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1. Úvod 

 

Turismus je v dnešní době dynamicky se rozvíjející oblastí, jehož řízení má velký 

význam pro celou společnost. Jeho přínosy jsou nejenom hospodářské a kulturní, ale 

zachovává také tradice, životní prostředí a je významným faktorem regionálního rozvoje. 

Každý z nás, ať si to více či méně uvědomuje, je jeho účastníkem. Lidé stále více prahnou po 

poznání nových míst nebo kultur, neotřelých a jedinečných zážitcích, obohacujících 

zkušenostech a jsou ochotni za tyto služby zaplatit stále větší sumy peněz. Ne nadarmo se 

cestovní ruch označuje jako odvětví budoucnosti.  

 

Pro mou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Turistický potenciál mikroregionu 

Rožnovsko“. Vzhledem k tomu, že jsem studentkou oboru management cestovního ruchu, na 

Rožnovsku jsem se narodila a bydlím tady celý svůj dosavadní život, jednalo se o jasnou 

volbu. Tato oblast si zaslouží náležitou pozornost, protože se bezesporu jedná o jedno z 

nejnavštěvovanějších míst Severovýchodní Moravy.  Jako rodilá „Valaška“ pociťuji velkou 

sounáležitost k této jedinečné oblasti a jsem ráda, že můžu své osobní zkušenosti a  poznatky 

uplatnit v této práci a samozřejmě se také přiučit novým informacím.  

 

Mikroregion Rožnovsko je dobrovolné sdružení devíti obcí, které vzniklo v roce 2000. 

Jsem přesvědčená, že tato oblast disponující velkým turistickým potenciálem, má svým 

návštěvníkům co nabídnout.  Kdysi to byl kraj chudých Valachů, kteří vyháněli své ovečky na 

rozlehlé pastviny, kteří vyráběli žinčici ve svých skromných dřevěných příbytcích a kteří 

vedli boj se zdejšími tvrdými podmínkami. Nebyl to lehký život, ale díky této historii má nyní 

oblast jedinečný ráz a image, které lákají mnoho a mnoho let tisíce návštěvníků, kteří chtějí 

nasát té jakoby starodávné a magické atmosféry. Je to rázný kraj, kde se prolíná drsná krása 

Beskydské přírody s lidovou architekturou, tradicemi, folklorem a lázeňstvím, jehož návštěva 

v každém člověku jistě něco zanechá.  
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2. Metodika zpracování a cíl práce 

 

V první řadě bylo nejdůležitější zvolit si vhodné téma, důkladně si promyslet jestli 

budu mít k jeho zpracování k dispozici dostatek informací, podkladů či vlastních nápadů. 

Dalším krokem bylo sestavení osnovy mé práce a také shromáždění nejrůznějších pramenů 

k dané problematice.  

 

Práce je rozdělena do šesti kapitol.  

Teoretická část, je zaměřena na vymezení pojmů cestovního ruchu, které budou sloužit jako 

podklad pro vypracování dalších částí. Zde sem čerpala z odborných zdrojů a informací 

nabytých dosavadním studiem.  

 

Praktická část mé práce je rozdělena do tří kapitol. V první se budu věnovat vymezení 

mikroregionu Rožnovsko, tedy základním informacím jako je historie, demografické a 

geografické údaje, klima či životní prostředí. Další kapitola nazvaná Popis nabídky v rámci 

cestovního ruchu v mikroregionu Rožnovsko, konkrétně mapuje nejvýznamnější atraktivity, 

ať už se jedná o přírodní bohatství, kulturně-historické památky, možnosti aktivní dovolené, 

tradice, folklor aj. Budu čerpat především z publikací městské knihovny, díla místních 

spisovatelů, propagačních materiálů a hlavně internetových zdrojů.  

V další kapitole se věnuji Analýze turistické nabídky mikroregionu. Pro úplnost a 

objektivnost těchto primárních informací jsem zde zařadila v první řadě marketingový 

průzkum veřejnosti prostřednictvím dotazníku, dále řízený rozhovor s tiskovým mluvčím 

města Rožnova pod Radhoštěm a v neposlední řadě jsem na základě těchto informací sestavila 

SWOT analýzu. V předposlední kapitole vyvodím na základě všech získaných poznatků a 

informací doporučení, pro ještě efektivnější využití turistického potenciálu mikroregionu. 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je představit mikroregion Rožnovsko, 

charakterizovat jeho současný stav nabídky cestovního ruchu a zhodnotit turistický potenciál. 

Díky analýze turistické nabídky v mikroregionu bude možné zjistit, jak jsou návštěvníci a 

residenti spokojeni s celkovou turistickou infrastrukturou. Cílem je dojít k takovým 

informacím, které budou podkladem pro zhodnocení nabídky mikroregionu a zároveň je 

použiji pro konečná doporučení a návrhy, jak co nejvíce využít a vytěžit z místního bohatství 

a potenciálu, aby to bylo prospěšné pro všechny, kteří se v této oblasti pohybují.  
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3. Teoritická východiska cestovního ruchu 
 

„Snaha poznat víc než jen vlastní zahrádku se jmenuje zvídavost. Je to krásná lidská 

vlastnost. Všichni lidé ji nemají, ale všechny děti ji mají. Proto říkám, že bych udělal 

cestování povinné pro děti ve školách. Aby viděly jiné mravy, jiné zvyky, jiné kultury. A 

naučily se respektovat rozmanitost světa a lidí“ (Janoušek, J.: Rozhovory s Janem Werichem. 

Praha, Mladá Fronta 1986). 

 

Cestovní ruch se stal  dynamicky se rozvíjejícím globálním fenoménem dnešní doby, 

zejména jako nedílná součást tzv. volnočasového průmyslu. Lidé, ať už se bavíme o 

samotných účastnících cestovního ruchu, místním obyvatelstvu v jeho destinacích nebo 

poskytovatelích služeb v cestovním ruchu, všichni se jej přímo či nepřímo účastní (Kotlíkova, 

2013).  

Cestovní ruch je nutno chápat ve dvou rovinách. První rovinou je oblast spotřeby, kdy 

je brán jako způsob uspokojování potřeb, a z druhého hlediska se jedná o oblast 

podnikatelských příležitostí v mnoha oborech lidské činnosti, kdy je významnou součástí 

ekonomiky společnosti. Cestovní ruch je největším tvůrcem pracovních míst, jedním z 

největších exportních odvětví a významný stimulátor podnikatelských a investičních aktivit. 

Ve světovém měřítku patří vedle obchodu s ropou a automobilovým průmyslem ke třem 

největším exportním odvětvím.  

Výhody ve všech možných oblastech jsou neoddiskutovatelnou součástí 

multiplikačního účinku cestovního ruchu a jak uvádí Foret, Foretova (2001), marketingové 

výzkumy a výzkumy veřejného mínění prováděné v rámci projektu „Komunikující město“ 

jasně ukazují,  že vedení radnic i samotní místní obyvatelé vkládají do rozvoje a využití 

cestovního ruchu velké naděje. Všichni jsou si vědomi výhod, které to pro danou oblast 

přináší. Jak výstižně uvádí Kotíková (2013, str. 11), na cestovní ruch se pohlíží jako na 

„panaceum“ - jakýsi „všelék“, který může vyřešit problémy rozvoje každého města, lokality či 

regionu“. Lidé však jezdí jen do těch míst, která mají co nabídnout a ne každá destinace je 

schopna optimálně využít svého potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu. Musíme si uvědomit, 

že lidé vnímají destinaci jako celek. Nejde jen o atraktivity, které nabízí, ale také o celkové 

poskytování služeb a jejich kvalitu, kulturní a sportovní možnosti, o čistotu, bezpečnost nebo 

vstřícnost residentů. Toto všechno se promítá do konečných pocitů a dojmů z navštíveného 

místa a utváří to, jestli se do něj turista bude nebo nebude chtít znovu vrátit.  
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3.1 Vznik cestovního ruchu 
 

Cestovní ruch, jinými slovy cestování jako takové, jsou spjaty s počátky naší civilizace 

a v literatuře můžeme najít řadu odkazů na to, že lidé cestovali od pradávna. Jak se vyvíjelo 

lidstvo, tak se vyvíjely i samotné formy cestování. První výpravy vedly po souši a po vodě, o 

několik tisíc také vzduchem a nakonec i nekonečným vesmírem. První důvody cest byly 

obchodní, vojenskopolitické, náboženské, poznávací či sportovní. Jako průkopníci cestování 

se nám do paměti zapsali velikáni jakými byli např. Marco Polo nebo Kryštof Kolumbus.  

(Foret, Foretová, 2001) 

Podle Petrů (1999), je možné hledat počátky moderního cestovního ruchu nejdříve v 

17. a 18. století, kdy šlechtici a tovaryši podnikali cesty za získáváním zkušeností. V této době 

však můžeme zmínit také cestování zámožných jednotlivců směřujících do významných 

evropských lázní, jakými byly v té době také Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Cestovní ruch 

hromadně organizovaný, v podobě jaký ho známe dnes, však začal vznikat až ve druhé 

polovině 19. století. S ním je spojeno jméno nezapomenutelného Thomase Cooka, který 

využil železnice jako nového dopravního prostředku. Roku 1841 také založil první cestovní 

kancelář, která funguje dodnes.  

 

Výraznější formování cestovního ruchu můžeme zaznamenat na přelomu 20. století, v 

závislosti na společensko-ekonomických podmínkách. Specifickými rysy je zde například to, 

že cestování postupně zasahuje do všech sociálních sfér a není už jen výsadou majetných 

skupin. Nabývá také stále většího znaku masovosti a dynamiky.  

(Petrů, 1999) 

 

„Vývoj novodobého cestovního ruchu rozdělujeme do tří hlavních etap:  

1.  etapa -  do první světové války, 

2. etapa – mezi dvěma světovými válkami,  

3. etapa -  po druhé světové válce“ (Petrů, 1999. str. 10). 

 

Významnou událostí pro rozvoj cestovního ruchu ve třetí etapě je rozpad tehdejšího 

socialistického uspořádání států (1989) a odstranění bariér pro cestování. Od té doby můžeme 

pozorovat obrovský vývoj ve všech odvětvích cestovního ruchu až do dnešní, masové 

podoby, kdy je cestování součástí životů nás všech. (Petrů, 1999) 
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3.2 Definice cestovního ruchu 
 

Definicí cestovního ruchu je nespočet a není přesně stanovena. Autoři vyjadřují 

v rámci svého vymezení vždy jejich osobní chápání teorie o podstatě cestovního ruchu. Petrů 

(2009, str. 26), definuje na základě názorů různých autorů a určitých základních rysů cestovní 

ruch jako „dočasnou změnu místa pobytu, tj. cestování a přebývání mimo místo trvalého 

bydliště, zpravidla ve volném čase, a to za účelem rekreace, rozvoje poznání a spojení mezi 

lidmi“. Definice cestovního ruchu jsou buď poptávkově nebo nabídkově orientované. 

Definice zaměřená na nabídku obvykle znázorňuje to, co by měl turista zažít, čili popisuje 

nabízené produkty. Definice poptávkově orientovaná (viz. výše uvedená) naopak zachycuje 

chování turistů a jejich potřeby během cestování. (Petrů, 1999) 

Asi nejpřesnější definici udává Světová organizace cestovního ruchu (United Nations 

World Tourism Organization), která se snaží o komplexnost její podoby : „Cestovním ruchem 

se rozumí činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné 

prostředí (místo bydliště), a to na dobu kratší než je stanovená, přičemž hlavní účel cesty je 

jiný než výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě.“ Stanovená doba je zde v rámci 

mezinárodního cestovního ruchu maximálně jeden rok, u domácího je to pak šest měsíců. 

