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Domácí turistika je na vzestupu - rostoucí zájem českých turistů poznávat tuzemské 
regiony patří bezpochyby k fenoménu posledních let. Narůstá obliba cykloturistiky a 
rovněž vzrůstá význam návštěvy společenských a kulturních akcí. Vinařské turistice se v 
České republice daří stále lépe..  

Dle statistik CK Régio proběhlo v roce 2011 na nabízených rekreačních objektech typu chata 
/ chalupa více jak 3000 pobytů. Oproti loňskému roku však došlo k celkovému poklesu 
poptávky, který do značné míry zapříčinil nepříznivý vývoj počasí v letní sezoně.  

Zvyšují se nároky na kvalitu ubytování. Stejně tak je ze strany klientů vyvíjen tlak na udržení 
cenové relace na velmi nízké úrovni. Klíčovými položkami ovlivňujícími spokojenost jsou 
vybavenost a stylovost objektu. Rostoucí poptávka po modernějším ubytování má negativní 
vliv na obsazenost starších objektů, do popředí se pomalu dostává ubytování typu apartmán, 
jako je tomu v zahraničí. Avšak soukromí či prostředí, ve kterém jsou chaty a chalupy 
umístěny si drží stále pomyslnou přední příčku.  

Významnou roli při výběru objektu hraje jeho umístění v atraktivním regionu se širokou 
škálou možností trávení volného času. Dle statistiky CK Régio dosáhly předních míst na 
žebříčku návštěvnosti opět regiony jižní Moravy. Tradičně nejvyšší poptávku jsme 
zaznamenali na Pálavě a na Slovácku, které bylo letos jedničkou v návštěvnosti a zároveň 
díky Baťovu kanálu také vítězem 5. ročníku prestižní soutěže o Evropskou destinaci nejvyšší 
kvality – EDEN 2011.  

Naopak značný propad v počtu pobytů se projevil v regionu Šumavy a jižních Čech. 
Charakter cestovního ruchu v těchto regionech je formován především cyklo a vodáckou 
turistikou, což přineslo negativní výsledky v návštěvnosti vzhledem k nepříznivému počasí 
letošní hlavní sezony.  

Oblíbenost jižní Moravy je dána zejména rozmanitou přírodou, výbornými podmínkami pro 
cykloturistiku a pestrou nabídkou kulturních zážitků. Turisté oceňují kulinářské lahůdky, 
které lákají po celý rok a také komplexní nabídku vinařské turistiky. Poznávat krásy 
jihomoravských vinic, můžete díky husté síti kvalitních cyklostezek. Malebná krajina nabízí 
bohaté programy pro seznámení s lahodným vínem, tradiční gastronomií a nespočet 
kulturních akcí, kde objevíte všechny poklady, kterými Vás jižní Morava jistě okouzlí.  

 


