu patří tyto atraktivity: hrad Šternberk, trať –
akce – image Ecce Homo, přírodní potenciál (cykloturistika, pěší turistika, rekreace,...)
a dřívější silné spojení image města s hodinami (vznikající Expozice času). Pozitivní je také
situace v oblasti ubytovacích kapacit. Město Šternberk má velmi dobrou strukturu
ubytovacích zařízení, a to z pohledu kvality i kvantity. Nachází se zde dostatečný počet
kvalitních ubytovacích zařízení s dostačující kapacitou, výhodou je pestré zastoupení
kategorií ubytovacích zařízení (od hotelu po kemp). Další atraktivity města a mikroregionu,
které je třeba brát v souvislosti s CR v potaz, představují: městská památková zóna
Šternberk a rekonstruovaný střed města, kulturní a historická hodnota komplexu bývalého
augustiniánského kláštera, Centrum zdraví Bohuňovice, letiště v Bohuňovicích a golfový
areál Dolany–Véska. Mezi faktory, které mohou pozitivně ovlivnit rozvoj CR ve městě
a mikroregionu, patří rovněţ práce informačního centra ve městě Šternberk, úroveň
internetových prezentací města a mikroregionu, úroveň a vhodné umístění propagačních
materiálŧ aj. aktivity.
Mezi hlavní nedostatky, které zpomalují rozvoj CR ve městě a mikroregionu, patří zejména:
absence atraktivit volnočasového a zábavního charakteru. To znamená, ţe zde zcela chybí
zařízení – atrakce, která by byla dŧvodem návštěvy a popř. i dŧvodem prodlouţení pobytu ve
městě a mikroregionu. Z hlediska současných trendŧ v CR a poţadavkŧ trhu je ve městě
a mikroregionu nedostačující nabídka doplňkových sluţeb (např. pŧjčovny kol aj., omezená
provozní doba,...). Chybí také nabídka turistických programŧ pro konkrétní cílové skupiny
(např. pro cykloturisty, rodiny s dětmi,...). Rozvoj CR ve městě a mikroregionu komplikuje
i absence většího parkoviště ve městě a současný stav dopravní infrastruktury.
Nedostatečné je také vyuţívání současného potenciálu CR. Jedná se především o: prozatím
nevyuţitý potenciál spojení města Šternberk s hodinami (existuje však projekt Expozice
času), nevyuţité prostory a nedostatečnou obnovu kulturně-historické památky komplexu
bývalého augustiniánského kláštera a nedostatečné vyuţití a zatraktivnění rekreační oblasti
Dolní Ţleb. Z pohledu řízení CR a marketingu CR je zde problém v nízké koordinovanosti
a spolupráci. Slabou stránkou je zde také propagace, která není prováděna jednotným
a koncepčním zpŧsobem.
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Příloha č. 1: Ubytovací zařízení ve městě Šternberk
Hotel M
Čechova 11, 785 01 Šternberk, tel.: 585 011 742, 585 012 516
e-mail: hotelm@volny.cz, www.hotelm.cz
situován v historickém centru města
hotel s kapacitou 50 lŧţek v jedno-dvoulŧţkových pokojích
stylová restaurace, snackbar, letní terasa, banketní salonek vhodný pro rodinné
oslavy i nerušená pracovní jednání
bohatý výběr ze stálého jídelního lístku
moţnost ubytování se psem
HOTEL ŠTERNBERSKÝ DVŮR
Čs. armády 24, 785 01 Šternberk, tel.: 585 012 990, 585 015 042
e-mail: recepce@hotelsternberskydvur.cz, www.hotelsternberskydvur.cz
situován v historickém centru města
hotel s kapacitou 53 lŧţek v jedno-, dvou- a čtyřlŧţkových pokojích i apartmánech,
dva jednolŧţkové pokoje pro imobilní osoby
stylová restaurace, letní terasa s koutkem pro děti a víkendovými specialitami na
grilu, salonek vhodný pro obchodní jednání, školení, firemní večírky, recepce, rodinné
oslavy (svatby, narozeniny aj.)
bohatý výběr z 50 druhŧ jídel ze stálého jídelníčku
moţnost ubytování se zvířaty