Výdělečná činnost podle UNWTO nevylučuje pracovně motivované cesty či kongresovou 

turistiku. Naopak trvalý, či přechodný pracovní poměr, cestování za prací v místě bydliště 

nebo pravidelné cesty do zahraničí do výdělečné činnosti nespadají. (Foret, Foretová, 2001) 

Výkladový slovník cestovního ruchu, chápe cestovní ruch jako „komplexní 

společenský jev, zahrnující aktivity osob cestujících mimo jejich obvyklé prostředí nebo 

pobývající na těchto místech ne déle než jeden rok za účelem zábavy, rekreace, vzdělávání, 

pracovně či jiným účelem, i aktivity subjektů poskytujících služby a produkty těmto cestujícím 

osobám, tedy i provozování zařízení se službami pro tyto cestující osoby včetně souhrnu 

aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem a 

ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně správních aktivit a reakce 

místní komunity a ekosystémů na uvedené aktivity“ (Pásková, Zelenka, 2012, str. 83), tedy 

nejen jako migraci účastníků cestovního ruchu, ale jako systémový, komplexní proces, 

kterého se účastní a který ovlivňuje všechny subjekty cílové destinace cestovního ruchu. Tato 

definice je potom nabídkově – poptávkově orientovaná.  
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3.3 Potenciál cestovního ruchu 
 

Potenciál cestovního ruchu charakterizuje Zelenka a Pásková (2012, s. 433) jako 

„souhrnnou hodnotu všech předpokladů CR, při jeho kvantitativním hodnocení, oceněnou na 

základě bodovací škály, sníženou o zápornou hodnotu negativních faktorů rozvoje cestovního 

ruchu, zejména o špatný stav složek životního prostředí (kyselé deště), nízkou kvalitu vzduchu, 

znečištění moře, pláží, nedostatečnou kvalitu i množství vody (hlukové znečištění aj.), 

konfliktní land-use2 daného území, časté živelné události a katastrofy (zemětřesení, sesuvy 

půdy, záplavy atd.), vysokou kriminalitu, nestabilní politickou situaci, epidemie a výskyt 

nakažlivých chorob (např. AIDS, ptačí chřipka, SARS, malárie)“. 

 

 

3.4 Předpoklady rozvoje cestovního ruchu 
 

Podle Petrů (1999) se na vzniku a rozvoji cestovního ruchu podílí především projev 

dvou lidských potřeb a to potřeba rekreace, čili odpočinku nebo oddychu a potřeba poznávání, 

objevování dosud nepoznaného. S rozvojem výrobních sil se obě tyto potřeby začaly 

výrazněji projevovat.  Dalším zásadním předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu jsou 

mírové podmínky života. Těžko si dokážeme představit cestování v oblasti, ve které se válčí 

nebo ve které probíhají jiné nepokoje. Zde je vše podřízeno základním cílům zachování 

života, národního hospodářství a obraně.  

Jakubíková (2012) uvádí že: „základním předpokladem rozvoje cestovního ruchu je 

svoboda člověka cestovat. K dalším předpokladům patří volný čas, dostatek volných 

finančních prostředků a příznivé politické klima“. Volný čas potom charakterizuje jako dobu, 

ve které člověk nepracuje ani nevykonává žádnou nutnou činnost (cesta z práce, nákupy, 

domácí práce, uspokojení potřeby jídla nebo spánku) a kterou naopak využívá ve svůj vlastní 

prospěch, ať už se rozhodne využívat ji pro oddech, nejrůznější zájmové činnosti nebo pro 

rozvoj osobnosti. 

Existuje celá řada dalších činitelů, působících na rozvoj cestovního ruchu. Můžeme je 

rozdělit na lokalizační, selektivní a realizační předpoklady cestovního ruchu. 

 

 



11 

 

3.4.1 Lokalizační předpoklady 

Jejich příznivé hodnoty určují místo rozvoje a místo lokalizace aktivit cestovního 

ruchu. Rozhodují o funkčním využití konkrétních oblasti z hlediska dvou podmínek. První 

jsou přírodní podmínky a přírodní atraktivity, do kterých patří a) reliéf a morfologické 

poměry, kde jsou nejvýznamnějšími ukazateli při výběru rekreačních a turistických aktivit 

např. výšková poloha, forma terénu, hustota říční sítě apod., b) klimatické podmínky jako 

celková stálost počasí, hustota srážek, povětrnostní podmínky, délka slunečního svitu atd., c) 

hydrologické podmínky – moře, vodní toky, vodní plochy, podzemní vody apod., d) fauna a 

flóra – důležité je zejména rostlinstvo, které výrazně ovlivňuje fyziologii krajiny, živočichové 

pro cestovní ruch až tak důležití nejsou, pokud se nejedná o využití oblasti např. pro 

pozorování divoké zvěře, lov či rybolov. Druhý lokalizační předpoklad je kulturně-

municipální-historický, který souvisí s historickým vývojem území a s tvorbou člověka. 

Předmětem turistického zájmu jsou zde architektonické památky, muzea a galerie, technické 

památky, památky lidové architektury a jiné, ale také nejrůznější společenské a kulturní akce. 

(Drobná, Morávková, 2013), (Hamarnehová, 2008) 

 

3.4.2 Selektivní předpoklady 

Stimulují vznik a rozvoj cestovního ruchu, vyjadřují způsobilost společnosti dané oblasti 

podílet se na cestovním ruchu jak aktivně, tak i pasivně. Patří sem objektivní a subjektivní 

předpoklady. Mezi objektivní řadíme faktory:  

 ekonomické, zde řadíme celkovou úroveň ekonomiky země vyjádřenou hrubým 

domácím produktem, dosažený stupeň materiální stránky životní úrovně, fond volného 

času, výše disponibilních příjmů obyvatelstva a jiné, 

 ekologické, jako příznivé přírodní a celkové životní prostředí. Tady však platí nepřímá 

úměra, pokud jde o účast na cestovním ruchu. Logicky čím je více návštěvníků, tím je 

také více hluku, znečištění, odpadů apod. Proto se u mnoha atraktivit či oblastí 

praktikuje tzv. demarketing, čili záměrné snížení poptávky od konkrétního místa,  

 demografické, kde patří vše, co se týká obyvatelstva, jeho stavu a složení,  

 pracovní zabezpečení dostatečným počtem pracovníků s odpovídající kvalifikaci pro 

výkon služeb v institucích, organizacích a zařízeních souvisejících s cestovním 

ruchem,  
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 materiálně-technické zázemí, kterým rozumíme celkovou infrastrukturu cestovního 

ruchu a  

 administrativní podmínky, které se nejčastěji týkají zahraničního cestovného ruchu a 

zahrnují výjezdní a vstupní formality, tj. pasové, vízové, celní a směnárenské předpisy 

a služby. (Petrů 1999) 

 

3.4.3 Realizační předpoklady 

Umožňují realizovat nároky účastníků cestovního ruchu v oblastech s příznivými 

lokalizačními podmínkami, neboli prostřednictvím dopravních předpokladů využívat 

materiálně-technických předpokladů. Doprava patří mezi základní podmínky a zajišťuje 

prostorovou realizaci cestovního ruchu. Čím větší dostupnost, hustota a kvalita dopravní sítě, 

tím lépe pro rozvoj území. Kapacita materiálně-technické základny je do jisté míry určující 

pro množství návštěvníků, kteří mohou dané území najednou využít. (Drobná, Morávková, 

2013) 

Podle Petrů (1999) rozlišujeme vlastní materiálně-technickou základnu cestovního 

ruchu, která byla převážně nebo výlučně vybudována pro účely cestovního ruchu a její 

rozmístění obvykle odpovídá jeho potřebám a materiálně-technickou základnu využívanou 

pro cestovní ruch, jejíž složky byly původně pořizovány za jiným hlavním účelem, ale jsou 

v určité míře využívány také účastníky cestovního ruchu. Její místní rozložení není prvořadně 

provedeno podle potřeb cestovního ruchu.  

Rozdělujeme hlavní složky materiálně-technické základny, prostřednictvím jejichž 

zařízení se realizují konkrétní druhy služeb: 

- ubytovací zařízení 

- stravovací zařízení 

- dopravní zařízení 

- zprostředkovatelská zařízení – cestovní kanceláře a agentury 

- sportovně-rekreační zařízení 

- kulturně-společenská zařízení 
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- obchodní zařízení 

- zařízení komunálních služeb 

- zařízení v rámci infrastruktury aj. 

Tyto můžeme dělit na zařízení základní a doplňková, přičemž neexistuje přesná hranice 

pro jejich zařazení. Specifickým případem jsou tady komplexní střediska cestovního ruchu, 

která obvykle soustřeďují všechny nutné služby, základní i doplňkové zařízení pro co 

nejefektivnější využití místního potenciálu. (Petrů, 1999) 

 

3.5 Vymezení pojmů cestovního ruchu 
 

Návštěvník neboli visitor – označuje se za něj každá osoba, která cestuje do daného místa, 

které není jejím trvalým bydlištěm, za účelem jiný než je výdělečná činnost. 

Turista – je dočasný návštěvník, který v daném místě přenocuje, nebo se zde zdrží alespoň 24 

hodin, ne však déle než jeden rok a cíl jeho cesty je buď využití volného času ( dovolená, 

rekreace, sport, odpočinek) není vyřizování různých záležitostí.  

Výletník (excursionist) – jedná se o jednodenního návštěvníka, který se v daném místě nebo 

zemi zdrží méně než 24 hodin, tedy bez přenocování 

Resident – též místní obyvatel, je osoba jakékoli národnosti, sídlící v dané zemi více než 

jeden rok  

Cestovatel – účastník cestovního ruchu, který cestuje se silnou motivací objevovat, poznávat, 

prociťovat, často jezdí tzv. na vlastní pěst 

Cestování – je širší pojem než cestovní ruch, může být spojováno s dalšími motivy, které 

nepatří do cestovního ruchu, např. cestování do práce 

Turistika – je pouze takovou částí cestovního ruchu. Která je spojena s pohybovou aktivitou 

jeho účastníků (cykloturistika, horská turistika atd.) 

Destinace cestovního ruchu – poprvé se tento termín objevil v letecké dopravě a znamenal 

nejvzdálenější letecky dostupné místo.  Dnes se jím souhrnně označuje cílové místo cesty 

turistů, kde jsou koncentrovány služby poskytované v návaznosti na potenciál neboli 

atraktivity cestovního ruchu dané oblasti. 

Středisko cestovního ruchu – též resort, je považováno za nejmenší destinační jednotku a na 

rozdíl od destinace je ve vlastnictví jediné organizace a je řízena jako organizační jednotka. Je 
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jím velký komplex nebo sídelní útvar, který byl vybudován čistě za účelem rozvoje 

cestovního ruchu a který je také hlavním funkčním využitím a ekonomickým přínosem. Jedná 

se o lokalitu nabízející komplexní infrastrukturu cestovního ruchu, vyznačující se vysokou 

intenzitou, skrze realizaci mnohých forem cestovního ruchu. Tato střediska nabízejí jak 

atraktivity lákající k návštěvě, tak služby a zařízení, které poskytují zákazníkům. 

 (Jakubíková, 2012), (Ryglová, 2009), (Foret, Foretová, 2001) 

 

 

3.6 Typologie cestovního ruchu 
 

Typologii cestovního ruchu se zpravidla dělí na formy a druhy cestovního ruchu. Toto 

členění provádíme pro získání podrobnějšího pohledu na cestovní ruch a jeho konkrétní 

podoby. Formy cestovního ruchu vycházejí z poptávkově orientované definice cestovního 

ruchu a zkoumáme jimi motivy účasti lidí na cestovním ruchu a uspokojování konkrétních 

potřeb účastníka, které mají specifický charakter a odlišují se od jiných potřeb několika 

znaky. Jednotlivé formy obvykle kladou zvláštní požadavky na způsob realizace a  

zabezpečení služeb. Pokud se bavíme o druzích cestovního ruchu, berou se zde v úvahu 

zejména způsoby realizace a to v závislosti na geografických, ekonomických, společenských a 

jiných podmínkách, tedy vnější vlivy.  (Drobná, Morávková, 2013) 

 

Na tomto místě můžeme také zmínit funkce, které plní cestovní ruch ve společnosti a to 

funkci: 

- ekonomickou 

- rekreačně-zdravotní 

- kulturně-poznávací 

- informační 

- výchovnou. 

Velký význam a naplňování těchto funkcí můžeme sledovat v současné etapě vývoje 

cestovního ruchu všude kolem nás. (Petrů, 1999) 
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3.6.1 Formy cestovního ruchu 

 

Mezi základní formy cestovního ruchu patří: 

 

 Rekreační – jedná se o odpočinkovou formu cestovního ruchu, kde je hlavním cílem 

zlepšení psychické a fyzické kondice a také celková reprodukce člověka. Realizuje se 

ve vhodném přírodním prostředí, zpravidla mimo obvyklé prostředí člověka, např. na 

chalupách, zahrádkách apod.  Nejedná se jen o pasivní odpočinek, zahrnuje všechno, 

co člověku přináší odreagování, včetně houbaření, plavání, zahrádkaření, kutilství, 

nejrůznějších her apod.  

 Kulturně-poznávací – je zaměřený hlavně na poznávání historických památek (zámků, 

hradů nebo zřícenin a tvrzí), kulturních zařízení jako muzeí, galerií, dále kulturních 

akcí (výstav, divadelních představení, festivalů), ale tradic a zvyků jak vlastních nebo 

cizích národů (folklórních akcí) a v neposlední řadě také kulturních krajin jakými jsou 

parky nebo zahrady. Základem jsou tedy stavební, architektonické památky, umělecká 

díla nebo společenské události.  

 Sportovně-turistický – jedná se zejména o aktivní využívání volného času, kde hlavní 

náplň pobytu tvoří určité sportovní aktivity, pořádané za účelem posílit a utužit 

fyzickou kondici člověka. Podkategoriemi jsou zde pěší turistika, cykloturistika, vodní 

turistika a horská turistika. Řadí se zde i pasivní přístup ke sportu a to v případě 

diváctví na nejrůznějších sportovních akcích jakými jsou olympiáda, mistrovství světa 

aj. 

 Lázeňsko-léčebný (zdravotní) – zde jsou hlavním důvodem cesty do lázeňských nebo 

rekreačních center za účelem zdravotní prevence, rehabilitace, rekonvalescence či 

léčení následků nejrůznějších příčin. Důvodem může také být pouze pobyt 

v příznivém prostředí, jakým jsou hory, moře, lesy a celkové udržení nebo obnova 

fyzických i psychických sil člověka. 

 

Mezi další formy cestovního ruchu patří: 

 

 Náboženský – tzv. poutní turistika, zahrnuje návštěvy poutních a posvátných míst, 

církevních památek, obřadů a oslav 

 Vzdělávací – jeho cílem je motivovat účastníky k získání nových znalostí, dovedností, 

něco se naučit a poznat.  Může se jednat o jazyky, sporty, odborné profesní znalosti aj. 
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 Společenský – jehož hlavním motivem je navázání kontaktů s lidmi, vytváření 

přátelských či jiných vztahů mezi lidmi se stejnými nebo podobnými zájmy aj. Může 

se jednat o setkávání příbuzných, pobyty v cizích rodinách za účelem poznání života 

určité skupiny lidí nebo taky účast na nejrůznějších společenských akcích.  

 Dobrodružný – pořádaný zejména pro příznivce adrenalinových sportů, které jsou 

spojeny s relativním nebezpečím, kde jsou testovány fyzické i psychické vlastnosti 

účastníků. Patří mezi ně např. sjíždění divokých řek a vodopádů, skákání z výšek, 

horolezectví aj. 

 Venkovský – je určitou alternativou k masové turistice. Účastníci jsou ubytováni 

v soukromých nebo menších ubytovacích zařízeních na venkově a ve volném čase se 

věnují např. pěší turistice, vyjížďkám na kole či koni, pozorování volné přírody aj. 

Dalšími formami venkovského turismu může být agroturismus nebo ekoagroturismus, 

kdy jsou účastníci ubytováni na rodinných farmách, poznávají způsob zdejšího života, 

věnují se alternativnímu zemědělství a také konzumují jídla vypěstovaná a zpracovaná 

přímo na farmě. Velký boom zažívá také hipoturistika, která zahrnuje starost o koně a 

jízdu na nich. 

 Přírodní – uskutečňující se za účelem návštěv výjimečných, nenarušených a 

atraktivních krás a míst přírody, jakými jsou národní parky a rezervace, nebo také 

místa vzdálená civilizaci jako pralesy, pouště, arktické oblasti. Specifickým typem je 

zde ekoturistika, což je pobyt v přírodě, který co nejméně narušuje přirozené prostředí, 

snaží se ochránit přírodní hodnoty a zakládá se na aktivitách, jakými jsou např. 

ohleduplná pěší turistika, fotografování, pozorování živočichů a rostlin aj. 

 Kongresový – cílem jeho pořádání je setkání odborníků z nejrůznějších oblastí na 

kongresech, konferencích nebo přednáškách, kteří zde projednávají záležitosti, 

vyměňují si zkušenosti, získávají nové informace ze svých oborů atd.  

 Incentivní – neboli oceňující, povzbuzující, odměňující cestovní ruch, který má 

motivovat pracovníky k lepším výkonům, zlepšit vztahy mezi zaměstnanci, zákazníky. 

 a mnoho dalších specifických forem, např. politický nebo vojenský, nákupní, zábavní 

cestovní ruch mládeže, osamělých lidí, sexuálních menšin nebo třetí generace, 

lovecký, černý, svatební, filmový, vesmírný, gastronomický nebo košer cestovní ruch 

aj. (Foret, Foretová, 2001), (Petrů, 1999), (Drobná, Morávková, 2013) 

 

Trochu jiné členění motivů účasti na cestovním ruchu uvádí Čech (1998) podle Světové 

organizace cestovního ruchu na: 
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- využití volného času, rekreace a dovolená 

- návštěvy příbuzných a přátel 

- obchodní a pracovní cesty 

- léčení 

- náboženské neboli poutní účely 

- ostatní.  

 

Kotíková (2013), odkazuje na zahraničního autora takto: „Opaschowski (2002) uvádí 

deset motivů pro cestování: odpočinek, slunce, kontrast, příroda, volnost/svoboda, kontakt, 

zábava, komfort, kultura, a aktivní činnost“.  

 

Vidíme tedy, že autoři nejsou zcela jednotní v otázce základních motivů za cestováním. 

S vývojem cestovního ruchu se vyvíjejí i jeho nové druhy a proto výčet nemůže být zcela 

kompletní.  

 

3.6.2 Druhy cestovního ruchu 

Cestovní ruch členíme podle různých hledisek, nejčastěji vycházíme z těchto kritérií: 

 Z místa realizace, kdy se tímto místem rozumí stát na: 

 Domácí cestovní ruch – cestování obyvatel v rámci jejich země, bez překročení 

státních hranic. 

 Zahraniční cestovní ruch – aktivní neboli příjezdový cestovní ruch, tedy příjezd a 

pobyt zahraničních návštěvníků. Tento cestovní ruch je z ekonomického pohledu 

velmi přínosný, jelikož přispívá k aktivní straně platební bilance. Na druhé straně 

je to pasivní (výjezdový) cestovní ruch, který znamená vycestování vlastních 

občanů do zahraničí, což zatěžuje pasivní stranu platební bilance. Souhrn 

veškerého zahraničního cestovního ruchu je označován jako mezinárodní cestovní 

ruch.  

 Tranzitní cestovní ruch – který je spojen s průjezdy zahraničních účastníků 

cestovního ruchu přes území určitého státu, omezené na určitý počet hodin a bez 

pobytu, aby dosáhli cíle své cesty v jiném státu. 
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 Ze způsobu účasti a formy úhrady nákladů na: 

 Volný cestovní ruch – neboli „komerční“, kdy si účastníci hradí veškeré náklady ze 

svých příjmů a o účasti se sami svobodně rozhodují. 

 Vázaný cestovní ruch – neboli „sociální“, je projevem určité sociální politiky státu. 

Úhrada účastníka je plně nebo částečně hrazena a nebo doplňována ze 

společenských fondů. Účast a poskytnutí příspěvku jsou vázány na splnění 

určitých podmínek, jakými mohou být např. doporučení lékaře, členství v nějaké 

organizaci atd. Jedná se např. o lázeňské léčení, podnikovou nebo dětskou letní 

rekreaci.  

 Z délky pobytu na: 

 Krátkodobý cestovní ruch – který je charakterizován dobou pobytu ne delší než tři 

přenocování. 

 Dlouhodobý cestovní ruch – předpokládá pobyt delší než 3 dny, nikoliv však delší 

než 6 měsíců v domácím cestovním ruchu, a delší než 1 rok v cestovním ruchu 

zahraničním. 

 Ze způsobu organizace na: 

 Organizovaný cestovní ruch – zajišťovaný specializovanými subjekty, jakými jsou 

cestovní kanceláře, agentury, dopravní společnosti nebo odbory, kdy si účastník 

kupuje již předem připravený soubor služeb. 

 Neorganizovaný cestovní ruch – takový, který si účastník plánuje, připravuje a 

realizuje zcela sám, popřípadě částečně využívá služeb zprostředkovatelů. 

 Z hlediska příslušnosti účastníků ke skupině na: 

 Individuální cestovní ruch – kdy účastník cestuje sám nebo se svou rodinou, 

známými či přáteli. 

 Skupinový cestovní ruch – kdy cestuje formální (pracovní kolektiv, školní zájezd), 

či jiná neformální skupina účastníků, kteří se většinou znají. 

Tady často dochází k záměně pojmů s členěním cestovního ruchu, neboť skupinové i 

individuální cestování může být jak organizované, tak neorganizované, záleží zde pouze na 

způsobu zabezpečování služeb. 
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 Z dopadu na životní prostředí na: 

 Měkký cestovní ruch – který minimálně narušuje přirozené prostředí, chová se 

šetrně s ohledem na místní bohatství a snaží se co nejvíce a co nejefektivněji 

využívat místních zdrojů, tedy potravin, obydlí a tradičního způsobu života pro 

danou oblast. 

 Tvrdý cestovní ruch – maximálně využívá všechny zdroje a potenciál daného 

místa, bez ohledu na místní tradice a zachování původního přírodního prostředí. 

 Z hlediska intenzity turistických proudů na: 

Záleží na destinaci cestovního ruchu, např. v Chorvatsku se léto bere jako hlavní sezóna, 

kdežto v lyžařských střediscích je právě mimosezónní provoz a naopak. 

 stálá 

 sezónní 

 mimosezónní. 

 Z pohledu věku účastníků na: 

 mládež – zahrnující věkovou hranici 15-24 let 

 dospělí a rodiny s dětmi 

 senioři – tedy lidé, kteří již ukončili pracovní aktivitu. 

 Z místa pobytu na:  

Souvisí s typologií středisek cestovního ruchu, protože každé středisko je jinak zaměřeno. Pro 

příklad si uvedeme např. tato: 

 městský 

 venkovský 

 přímořský 

 horský 

 lázeňský aj. 

 Ze způsobu ubytování na: 

 ubytovací zařízení – kterými jsou hotely, motely, penziony, botely, hostely 

 kempy, karavany, stany 

 chaty, chalupy 
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 ubytování v soukromí 

 Z hlediska využitého dopravního prostředku na: 

 silniční – automobil, motocykl, kolo 

 autobusovou, autokarovou 

 železniční 

 lodní – parníky, trajekty, výletní lodě, katamarány aj. 

 leteckou 

 kombinovanou. 

 Z hlediska stravování a jeho intenzity na: 

 individuální stravování – kdy si účastníci sami zvolí způsob a formy stravování, 

např. si vezou své vlastní potraviny, nebo navštěvují stravovacích zařízení v místě 

pobytu, kde si mohou zakoupit např. polopenzi, neb využívají jiných, doplňkových 

forem stravování jakými jsou bufety, rychlá občerstvení, kantýny apod. 

 společné stravování – kdy má skupina účastníků sjednanou určitou formu 

stravování, např. v hotelu využívají všichni programu all inclusive. 

Z hlediska intenzity stravování jej můžeme dělit na: bez stravy, se snídaní, polopenze, plná 

penze, all inclusive. 

 

3.7 Trendy ve vývoji cestovního ruchu 
 

Pozitivní dopady rozvoje cestovního ruchu, promítající se do všech sfér, jsou nám již 

známy. Musíme však brát v úvahu, že někdy má na místo realizace cestovního ruchu také 

negativní dopady, zejména co se týče environmentální sféry. I přes tento fakt zůstává cestovní 

ruch významnou součástí hospodářského rozvoje v řadě států a je neodmyslitelnou náplní 

volného času, především ve vyspělých zemích.  