PENZION NA KIOSKU
Na Kiosku 1, 785 01 Šternberk, tel.: 585 013 966
e-mail: info@penzionkiosk.cz, www.penzionkiosk.cz
situován na okraji lesa 900 m od historického centra (ideální podmínky pro sportovní
aktivity, procházky, turistické akce a cyklistické i pěší výlety)
ubytování v 1–3 lŧţkových pokojích
stylově zařízená restaurace a salonek k pořádání soukromých oslav, společenských
a pracovních setkání
v letním období je k dispozici posezení na zahrádce u altánku
bohatý výběr z více neţ 80 druhŧ jídel
parkování automobilŧ na vlastním parkovišti a uskladnění kol v objektu penzionu
PENZION U HRADU
Ořechová 27, 785 01 Šternberk, tel.: 585 013 355
e-mail: pensionhrad@seznam.cz, www.sweb.cz/pensionhrad
leţí v překrásném místě nad šternberským hradem, přímo vedle zámecké zahrady s
výhledem na město cca 10 minut chŧze do historického centra
penzion s kapacitou 45 lŧţek v jedno-, dvou- a čtyřlŧţkových pokojích s balkonem
restaurace s krbem a útulným barem, salonek, letní terasa a venkovní bazén, vhodné
pro konání společenských akcí (svatby, oslavy, recepce, školení, rauty)
bohatý výběr z více druhŧ jídel
parkování automobilŧ na vlastním parkovišti
moţnost ubytování se zvířaty
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PENZION U ZLATÉHO MUFLONA
Dolní Ţleb 941, 785 01 Šternberk, tel.: 776 682 574, 608 714 248
e-mail: klesnil.martin@seznam.cz, www.zlatymuflon.unas.cz
nachází se v oblíbeném rekreačním centru Dolní Ţleb cca 40 minut chŧze do
historického centra (moţnost koupání v přírodním koupališti, ideální podmínky pro
sportovní aktivity, procházky, turistické akce a cyklistické i pěší výlety)
nově zrekonstruovaný penzion s kapacitou 35 lŧţek v jedno-, dvou- a třílŧţkových
pokojích
restaurace s kulečníkem a pivnicí, nekuřácká restaurace, letní zastřešená zahrádka,
lovecký salonek, vhodné pro konání společenských akcí (svatby, oslavy, recepce,
školení, rauty)
diskotéky, nedělní čaje
bohatý výběr z více jak 130 druhŧ jídel (zvěřina i ryby), týdny mezinárodní kuchyně,
masa na grilu a letní saláty
parkování automobilŧ na vlastním parkovišti
moţnost ubytování se zvířaty
PENSION VĚŢKA
Uničovská 2149/99, 785 01 Šternberk, tel.: 585 012 262, 604 199 911
e-mail: pensionvezka@email.cz, www.pensionvezka.com
penzion s celkovou kapacitou 54 lŧţek, ubytování ve 2–4 lŧţkových pokojích
restaurace s kapacitou 80 míst
kavárna, bar – nonstop
zimní terasa
Ubytovna HOTEL SPORT
Blahoslavova 15, 785 01 Šternberk, tel.: 585 012 761, www.hctjstbk.cz
nachází se v areálu letního a zimního stadionu na okraji města cca 30 minut chŧze
do historického centra
moţnost stravování ve vedlejší restauraci
vhodné pro méně náročného turistu a větší skupiny
moţnost ubytování se zvířaty

AUTOCAMP KAT. A
Dolní Ţleb, 785 01 Šternberk, tel.: 585 011 300
nachází se v oblíbeném rekreačním centru Dolní Ţleb cca 35 minut chŧze do
historického centra, ideální podmínky pro sportovní aktivity, pěší i cykloturistiku,
koupání v přírodním koupališti
SOU STROJÍRENSKÉ A LESNICKÉ – DOMOV MLÁDEŢE
Opavská 4, 785 01 Šternberk, tel.: 775 615 573
nachází se v centru města
určeno pouze pro organizované skupiny

Zdroj: MÚ Šternberk

m-ARK Marketing a reklama s.r.o

2

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko

Příloha č. 2: Stravovací zařízení ve městě Šternberk
HUNGARIA BAR
Radniční 3, 785 01 Šternberk, tel.: 585 013 436
v centru města
příjemné prostředí
denní menu
letní předzahrádka
parkování u restaurace
RESTAURACE KNOR
Horní náměstí 4, 785 01 Šternberk, tel.: 585 012 812
v centru města
denní menu
velký výběr z více druhŧ jídel
letní zahrádka a speciality na grilu
parkování u restaurace
RESTAURACE PRIM
Masarykova 20, 785 01 Šternberk, tel.: 585 015 454
klidné prostředí cca 10 minut chŧze od centra
denní menu
velký výběr z více druhŧ jídel
výběr z velkého mnoţství pizz
parkování u restaurace
RESTAURACE MAGIC
Bojovníkŧ za svobodu 7, 785 01 Šternberk, tel.: 585 084 119
příjemné prostředí restaurace cca 5 minut chŧze od centra
velký výběr z více druhŧ jídel
salonek vhodný pro obchodní jednání, školení, firemní večírky, recepce, rodinné
oslavy
parkování u restaurace
RESTAURACE SLOVANSKÝ DŮM
nám. Svobody 1, 785 01 Šternberk
na okraji centra města
denní menu
výběr z více druhŧ jídel
letní zahrádka
RESTAURACE SPORT
Blahoslavova 15, 785 01 Šternberk, tel.: 585 012 761
příjemné prostředí restaurace na okraji města
denní menu
výběr z více druhŧ jídel
parkování u restaurace
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KAVÁRNA VĚŢKA
Uničovská 99, 785 01 Šternberk, tel.: 585 012 262,
585 013 914, e-mail: vezka.st@seznam.cz
cca 15 minut od centra města
teplá i studená kuchyně, letní speciality,
dětská kuchyně, pizza
alko i nealko koktejly
letní i zimní zahrada
salonek určený k pořádání seminářŧ, hostin, rautŧ
internet
nonstop provoz
PIZZERIE FORTUNA
Svatoplukova 1, 785 01 Šternberk, tel.: 585 012 350
v blízkosti koupaliště a městského parku cca 10 minut pěšky od centra
příjemné prostředí
letní zahrádka
CAFÉ BAR
Horní náměstí 14, 785 01 Šternberk, tel.: 585 011 179
v centru města
příjemné prostředí restaurace
letní i zimní zahrada
minutková kuchyně
Viz příloha č. 1:
HOTEL M
HOTEL ŠTERNBERSKÝ DVŮR
PENZION NA KIOSKU
PENZION U HRADU
PENZION U ZLATÉHO MUFLONA

Zdroj: MÚ Šternberk
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