V roce 2003 zveřejnila Evropská komise deset základních trendů, které ovlivní 

cestovní ruch v následujících letech. Jedná se o tyto faktory: demografie, zdraví, vzdělání, 

volný čas, zkušenosti s cestováním, životní styl, informační technologie, doprava, udržitelný 

rozvoj, jistota a bezpečí. Cestovní ruch procházel v posledních letech velkými změnami, 

avšak i po deseti letech od definice těchto faktorů je zřejmé, že se tyto trendy naplňují a jsou 

stále aktuální.  
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V roce 2012 vypracovala společnost Euromonitor souhrn globálních trendů v cestovním 

ruchu, které se týkají mnoha oblastí. Patří mezi ně např. využití nových technologií, kde se 

očekává rozšíření tzv. „chytrých televizí“, které budou kromě internetu a společenských médií 

integrovat také internet. Očekává se také rozvoj „nákupních hotelů“, které jsou často součástí 

nákupních center nebo produktů s názvem „digitální detoxikační dovolené“, kde si účastníci 

odpočinou od svých elektronických zařízení a od stresu. Mezi další trendy ve vývoji se řadí 

také: 

- zájem o kulinářský cestovní ruch 

- rezervace zájezdů „last minute“ prostřednictvím mobilních telefonů 

- digitální mapy a jiné aplikace se stávají základním zdrojem informací 

- stírání rozdílů mezi obchodními cestami a cestami ve volném čase 

- rozšiřující se nabídka služeb na letištích, růst vedlejších poplatků za nejrůznější služby 

- film jako propagující prostředek pro budování image a značky destinace 

- cestovní ruch vzoruje ekonomické krizi 

- turisté cestují méně, ale zato více utrácejí 

- zájem o zdravotnický a dobrodružný cestovní ruch 

- zvyšuje se význam blogů a sociálních sítí.  

 

Můžeme také pozorovat stále více se rozvíjející alternativní formy cestování, které se 

projevují jako protiklad k masovému cestovnímu ruchu. Dříve byl cestovatel vždy aktivní, 

cesty vyžadovaly hodně volného času a někdy ohrožovaly i samotný život cestovatele. Se 

zvyšováním životní úrovně obyvatelstva, tedy s dostatkem volného času a disponibilních 

prostředků přestává být cestovní ruch něčím mimořádným. Navíc se vznikem cestovních 

kanceláří začíná být cestovatel pasivnější, protože ta za něj přebírá většinu formalit a 

organizačních záležitostí. Dnes si může zákazník koupit balíček komplexních služeb, které 

využívá ve středisku cestovního ruchu, tedy standardizovaný, málo flexibilní produkt a bez 

jakýchkoliv starostí se zařizováním si užívat zaslouženého odpočinku. Jedním se znaků 

masového turismu je velký počet účastníků nebo fakt, že zde dochází k minimálnímu 

kontaktu s místním obyvatelstvem, účastníci se nacházejí v jakémsi nereálném, uměle 

vytvořeném světě, kde zažívají „pseudo“ zážitky. Negativní stránku masového cestovního 

ruchu představují nepříznivé dopady na životní prostředí, a proto se také uvádí jako protiklad 

k udržitelnému turismu.  

V dnešní době se stále více můžeme setkat s lidmi, kteří se výhradně označují za 

cestovatele v pravém slova smyslu. Jedná se zpravidla o osoby, které chtějí více poznat místa, 
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do nichž cestují a kteří se nespokojí s předem naplánovaným programem. Cílem jsou 

autentické, tedy opravdové, reálné zážitky a zkušenosti, které pramení z osobního kontaktu 

s místním obyvatelstvem a původní krajinou.  

Cestovatel je tedy aktivní, vyhledávající opravdové zážitky, dobrodružství a setkání 

s lidmi, naproti tomu turista je spíše pasivní, očekává, co se mu přihodí a co bude kvůli němu 

a pro něj zabezpečeno. Cestování do zahraničí se stává produktem, do kterého jsou zabaleny 

atraktivní složky cestování a tím se cestovatelé mění v turisty. Toto se však dá považovat za 

velmi relativní, protože co se jednomu může zdát jako nudné povalování na pláži, pro 

druhého může být dobrodružnou dovolenou snů.  (Kotíková, 2013) 

 

 

3.8  Vymezení a klasifikace území České Republiky 
 

Touto problematikou, např. studiem zákonitostí, činitelů a faktického rozmístění 

cestovního ruchu nebo vyhodnocováním oblastí podle vhodnosti pro různé formy cestovního 

ruchu se zabývá geografie cestovního ruchu.  

Rajonizace rozčleňuje území podle jejich předpokladů pro cestovní ruch a dělí je na ty 

s převahou podmínek vhodných pro cestovní ruch a na ty s převahou vlastností pro cestovní 

ruch spíše nevhodných.  

 

Česká republika je rozdělena do 47 územních jednotek, označených jako oblasti 

cestovního ruchu I., II., III., IV., které zaujímají 79 % rozlohy republiky, kde oblasti typu I. 

jsou charakterizovány jako oblasti s nejkvalitnějšími podmínkami a předpoklady pro cestovní 

ruch celostátního a mezinárodního významu se širokou časovou využitelností.  

 

Dle Evropské Unie se území rozděluje pro účely mezinárodního porovnání do tzv. 

teritoriálních jednotek NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), které 

byly zavedeny v souladu se Statistickým úřadem EU pro potřeby statistiky nebo pro 

případnou podporu konkrétního regionu z prostředků EU na: 

NUTS 0 = stát (ČR) 

NUTS 1 = území (ČR) 

NUTS 2 = oblast (sdružené kraje) 

NUTS 3 = kraj (vyšší územní samosprávné celky) 
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NUTS 4 = okres   

NUTS 5 = obec (základní územní jednotka) . 

 

Území České republiky se také rozděluje podle podmínek pro cestovní ruch na tzv. 

turistické regiony, které se svými specifiky odlišují od ostatních regionů. Jejich hranice se 

neshodují s hranicí formálních krajů v ČR.  

 

Obr. č. 3.1 - Turistické regiony České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] 

 

 

Kraj – je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu, vlastní majetek a 

příjmy vymezené zákonem, se kterými hospodaří. 

Region – je územní celek vymezený podle určitých administrativních hranic, odlišující se od 

okolních regionů určitými zvláštnostmi, vlastnostmi, vývojem, funkcemi. 

Mikroregion – je to pojem spíše geografický, jedná se o sdružení několika obcí z vlastní 

iniciativy, za účelem dosažení společného cíle. 

Obec – je základní územní samosprávní jednotkou, která tvoří územní celek a je vymezena 

hranicemi území obce. Má vlastní majetek, vystupuje svým jménem v právních vztazích, 

pečuje o všestranný rozvoj svého území.  
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4. Vymezení mikroregionu Rožnovsko 
 

To město v lesích, uzavřeno                                                     Lid, který prostřed hor a polí  

všemu, co kalí ticho dní,                                                           od věku tady žil a rost, 

prý od pastýřů má své jméno,                                                   vítá vždy hosta chlebem, solí, 

že pekli tu kdys na rožni.                                                           jak slovanská mu káže ctnost. 

 

V hájnici, po níž Bečva ječí,                                                    Za chvíli tady v městě, v lese 

v muzejním dřímá zakletí                                                         jsi jako v novém domově,  

starý svět, který vážnou řečí                                                     neb nikde jinde nežije se 

promlouvá z dávných staletí.                                                    jak pod horami v Rožnově. 

  Metoděj Jahn 

 (Hambálková, 2005) 

4.1 Základní informace 
 

Mikroregion Rožnovsko spadá do turistického regionu Východní Morava, který se 

dále dělí na 4 turistické oblasti, na Valašsko, Slovácko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko. 

Mikroregion Rožnovsko je dobrovolný svazek obcí založený dne 21. 10. 2012, jehož cílem je 

koordinace postupů při řešení hospodářských, kulturních a sociálních záležitostí obcí. 

Rozprostírá na severovýchodě zlínského kraje v okrese Vsetín. Mikroregion na úpatí Beskyd 

leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy cca 60 km severovýchodně od Zlína a 50 km od 

Ostravy. Je tvořen městy Rožnov pod Radhoštěm, Zubří a obcemi Vidče, Dolní Bečva, 

Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská Bystřice, sídelních 

jednotek je však mnohem více. Původně sem patřily ještě obce Zašová a Střítež nad Bečvou, 

ty se však vznikem samostatných správních obvodů připojily k Valašskému Meziříčí.  Jeho 

území rozkládající se na ploše 239 km je totožné s územním vymezením správního obvodu 

Rožnova pod Radhoštěm, které je jeho centrem a sídlem. Nadmořská výška se pohybuje od 

378 m.n.m. (Zubří) do 505 m. n. m. (Hutisko-Solanec). [3] 
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Obr. č. 4.1 - Administrativní členění mikroregionu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [5] 

 

 

Obr. č. 4.2 - Topografická mapa mikroregionu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zdroj: [5] 
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Počet obyvatel

16750

5581

1719

1019

1982

1004

1874

1710

2465

Rožnov pod Radhoštěm

Zubří

Vidče

Vigantice

Hutisko-Solanec

Bystřička

Dolní Bečva

Prostřední Bečva

Horní Bečva

4.2 Demografické údaje 
 

 K 1. 1. 2013 měl mikroregion 34 104 obyvatel, z toho 16 715 mužů a 17 389 žen. 

V žebříčku správních obvodů Zlínského kraji leží počtem obyvatel na osmém místě. Převážná 

většina obyvatel mikroregionu žije v městech Rožnov pod Radhoštěm a Zubří, zbylých 37 % 

žije v 7 obcích obvodu. V důsledku přirozeného vývoje obyvatelstva, suburbanizace, migrace 

a také projevující se depopulační tendence patrné v celé ČR, došlo v posledních letech 

k mírnému úbytku obyvatel a lze předpokládat, že tento trend i nadále potrvá, čemuž se 

zastupitelstvo snaží pochopitelně předcházet.  Hustota osídlení je 149 osob na km², což je 

poměrně hodně. Vzdělanostní struktura obyvatelstva je srovnatelná se situací ve Zlínském 

kraji. Největší podíl vysokoškolsky vzdělaných je v Rožnově pod Radhoštěm, celkově za 

mikroregion je to pouze 9 %. Nejvíce lidí, tedy 37 % má středoškolské učňovské vzdělání, 26 

% obyvatelstva má pouze základní vzdělání a 24 % úplné střední odborné vzdělání. Míra 

nezaměstnanosti za rok 2012 byla 10,85 % a počet uchazečů na 1 pracovní místo je 28,2. Více 

jak polovina ekonomicky aktivního obyvatelstva z obcí mikroregionu kromě Rožnova p. R., 

vyjíždějí za prací mimo své bydliště, kdežto lidé z Rožnova vyjíždějí pouze ve 14 %. Rožnov 

je tedy centrem dojížďky za prací z okolních vesnic vymezen jako centrum pracovního 

mikroregionu. Nejvíce lidí, konkrétně 44 % pracuje v průmyslu, potom jsou to ostatní 

zaměstnání, stavebnictví a nakonec zemědělské, lesní a vodní hospodářství. 

 Co se týče využití půdy, tak podíl lesní půdy je 58,3% rozlohy správního obvodu, což je 2. 

nejvyšší podíl v kraji. Podíl zemědělské půdy tvoří necelých 38 %. Zbylých 10 % tvoří 

zastavěné, vodní a ostatní plochy.  [4], [5] 

 

Graf č. 4.1 - Počet obyvatel v jednotlivých obcích mikroregionu, Zdroj: [4] 
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4.3 Z Historie do současnosti 
 

Rožnov p. R., centrum mikroregionu, je prastará osada. Počátky souvislého osídlení 

území spadají do 11. století. Vznik dalších sídel je spojen s rozvojem pasekářství. První 

osadníci se na dnešním Valašsku usídlili v údolích řek především ve 13. a 14. století. Jednalo 

se o migranty české národnosti. První zmínka o Rožnově p. R. je datována kolem roku 1267, 

kdy jej olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku uvedl v seznamu svého majetku.  Nedaleko 

původně dřevěné osady se nad řekou Bečvou zdvihal homolovitý vrch sopečného původu, 

pojmenovaný jako Hradisko, na němž byl roku 1310 postaven obranný hrad, který v té době 

sloužil před uherskými nájezdníky. V latinských a německých pramenech se původně 

vyskytuje jako Rosenow, Roznaw, hrad Roznow a městečko Roznowecz, Rožnau a podobně. 

Přívlastek pod Radhoštěm byl k názvu připojen až roku 1913. Své zkázy se hrad dočkal v roce 

1539, kdy byl na rozkaz Císaře Ferdinanda I. částečně rozbořen. Obyvatelé se živili převážně 

málo výnosným zemědělstvím a pastevectvím. Podle pastevců – valachů byli osadníci 

nazýváni Valaši a celá oblast Valašsko, což se udrželo do dnes. Velkého hospodářského 

rozmachu bylo dosaženo pod správou Žerotínů (16. -19. století). Ještě na počátku 19. století 

se vesměs dřevěné městečko začalo pozvolna měnit na kamenné. Mezi zdroje obživy kromě 

textilní výroby patřilo rovněž sklářství a později také výroba vyhlášeného malovaného 

porcelánu. Rozvíjí se také potravinářství (pivovar) a strojírenství (pletárny, papírny).  

První písemná zmínka o Zubří pochází z roku 1310, jakožto jedna z prvních „horních 

vesnic“ rožnovského panství. Bylo významné zejména pro výrobu železa a později díky 

železničnímu spojení mezi Rožnovem pod Radh. a Valašským Meziříčím. Posledním 

majitelem fojtství v Zubří byla rodina Palackých z Hodslavic, ze které pocházel známý 

historik František Palacký. Po druhé světové válce ztrácí tehdejší zemědělský charakter a 

stává se především průmyslovou vesnicí, což díky gumárenské výrobě trvá do dnes.  První 

písemné zmínky o Viganticích a Vidči jsou z roku 1411 jako o osadách, s rozlehlými lukami a 

lesy. Tyto vesničky ani dnes nenabízejí kromě krásné zachované přírody žádné větší 

atraktivity.  První písemná zpráva o obci Valašská Bystřice, jejíž název je odvozen od říčky 

Bystřička, je z roku 1651. Až do zániku feudalismu náležela k rožnovskému panství. 

V minulosti měla obec převážně zemědělský charakter a proslula především výrobou 

dřevěného nádobí, nářadí či hraček, které úspěšně prodávali také např. v Prusku nebo Vídni. 

Život ve Valašské Bystřici byl vždy kulturně a společensky bohatý, přestože se jednalo o 

velmi chudou obec. Dnes je rozlohou jedna z největších obcí v ČR a vyznačuje se členitým 
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územím, kde se hluboká údolí střídají s vysokými vrcholy, rozlehlými loukami a lesy. První 

zmínky o Dolní Bečvě pochází z roku 1597. Hlavním zdrojem obživy jejich obyvatel bylo 

zemědělství, přestože zde půda byla málo úrodná. Dolní Bečva je především východiskem 

turistických na Radhošť či Pustevny, sama o sobě nenabízí žádné větší zajímavosti. První 

záznam o Prostřední Bečvě je z listopadu 1676, kdy zde vznikaly pasekářské kolonie 

postupující od Rožnova. Hlavním zaměstnáním obyvatel bylo převážně zemědělství, 

pasekaření, pastevectví dobytka nebo práce v panských lesích. V současné době je obec 

známá především díky areálu Pusteven, které spadají do jeho katastru a taky díky 

sportovnímu vyžití.  

Nejstarší zmínka o Horní Bečvě je z roku 1659 v gruntovní knize Valašského 

Meziříčí. Obyvatelé se zde živili kácením a dovážením dřeva, sbíráním hub, borůvek a malin, 

výrobou šindelů, chovem ovcí aj. Významnou funkci zde má přehradní nádrž Bečva 

s rozlohou 5 ha a mnohá sportovní a rekreační střediska. Hutisko-Solanec je obec, která 

vznikla v roce 1960 sloučením dvou, do té doby samostatných obcí: Hutisko (zal. roku 1656), 

odvozené od sklářských hutí a Solanec (1657), pojmenovaná podle vrcholu Soláň, pod nímž 

se nachází.   

Když se podíváme do historie mikroregionu, vidíme, že se jednalo o oblast velmi 

chudobnou, kde se lidé odjakživa živili převážně zemědělstvím, pastevectvím, či ručními 

prácemi. Život zde byl velmi tvrdý a nelítostný, možná proto se říká, že Valaši leccos vydrží, 

protože jejich nátura byla utužována po staletí, nejen bojem s přírodou. Rožnov jako původní 

osada byla vždy centrem a od ní vznikaly další komunity, kde postupovali především 

pastevci, a tak vznikly okolní obce.  

Ovšem nedotknutá příroda a příznivé klimatické podmínky nenechaly příležitost 

dlouho čekat. Koncem 18. století se Rožnov pod Radhoštěm stává významnými klimatickými 

lázněmi, kde se zpočátku léčilo žinčicí, terénními vycházkami a později také koupelemi a 

elektroléčbě. Největšímu rozkvětu se klimatické lázně těšily počátkem 20. století a tečku za 

lázeňskou historií učinila až 2. světová válka. V roce 1949 byla započata výstavba podniku 

TESLA, se kterou je spojen další rozvoj města a vytvoření pracovních míst také pro lidi 

z okolních vesnic. Tato výstavba byla doprovázena nejen stavbou bytů, škol ale i dalších, 

volnočasových zařízení. V tomto období zaznamenalo město největší rozmach a stalo se 

významným průmyslovým centrem. Po roce 1991 však prošla TESLA složitým procesem 

privatizace s významným dopadem na vývoj zaměstnanosti. V dnešní době je průmyslový 

areál efektivně využíván, působnost zdejších společností a také úspěšně se rozvíjející drobné 
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podnikání poskytuje práci lidem z celého okolí. Přes všechno si Rožnovsko udržuje svůj 

tradiční a jedinečný ráz a je významným turistickým centrem. [5], [6] 

 

 

4.4 Geografie a geomorfologie 
 

Na území mikroregionu jsou zastoupeny tři typy reliéfu: členité vrchoviny v nejníže 

položených oblastech, hornatiny a velehorský reliéf. Geomorfologicky náleží území 

mikroregionu k subprovincii Vnější Západní Karpaty, k celkům Moravskoslezské Beskydy 

(sever území), Rožnovská brázda (střed území) a Hostýnsko-vsetínská hornatina (jih území). 

Radhošťská hornatina je nejvyšším pohořím mikroregionu. Průlomové údolí Čeladénky tento 

masív odděluje od zvlněného hřbetu s vystupujícími vrchy Čertův mlýn, Pustevny a Radhošť 

(1129 m. n. m.). Hluboké Rožnovské sedlo tzv. Pindula, odděluje Radhošť od hřbetu 

Veřovických vrchů s vrcholem Velký Javorník. Tady končí i Moravskoslezské Beskydy.  

 

Jih mikroregionu je tvořen celkem Vsetínské vrchy. Od Moravskoslezských Beskyd 

na severu jsou odděleny Rožnovskou brázdou (údolí Rožnovské Bečvy), vyplněnou zvlněným 

pahorkatiným reliéfem. Od Javorníků na jihu jsou odděleny údolím Vsetínské Bečvy, stejně 

jako od západně ležících Hostýnských vrchů. Vrcholy mírně zvlněného hřbetu, ve středu jsou 

pohoří Tanečnice (912 m), Soláň (861 m) a za ní po úseku Bernešky, to je nejvyšší vrchol 

Vysoká (1024 m), kde pramení řeka Bečva. Na východě, při hranici se Slovenskem je 

populární rekreační oblast Bumbálka. [5] 

  

4.5 Klimatické podmínky 
 

Mikroregion náleží do mírně teplé oblasti MT2 (klasifikace podle Quitt, 1971), které  

jsou charakteristické normálním až krátkým, mírně chladným létem. Podzim je mírný a zima 

je normálně dlouhá, chladná až mírná, suchá až mírně suchá s průměrným trváním sněhové 

pokrývky 80-100 dní. Průměrná teplota je 8-9 ºC. Roční srážkový úhrn je asi 900 mm.  

Výše položené lokality náleží do oblastí CH4, CH6 a CH7 a jsou charakteristické velmi 

krátkým až krátkým létem, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým přechodným obdobím, 

s chladným až mírně chladným jarem a mírně chladným až mírně teplým podzimem. Zima je 

dlouhá až velmi dlouhá, mírná až chladná s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Zde je 
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průměrná teplota 3-5 %. Obdobně jako na většině území ČR je nejteplejším měsícem 

červenec, jehož teplotní průměr dosahuje v údolích 12-18 °C, naopak nejchladnějším je leden 

s průměrnými teplotami  -8,5°C až - 3,0°C. [5] 

 

4.6 Životní prostředí 
 

Vzhledem k zaměření ekonomiky regionu na cestovní ruch je kvalita životního 

prostředí ve městě Rožnov pod Radh.  a v celém mikroregionu mimořádně důležitá.  

Monitoring chemických polutantů v ovzduší prováděn v obci Zubří ukázal, že limity nejsou 

překračovány, přestože se měřilo v únoru, v době s extrémně stabilní přízemní vrstvou 

oblačnosti. Ve struktuře emisí tuhých znečišťujících látek se největší mírou na Rožnovsku 

podílejí malé zdroje znečišťování ovzduší prezentované  lokálnímu topeništi (cca 79%),  které 

jsou následované zvláště velkými zdroji (13%) a mobilními zdroji (7%). Řešení problematiky 

ochrany ovzduší v mikroregionu do značné míry záleží na aktérech mimo region, především 

ovzduší ovlivňuje emise z podniků sídlících ve Valašském Meziříčí a automobilová doprava.  

 

Kvalita povrchových a podzemních vod je snižována zejména vlivem smyvu půdních 

částic a průsaků nežádoucích chemických látek z pozemků orné půdy a nezabezpečených 

hnojišť. Dále jsou znečišťovány též komunálními odpadními vodami, zátěží v některých 

průmyslových areálech a také dopravou. Největší ekologickou zátěží je pro Rožnovsko 

průmyslový areál TESLA. Podzemní vody v celém areálu jsou nadlimitně kontaminovány 

především CIU, rtutí, fenoly. Rizika plynoucí z této ekologické zátěže jsou extrémně vysoká.  

Snížení kvality vody ve vodních tocích souvisí s narušením jejich přirozených samočisticích 

schopností vlivem regulací koryt. Tyto problémy jsou řešeny již několik let v rámci projektu 

Čistá Bečva, který je úspěšně dotován z evropských fondů.  

Hlavním zdrojem hluku je v mikroregionu především silniční doprava, čímž jsou postiženy 

zejména lokality přiléhající k nejzatíženějším silničním tahům. [5] 
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5. Popis nabídky v rámci cestovního ruchu v mikroregionu 

Rožnovsko 
 

5.1 Kulturně-historické památky 
 

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm 

Jedná se bezesporu o nejznámější a taky nejnavštěvovanější kulturně-historickou 

památku regionu, ale taky celého kraje, která návštěvníkům realisticky představuje život na 

Valašsku v minulosti. Valašské muzeum v  přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je nejstarším 

muzeem v přírodě ve střední Evropě. V současné době nabízí návštěvníkům, kterých je 

přibližně 243 220 ročně (2013) tři samostatné areály s prohlídkovými trasami. Bylo založeno 

v roce 1925 sourozenci Jaroňkovými a inspirací k jeho založení byla Národopisná výstava 

českoslovanská pořádaná v roce 1895 v Praze jako největší národopisná akce 19. století u nás. 

Nejstarším areálem je Dřevěné městečko, které dokumentuje městský typ valašské lidové 

architektury. Druhým areálem je Valašská dědina založená roku 1962. Jejím hlavním úkolem 

je rekonstruovat typickou valašskou vesnici. Shluky obytných domů spolu s políčky, 

zahradami a ohradami pro dobytek jsou oživeny pasoucími se koni, hovězím dobytkem a 

drůbeží. Třetí muzejní areál, Mlýnská dolina, je areálem technických staveb. Vodní mlýn, 

valcha, pila, olejna a hamr byly postaveny okolo vodního náhonu roku 1982. V roce 1995 

bylo Valašské muzeum v přírodě prohlášeno Národní kulturní památkou. Poměrně nově je 

zbudován komunikační areál tzv. „Sušák“, kde se kromě prodeje vstupenek, prodeje suvenýrů 

a typických předmětů konají rozsáhlé expozice a výstavy. Mezi doprovodné služby patří 

například možnost skupinové prohlídky s průvodcem, možnost pronájmu určitých prostor 

muzea nebo uskutečnění svatebních obřadů v prostorách muzea. [7] 

Obr. č. 5.1 – Dřevěné městečko, Zdroj: [24] Obr. č. 5.2 – Valašská dědina, Zdroj: [25] 
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Stavby na Pustevnách 

Národní kulturní památka I. kategorie Pustevny, je nejoblíbenějším rekreačním 

střediskem Beskyd. Pustevny byly pojmenovány v roce 1782 po poustevnících, kteří zde žili a 

z nichž poslední zemřel roku 1874. Na konci 19. století započali členové frenštátského spolku 

„Pohorská jednota Radhošť“ se stavební činností, zpřístupňovali odlehlá místa Beskyd, 

značili turistické trasy a zřizovali síť horských hotelů a ubytoven, protože si byli vědomi 

atraktivnosti Pusteven, nacházejících se v blízkosti Radhoště. Slovenský architekt Dušan 

Jurkovič, ve slohu tzv. lidové secese, projektovat dvě útulny, známé jako Libušín
1
 a 

Maměnka, které byly zpřístupněné v roce 1899. Po turistickém útlumu způsobeného první 

světovou válkou nastal další stavební rozvoj. V roce 1926 byla dokončena výstavba 

moderního hotelu Tanečnica, v roce 1932 byl na hřebenu mezi Pustevnami a Radhoštěm 

postaven další hotel, Radegast. Druhá světová válka přinesla zpustošení pustevenských 

objektů, za jejichž zachování se přimluvil sám Jurkovič. S myšlenkou zásadní rekonstrukce 

přišlo až v 80. letech Valašské muzeum v přírodě, které jej realizovalo od roku 1995 do roku 

1999. Toho roku byla znovuotevřena restaurace Libušín a o 4 roky později také hotel 

Maměnka. V době rekonstrukce byl areál Pusteven prohlášen Národní kulturní památkou. 

Areál na Pustevnách sice není přímou součástí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 

Radh., ale od roku 1995, kdy se stává vlastníkem areálu stát, připadá právo hospodaření 

Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radh., katastrálně však spadá pod obec 

Prostřední Bečva. Současný areál staveb je tvořen objekty Libušín, Maměnka, Pustevenka a 

Valašská zvonice. [7] 

Zajímavým objektem po cestě z Pusteven na Radhošť je vyhlídkový altán Cyrilka, 

postavený roku 1894 na náklady Podhorské jednoty Radhošť, ze kterého je krásný výhled do 

Frenštátské kotliny a Trojanovic, při dobré viditelnosti také na Štramberskou Trúbu, Čertův 

mlýn nebo Lysou horu. 

Přesně v polovině cesty z Pusteven na Radhošť se nachází socha Radegasta, 

slovanského pohanského boha slunce, hojnosti a úrody, jednoho z nezaměnitelných symbolů 

                                                 
1
 V noci na 3. března 2014 bohužel došlo k rozsáhlému požáru historického objektu Libušín. Vzhledem k tomu, 

že Pustevny jsou jednou z nejnavštěvovanějších lokalit mikroregionu, jedná se o obrovskou škodu. Příčiny 

požáru se stále vyšetřují, není však vyloučeno ani úmyslné zapálení. Celková škoda se vyšplhala na 80 mil. 

korun. Ihned následující den byla Valašským muzeem v přírodě zahájena veřejní sbírka, díky které se do 

současnosti stihlo vybrat přes 4,5 mil. korun. Náklady na opravu budou pokryty zejména pojistkou a pomoc 

přislíbil také ministr kultruy Daniel Herman prostřednictvím financí z evropských fondů na obnovu této národní 

kulturní památky.  

 

Zdroj: Valašské muzeum v přírodě: Národní kultruní památka. Požár Libušína: tiskové zprávy [online]. [cit. 

2014-04-26]. Dostupné z: http://www.vmp.cz/cs/oprava-libusina/tiskove-zpravy-libusin/ 

http://www.vmp.cz/cs/oprava-libusina/tiskove-zpravy-libusin/
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Beskyd. Původní socha z betonu a kameninové drti a výšce 3,2 metrů a hmotnosti 1,4 tuny 

byla na svém místě instalována roku 1931 a zhotovil ji akademický sochař Albín Polášek, 

rodák z Frenštátu pod Radhoštěm. Vzhledem k materiálu sochy, který špatně snášel drsné 

klimatické podmínky, byla socha v roce 1996 odvezena a vystavena ve vstupní hale 

frenštátské radnice a na úbočí Radhoště stanula v roce 1998 jeho věrná kopie.  

Přímo na vrcholu Radhošťě, nejznámější hory chráněné krajinné oblasti Beskydy a 

páté nejvyšší hoře Beskyd, je umístěno bronzové sousoší věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 

kteří údajně v 9. století na Radhošť zavítali. Práci Čechoameričana Albína Poláška se podařilo 

instalovat v roce 1931, stejně jako sochu Radegasta. Socha byla instalována zády k příchozím, 

zatímco sousoší stojí čelem, aby návštěvníky Radhošťského vrcholu vítalo.  

Dalším zajímavým objektem na Radhošti je Kaple svatého Cyrila a Metoděje, která byla po 

zdlouhavé výstavbě doprovázené mnohými sbírkami vysvěcena roku 1896. [8] 

 

 

Obr. č. 5.3 – Libušín a Maměnka na Pustevnách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [26] 
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Jurkovičova rozhledna 

 

Unikátní Jurkovičova rozhledna byla postavena na Karlově kopci v Rožnově pod 

Radh., nad dědinou Valašského muzea v přírodě, podle plánů architekta Dušana Jurkoviče. 

Ten plány na stavbu vytvořil již v roce 1896, stavba však byla započata až v říjnu roku 2010 a 

dokončena o rok později. Otevřena návštěvníkům je od dubna 2012. Zajímavostí stavby je, že 

veškeré kovářské, klempířské a tesařské práce včetně detailů byly prováděny ručně, za použití 

starých, dnes již téměř nepoužívaných pracovních postupů. Rozhledna je vysoká 31 metrů 

s vyhlídkovou plošinou ve výšce 19 metrů a je z ní krásný výhled na celý Rožnov a okolí a 

částečně také na Javorníky. Rozhlednu navštívilo v loňském roce celkem 31 422 turistů, což 

je o více než 13 tisíc návštěvníků více než v roce 2012. Čistý zisk do městské kasy byl 

z prodeje vstupného, upomínkových předmětů a zboží kolem 400 tisíc korun, což je opravdu 

vysoká částka. [9] 

 

Zřícenina hradu Rožnov na Hradisku 

Hrad, který byl postaven roku 1310 jako obranný, se tyčí nad řekou Bečvou 

jihozápadně od města na kopci zvaném Hradisko (522 m. n. m.). Z dříve mohutného hradu 

zbyly dnes jen trosky, konkrétně vstupní brána a část hradeb. Jedná se však o velmi kouzelné 

místo v krásné přírodě s velmi pěkným výhledem na celé město. [10] 

 

 

5.2 Přírodní atraktivity 
 

Oblast mikroregionu se nachází na úpatí Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských 

vrchů, jejichž převážná část spadá do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ta byla vyhlášena 

roku 1973 a jedná se o největší chráněnou krajinnou oblast v ČR. Důvodem vyhlášení byly 

její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem 

vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, 

unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a také mimořádná estetická hodnota a 

pestrost ojedinělého typu krajiny.  Bylo zde vyhlášeno 59 maloplošných, zvláště chráněných 

území.  

Národní přírodní rezervací CHKO Beskydy spadající do mikroregionu je Kněhyně – 

Čertův mlýn v obci Prostřední Bečva. Předmětem ochrany je les místy až pralesovitého 

charakteru,  s množstvím pseudokrasových jevů. Rezervace je trvalým biotopem rysa 
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ostrovida, zaznamenán je občasný výskyt medvěda hnědého. Poskla je přírodní památkou 

v obci Hutisko-Solanec. Chráněná je díky typům polopřirozených nelesních společenstev 

vázaných na geomorfologii terénu a vodní režim. Jde zejména o uchování floristického 

bohatství regionu. Na území Horní Bečvy se nacházejí hned tři přírodní památky, 

Kudlačanka, zahrnující podhorské, převážně mokré a rašelinné louky s prameništi a několika 

tůněmi, další je Kladná-Grapy, důvodem jejíž ochrany je výskyt vzácných druhů rostlin na 

rozmanitých půdních typech a geomorfologických útvarech a nakonec Pod Juráškou, kde je 

důvodem ochrany slatinná louka s výskytem rosnatky okrouhlolisté.  

Další přírodní památkou je Zubří, chráněné díky lokalitě šafránu Heuffelova, situované v 

severní části obce Zubří. 

Více než 58 % rozlohy mikroregionu tvoří lesní porost, což je předpokladem 

k vytvoření turistických a cykloturistických tras, kterých je v okolí opravdu velké množství. 

Hornatý terén a klimatické podmínky zase přejí zimním sportům v lyžařských střediscích.  

Tomuto se budeme více věnovat v další podkapitole. [11]  

 

 

5.3 Aktivní dovolená  
 

5.3.1 Turistika  

 

Mikroregion je přímo rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Zdejší krásná příroda 

vybízí k procházkám, výletům a ke kochání se okolím. Nachází se zde více než 150 km 

značených tras různých obtížností, pro náročné i rekreační turisty. Asi nejoblíbenější trasou je 

ta na Radhošť, kterou můžeme absolvovat ve třech směrech. Buď pěšky z Rožnova pod 

Radh., což je výstup dlouhý asi 10 km a potom dále pokračovat na Pustevny, další variantou 

je cesta autobusem přes Dolní a Prostřední Bečvu na Pustevny, dále pokračovat na Radhošť a 

zpátky, nebo sestoupit do Rožnova a třetí, pro turisty asi nejzajímavější variantou je využít 

sedačkové lanové dráhy ve směru Pustevny-Ráztoka, pro zpestření jedné z tras. Další 

oblíbená trasa je z Rožnova na Velký Javorník, odkud je krásný výhled třeba na Štramberk a 

je zde možnost paraglidingu. Mezi další turistické cíle patří Soláň, Tanečnice, Vysoká a další. 

V poslední době došlo k vytvoření mnoha naučných stezek, které turistu obohacují o nové 

informace a zpestřují mu cestu k cíli.  Stezky jsou většinou vybaveny velkými informačními 
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tabulemi s ilustracemi či mapkami, které seznamují návštěvníky s krajinou, upozorňují na 

zajímavosti a podobně. [9] 

Asi nejznámější stezkou v mikroregionu je naučná stezka Hradisko, zpřístupněná od 

roku 2001. Vede ke zřícenině hradu Rožnov na kopci Hradisko. Návštěvníci si mohou vybrat 

ze tří okruhů v délce tří, pěti a osmi kilometrů. Na deseti naučných tabulích najdou informace 

o historických i přírodních zajímavostech této lokality. Další významnou stezkou je naučná 

stezka Radegast, vedoucí z Pusteven na Radhošť a zase zpátky, v délce 9 km, s 10-ti 

zastávkami nebo třeba naučná stezka Čertův Mlýn s 9- ti zastávkami v délce 6 km. [10] 

 

 

5.3.2 Cykloturistika 

 

Jak již bylo zmíněno, oblast disponuje velkým množstvím turistických tras, které se 

samozřejmě využívají také k cykloturistice. Předpokladem však je kvalitnější výbava 

v podobě horských nebo crossových kol. Velké množství cyklotras a cyklostezek nabízí 

kromě terréních úseků také úseky zpevněné nebo asfaltové.  

Mezi oblíbené trasy patří např. středně obtížná trasa v délce 61 km Rožnov p. R. – Skalíkova 

louka – Pustevny – Martiňák – Třeštík – Soláň – Tanečnice – Rožnov p. R. nebo kratší, 15 km 

dlouhá trasa z Rožnova p. R. přes Hutisko-Solanec na Čarták.  

 

Poměrně nový je projekt cyklostezka Bečva, s plánovanou délkou 160 km. 

Cyklostezka se dělí na tři úseky. Úsek I. Vsetínská Bečva na trase Velké Karlovice – Valašské 

Meziříčí s více než 58 km, úsek II. Rožnovská Bečva z Horní Bečvy do Valašského Meziříčí 

v délce 31 km a úsek III. Bečva – úsek mezi soutoky Vsetínské Bečvy s Rožnovskou a Bečvy 

s Moravou. 70- ti kilometrový úsek startuje ve Valašském Meziříčí a končí v Tovačově. 

Rožnovská cyklostezka je již třetím rokem hojně využívaná nejenom cyklisty. [12] 

 

5.3.3 Zimní dovolená 

 

Nejkouzelnější je Valašsko asi v zimě a malebné zasněžené stráně lákají tisíce turistů 

k zimním radovánkám. Zimní sporty hrají v mikroregionu poměrně významnou roli a nachází 

se zde několik kvalitních zimních středisek, jejichž neodmyslitelnou součástí jsou půjčovny 

lyží, ski servisy, lyžařské školy e veškeré zázemí pro tyto zimní sporty.  
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Na Horní Bečvě se nachází 6 ski areálů: Solisko, Sachova Studánka, Ralíška, 

Kubiška, Mečůvka a Martiňák s dohromady 12- ti vleky, (z toho jedna lanovka) a téměř 5 000 

km sjezdových tratí. Na Soláni najdeme dva ski areály. Soláň sedlo s jedním nenáročným 

svahem o délce 700 m a Soláň vrchol se třemi vleky, sedmi různě obtížnými sjezdovkami o 

celkové délce 3 650 m. Na své si přijdou také vyznavači běžek, pro které jsou upravovány dvě 

běžecké tratě ze Soláně na Vsácký Cáb a na Bumbálku v délce 32 km. Dalším ski areálem je 

Búřov ve Valašské Bystřici, který nabízí dva vleky a sjezdovky v délce 1,2 km nebo také 

skokanské můstky o doskoku 35, 15 a 7 metrů. V okolí je udržováno na 50 km běžeckých 

tratí. Ski areál Pustevny je nejnavštěvovanějším areálem v mikroregionu. Disponuje 6- ti 

vleky s délkou sjezdovek 3 010 km. Pro běžkaře je tu každoročně udržováno 63 km tratí. [13] 

Tisíce návštěvníků přiláká každoročně oblíbené mezinárodní sochařské sympozium 

„Ledové království“ na Pustevnách, které se letos uskutečnilo 16- tým rokem. Z obřích 

ledových a sněhových bloků o hmotnosti až několik tun, se tady pokoušejí skupiny 

profesionálů i amatérů vytesat monumentální ledové a sněhové sochy. Návštěvníci mohou 

během několika dnů pozorovat práci umělců, kterou poté hodnotí odborná porota. Během 

předchozích 15 ročníků bylo vytvořeno přes 180 soch, na nichž se podílelo 110 

profesionálních výtvarníků z mnoha zemí Evropy. [14] 

 

 

5.3.4 Rekreace u vody 

 

Doménou rekreace v mikroregionu je přehradní nádrž Horní Bečva, nacházející se ve 

stejnojmenné obci. Rozměry vodní plochy jsou 4 ha, největší hloubka okolo 7 m a délka hrázi 

v koruně je 250 metrů. V letních měsících je zde možnost koupání, vodních sportů, 

windsurfingu, zapůjčení loděk či šlapadel, rybolovu a v zimních měsících bruslen. Je 

obklopena řadou středisek, hotelů a soukromých chat, umístěna v lesnatém okolí, napojena na 

cyklostezku, což je ideální kombinace sportovně-rekreační dovolené, ke spojení koupání 

s turistikou nebo cykloturistikou. 

V letních měsících mohou návštěvníci využít nově zrekonstruovaného koupaliště ve 

Viganticích a Hutisku-Solanci, nebo bazén v areálu Relax Kyčera na Prostřední Bečvě. V 

Rožnově pod Radhoštěm je k dispozici veřejné koupaliště se dvěma bazény, veřejně přístupný 

bazén hotelu Relax, vyhřívaný bazén Campingu Rožnov nebo za nepříznivého počasí krytého 

bazénu, který disponuje tobogánem, whirpool, parní lázní atd. [15] 
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5.3.5 Ostatní vyžití 

 

Pro aktivní odpočinek v příjemném prostředí lesoparku v Rožnově pod Radhoštěm, lze 

doporučit Gibon park, který je propojen s areálem letního koupaliště. Toto místo by neměly 

obejít především rodiny s dětmi, kterým se tady věnuje zvláštní pozornost, ale na své si 

přijdou i dospělí. Největší atraktivitou je zde lanové centrum, s překážkovou lanovou dráhou 

dlouhou 423 metrů, zahrnující 30 úseků se 162 překážkami ve výšce 2,4 – 5,9 metrů.  Dále 

nabízí trampolíny, minigolf s 18- ti drahami, zorb o délce dráhy 85 metrů, G-JUMP což je 

houpačka z výšky 10 metrů, aquazorb, dětský park s velkým množstvím prvků a mnoho 

dalších. Nachází se přímo na trase cyklostezky Bečva a je zde kompletní zázemí pro cyklisty 

včetně drobných oprav kol, či možnosti zapůjčení kol, koloběžek nebo in-line bruslí. [16] 

Vyznavači tzv. „hry pro elity“, golfu, si zde přijdou na své. Na okraji obce Dolní Bečva, 

přímo u hlavní cesty z Rožnova pod Radhoštěm se nachází 9- ti jamkové hřiště Valašského 

golfového klubu. Hřiště je poměrně technicky náročné pro začátečníky, greeny jsou vlnitě 

členěny do zajímavých tvarů a obsahuje také vodní prvky. [17] 

Milovníci koní mohou zavítat do nově zrekonstruovaného Ranče Bučiska, který 

navázal na dlouholetou tradici jezdeckého areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Majitelé nabízí 

kvalitní zázemí, ustájení a výcvik koní, jezdecké lekce nebo individuální jezdecký výcvik pro 

zájemce už od 25 minut délky jedné lekce. Podobné služby nabízí Jezdecký klub Valašsko 

Prostřední Bečva. [18] 

Nadšenci adrenalinových zážitků mohou vyzkoušet paintball v Rožnově pod Radhoštěm 

nebo Valašské Bystřici, vypůjčit si skútry či čtyřkolky v Rožnově, a nebo absolvovat školu 

paraglidingu na Hutisku-Solanci.  
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5.4 Kultura, tradice a akce stím spojené 
 

5.4.1 Lázeňství  

 

Počátky rožnovského lázeňství byly zaznamenány v roce 1796, kdy si František 

Kočík, brněnský fyzik, všiml zvláštnosti rožnovského klimatu a začal se posílat své první 

pacienty. V roce 1820 sem přijíždělo čím dál tím více hostů, což podnítilo tehdejšího starostu 

k podpoře rozvoje zdejších žinčičných lázní, vybudování městského parku, zřízení vanových 

koupelí v místním pivovaře nebo zlepšení celkové úrovně a čistoty rožnovského náměstí. 

Mnozí známí lékaři, např. profesor vídeňské lékařské fakulty František Polanský, zkoumali 

kvalitu rožnovského klimatu a šířili dobrou pověst lázní v celém okolí, což se později 

projevilo ve velkém podílu hostů z Vídně a Dolního Rakouska. Rozvoj lázeňství se také 

podpořil výstavbou lázeňského domu v roce 1875 nebo vlastní lékárnou. Jezdili se sem léčit 

pacienti s velkým spektrem chorob a onemocnění.  

Hlavním léčebným prostředkem vedle přírody a čerstvého horského vzduchu byla 

žinčice, tedy ovčí syrovátka, jíž byly tehdy připisovány až zázračné účinky. Pestrá škála 

horských bylin na loukách a pasekách se využívala k bylinné léčbě, známé bylo třeba 

„Radhošťské thé“, nebo radhošťská bylinná šťáva s příjemnou hořkou chutí. Hosté zde 

popíjeli minerální vody dovážené z různých koutů Moravy a Čech a také inhalovali solné a 

éterické páry. Další léčebnou metodou byla vodoléčba, jak v teplých tak studených koupelích 

v Pivovarské ulici. Jednalo se o koupele sladové, jehličnaté, tříslové, borové a koželuhové. 

Přírodní krásy podnítily vznik tzv. terénní léčby, kdy vzniklo na 20 procházek, stezek a tras o 

různé náročnosti, které byly pacientům předepisovány podle závažnosti onemocnění. Během a 

po druhé světové válce začalo lázeňství na Rožnovsku pomalu ale jistě upadat a rokem 1950 

jeho historie končí.  

 

Lázeňství takového charakteru a rozsahu, jako tomu bylo v minulosti, se již bohužel 

nepodařilo obnovit. Jednou z příčin je zřejmě vybudování průmyslového areálu v 50. letech 

20 století, který přestože se nachází v okrajové části města, pozměnil lehce jeho tvář. Přestože 

město již není lázeňské, návštěvníci sem stále jezdí kvůli čerstvému, čistému vzduchu a 

procházkám v téměř nedotknuté přírodě.  

(Hambálková, 2005) 
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5.4.2 Pivovarnictví 

 

Historie vaření piva v Rožnově sahá do roku 1712. Pivovar vlastnily významné 

šlechtické rody Žerotínů, Kinských, Rothschildů. Jeho areál byl často rozšiřován, neboť se 

měnila technologie výroby. Z původní výroby svrchně kvašeného piva, které se dochovalo 

v západních zemích, se přecházelo na tzv. spodní kvašení, což znamenalo potřebu větších 

prostor spilek a ležáckých sklepů. Po znárodnění roku 1948 se stal pivovar majetkem 

Přerovského pivovaru, který výrobu okamžitě ukončil a nově instalovaná technologie byla 

rozřezána a vyvezena do šrotu. Z pivovaru se stala čistička travních semen, sodovkárna a 

sklad zeleniny. V roce 1994 byl navrácen do rukou původních majitelů.  

V listopadu roku 2010 zde byly otevřeny Rožnovské pivní lázně a tak byla za pomoci fondů 

EU obnovena 300letá tradice pivovarnictví a lázeňství v Rožnově p. R. Lázně byly 

komplexně zrenovovány a zmodernizovány a v dnešní době se těší obrovskému zájmu 

návštěvníků.  

Dnes se tu vaří na základě původních receptur za pomoci moderní technologie 

kvasnicový 11 stupňový ležák Radhošť, polotmavá kvasnicová třináctka Rothschild, černý 

třináctistupňový kvasnicový Čert, kvasnicové, dvakrát vykvašené medové pivo, třešňové pivo 

a také speciální edice kvasnicových šestnáctek baron Popper a rytíř Guttman.  

Pivní lázně se snaží skloubit prvky alternativního léčitelství s běžnými i méně běžnými 

lázeňskými a fyzioterapeutickými postupy. V nabídce jsou pivní, bylinné koupele, koupel 

v soli z mrtvého moře, praktikované ve vanách z teakového dřeva nebo měděných 

viktoriánských vanách. Dále nejrůznější procedury jako aromaterapie, peelingy, zábaly 

z pivovarských kvasnic, a velké množství masáží, terapií a kůr.  

(Stoklasa, Jurečka, 2011) 

 

 

5.4.3 Folklórní a kulturní akce 

 

Rožnovsko má silnou folklorní tradici díky bohaté historii Valašska, která zde 

zanechala velké množství lidových tradic, řemesel, zvyků, které se uchovávají dodnes Je to 

především díky působení řady národopisných souborů jako např. Radhošť, Javořina, Soláň, 

Beskyd, Bystřičanka, Juráš, jež spolu s mnohými dalšími zastřešuje Valašské folklorní 

sdružení, a které se zasluhují o uchování místních písní, tanců a krojů. Centrem veškerého 

folklorního života na Rožnovsku je Valašské muzeum v přírodě, které každoročně pořádá 
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obrovské množství akcí a událostí, které celkově nazývá Valašský rok. V roce 2012 se v jeho 

rámci uskutečnilo 53 jednodenních i několikadenních pořadů, ve všech třech areálech, které 

dohromady navštívilo téměř 100 tisíc lidí. Mezi nejvýznamnější akce, kdy muzeum přímo 

ožije lidovými výrobci a řemeslníky patří např. Masopust, Velikonoce na Valašsku, Jaro na 

dědině, Dny řemeslníků a kovářů, Slabikář devatera řemesel, Starodávný jarmark, Pekařská 

sobota, Vánoce na dědině a mnoho dalších. K poslechu vždy hraje některý z místních souborů 

a návštěvníci mají možnost ochutnat z velkého množství tradičních pochutin a pokrmů.  

Každoročně se zde konají 3 mezinárodní, několikadenní folklorní festivaly, které 

každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Patří mezi ně Rožnovská valaška, což je 

mezinárodní festival organizovaný Armádou ČR, kterého se v roce 2012 zúčastnilo na 800 

účinkujících. Další je Mezinárodní festival Romská píseň, organizovaný Demokratickou 

aliancí Romů. Třetím je Mezinárodní festival slovenského folkloru Jánošíkův dukát, kterého 

se v roce 2012 zúčastnilo 24 souboru z Česka, Slovenska, Srbska, Maďarska či Polska a jehož 

součástí byl jako každoročně jarmark lidových řemesel.  

Taky se zde každoročně koná na 10 bohoslužeb a liturgií a také výchovně-vzdělávací pořady.  

 

Významnou událostí je hudebně-divadelní festival Valašské divadelní léto, které už 

dvanáctým rokem pořádá agentura Pragokoncert. Většina pořadů tohoto festivalu se koná pod 

širým nebem v amfiteátru Dřevěného městečka, v amfiteátru Na Stráni ve Valašské Dědině a 

některé větší koncerty se konají v areálu venkovního koupaliště v Rožnově. [19] 

Pořadatelem významných akcí je T Klub - kulturní agentura v Rožnově p. R, která je 

příspěvkovou organizací města a která zajišťuje většinu kulturního dění ve městě a okolí. 

Nabízí pestrou škálu programů od reprodukované hudby, přes divadla, pořady pro děti, 

výstavy, besedy až po koncerty různých žánrů. [20] 

 

5.4.4 Valašská kuchyně 

 

Jako každá oblast i Valašsko má své tradiční a specifické pokrmy a pochutiny. Asi 

nejznámější je tzv. Frgál, s více než 200letou tradicí. Jedná se o kulatý koláč z kynutého těsta 

s průměrem okolo 30 cm, který je plněn nejčastěji mákem, tvarohem, povidly či hruškami a 

posypán sladkou drobenkou. Díky nedaleké hranici se Slovenskem můžeme zaznamenat také 

prvky tamní kuchyně, které se zde staly tradičními. Patří mezi ně např. Valašská kyselica, 

střapačky se zelím, halušky s brynzou, kynuté knedlíky plněné ovocem, nejčastěji borůvkami 

atd. Typické jsou také domácí zabijačky, které vždy byly velkou událostí celé rodiny nebo 
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šlapané, kyselé zelí přímo z bečky. Kontrabáš je typické jídlo z pohanky, do kterého se 

přidávají brambory, cibule, česnek, uzeniny, zelí a majoránka.  

Typickým pitím je zde Valašská slivovice, kterou najdeme v každé chalupě. Každý hospodář 

se po celý rok staral, aby měl dobrou úrodu a mohl na podzim vypálit pořádnou slivovici, 

která v zimě zahřeje.  

 

5.4.5 Valašské království a Valaština 

 

Zakládací listina Valašského království byla položena 29. června roku 1997. Smyslem 

založení tohoto fiktivního státu byla dlouhodobá propagace regionu Beskyd a Valašska 

zejména v oblasti kultury a cestovního ruchu. Na základě map poskytnutých Valašským 

muzeem v přírodě bylo definováno území Valašského království, viz. Příloha č. 1,  které bylo 

poprvé vyobrazeno na maketě pasu VK a poté byla definována základní listina Práv a svobod 

Valašského království, viz. Příloha č. 2. Webové stránky psané svéráznou Valaštinou např. 

sdělují, že území Valašského královstvjá furt expanduje, že každý sa može stať Valachem a 

taky se k němu hlásí ludé z celého světa, navzdory různým jazykům a kulturám, protože 

humor a recese funguje bez rozdílů barvy pleti aj náboženského cítění. Jako správné 

království disponuje loďstvem (pálavy, rafty, kajaky, pramice, kánoe, necky), letectvo, 

pěchotu, holubí poštu, univerzitu (fakulta pálení a slivovicových věd, fakulta pastevectví, 

fakulta pohřební), palírnu, Řád rytířů VK a další. Provozuje také webové stránky s názvem 

Královský jarmark, kde si mohou zájemci zakoupit nejrůznější předměty a výrobky spojené 

s Valašskem. Valašské království funguje také jako cestovní kancelář, která pořádá 

každoročně mnoho zájezdů po celém světě za cyklistikou, poznáním nebo třeba vodáctvím či 

rybařením. [21] 

Praví Valaši hovoří Valaštinou (viz. Příloha č. 3) a jsou na svůj svérázný jazyk 

náležitě hrdí. V tomto nářečí je prý určitá barvitost, hudebnost a dramatičnost. Lidé mluví 

obrazně, často užívají pořekadel, přirovnání, obrazů a básnických rčení. Mají zdravé názory a 

břitký úsudek, mluví stručně a výrazně. Typickou Valaštinu zaznamenáme v běžné mluvě už 

jen zřídkakdy. Některé výrazy či slovní ustálení jsou v této oblasti běžné, ale jedinými nositeli 

klasické Valaštiny jsou už jen slovníky, dochovaná literární tvorba místních spisovatelů či 

staří lidé na vesnicích, kteří stále mluví jazykem svých předků. [22] 
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5.5 Realizační faktory 
 

5.5.1 Dopravní infrastruktura 

 

Mikroregionem prochází některé silnice s nadměstským významem, především silnice 

č. I/35 Valašské Meziříčí-Bumbálka. Tato silnice je zároveň nejproblematičtější z hlediska 

dopravního zatížení. V úseku autobusového nádraží v Rožnově p. R. po ní projede více než 13 

tisíc vozidel denně.  

Základní komunikační síť je tvořena těmito komunikacemi:  

- Sil. I/35          Valašské Meziříčí – Horní Bečva – Slovensko 

- Sil. I/58          Rožnov p. R. – Bohumín 

- Sil. I/56          Horní Bečva – Frýdek Místek – R56 Ostrava 

- Sil. II/481       Prostřední Bečva – Velké Karlovice 

Další důležité silnice: 

- 4868: Rožnov p. R. – Vidče – Střítež nad Bečvou 

- 05726: Rožnov p. R. – Bystřička 

- 4867: Rožnov p. R. – Hutisko-Solanec 

- 4837: Prostřední Bečva - Pustevny 

 

Obrázek č.5.4 - Intenzita dopravního zatížení komunikací mikroregionu  

 

 

Zdroj: [5] 
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Autobusová doprava 

V Rožnově pod radhoštěm se nachází autobusové nádraží, ze kterého se několikrát 

denně uskutečňují pravidelné linky do okolních obcí mikroregionu. Ve směru Dolní Bečva – 

Prostřední Bečva – Horní Bečva je to téměř 30 linek ve všední den, takže autobus tam jezdí i 

několikrát za hodinu. Podobná hustota dopravních linek je uskutečňována také do ostatních 

obcí. V rámci mikroregionu jezdí cyklobusy, které slouží k návozu cyklistů do regionu 

z okolních měst.  

 

Železniční doprava 

Železniční doprava je zajišťována po trati ČD č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod 

Radh. Z obcí mikroregionu na ní leží pouze obce Zubří a Rožnov p. R. Po této trati je vedeno 

až 3 párů osobních vlaků denně. [5] 

 

 

5.5.2 Ubytovací zařízení 

 

V mikroregionu se nachází široká síť ubytovacích zařízení, jejich největší koncentrace 

je v katastru obce Horní Bečva a Rožnov pod Radh. Najdeme zde hotely i pro nejnáročnější 

klienty, turistické ubytovny, penziony, či kempy. Počet ubytovacích zařízení dostupných na 

webových stránkách jednotlivých obcí je 164 s kapacitou více než 5 tisíc lůžek. Jedná se však 

o přibližné číslo, nejrůznějších chat a možností ubytování v soukromí je ještě mnohem více.  

 

Tabulka č. 5.1 -Jednotlivá ubytovací zařízení a jejich počet v obcích mikroregionu Rožnovsko 

Obec penzion/apartmán ubytovna, 

středisko 

chaty, 

chalupy 

hotel kemp privat suma 

Dolní Bečva 4 2 6 1     13 

Horní Bečva 9 6 16 10 1 10 52 

Hutisko - 

Solanec 2 1 6 3   4 16 

Prostřední 

Bečva 4 2 6 3 2 5 22 

Rožnov p. R. 20 2 3 9 2 9 45 

Valašská 
Bystřice 6 1 4       11 

Vidče             0 

Vigantice 1 1       1 3 

Zubří   1 1       2 

Suma 46 16 42 26 5 29 164 

Zdroj: [23] 
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5.5.3 Stravovací a doplňková zařízení 

 

Největší koncentrace těchto služeb je v Rožnově pod Radhoštěm, kde je velké 

množství restaurací, barů, kaváren a v posledních letech se také zlepšila kvalita těchto služeb. 

Ve městě se nachází na 40 restaurací různých zaměření, 7 kaváren, 4 nonstop bary a herny, 3 

taneční kluby a další. V každé z dalších obcí mikroregionu se nachází restaurace nebo 

pohostinství, dohromady to je 32 stravovacích zařízení. Nutno však zmínit, že zde nejsou 

započítány stravovací jednotky všech ubytovacích zařízení, které může turista samozřejmě 

navštívit, přestože zde není ubytován. [5] 

 

5.5.4 Turistické informační centrum 

 

TIC v Rožnově pod Radhoštěm spadá do klasifikační třídy B. Původně se nacházelo 

v areálu Valašského muzea v přírodě, později bylo přesunuto do vestibulu městského úřadu 

v Rožnově a až teprve před dvěma lety se přestěhovalo do vlastních prostor. TIC je výborně 

vybaveno, školený personál zde kromě poskytování všech informací nabízí také řadu 

tradičních místních výrobků a upomínkových předmětů. V loňském roce jen navštívilo 24 947 

domácích a 1 006 zahraničních turistů, což představuje zvýšení návštěvnosti již 6 - tým rokem 

po sobě. [5] 
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6. Analýza turistické nabídky mikroregionu Rožnovsko 
 

V předcházející kapitole jsem se zabývala vymezením mikroregionu Rožnovsko a 

celkovou charakteristikou jeho turistické nabídky. Vycházela jsem z dostupných knižních a 

internetových zdrojů a tyto sekundární data jsem uspořádala do ucelených kapitol. Z mého 

pohledu je Rožnovsko turisticky velmi atraktivní oblastí, která má turistům co nabídnout 

v každém ročním období, ale abych tuto problematiku mohla analyzovat zcela objektivně, 

rozhodla sem se provézt marketingový průzkum veřejnosti pomocí dotazníku. Do této části 

zahrnu také rozhovor s pracovníkem městského úřadu, který mi pro toto téma poskytl mnoho 

cenných informací. Na základě všech získaných poznatků sestavím SWOT analýzu, která 

spolu s ostatními informacemi bude sloužit jako podklad k závěrečným doporučením. 

 

6.1 Marketingový průzkum metodou dotazování 
 

Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jak návštěvníci a residenti nahlížejí na turistickou 

nabídku a celkovou infrastrukturu cestovního ruchu. K tomuto účelu byl vytvořen dotazník, 

který byl realizován elektronickou formou, prostřednictvím serveru Survio.cz a respondenti 

byli většinou oslovováni prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo jsem je sama oslovila a 

dotazováním na konkrétní otázky jej vyplnila. Byl sestaven tak, aby jej mohli vyplňovat jak 

návštěvníci, tak residenti. Zaměřila jsem se na obě skupiny, abych docílila co 

nejobjektivnějších informací. Pro obyvatele mikroregionu už sice nejsou místní poklady tak 

úchvatné, jako pro turisty, ale mohli naopak lépe zhodnotit materiálně-technickou základnu, 

která nebyla primárně vybudována pro cestovní ruch, jako jsou stravovací zařízení, dopravní 

infrastruktura nebo sportovní vyžití, jelikož je denně využívají. Naopak turisté, nezatíženi 

místními poměry, mohli posoudit situaci velmi objektivně, jak se jim jevila v danou chvíli 

návštěvy a jak byli se vším spokojeni či naopak. 

Dotazník obsahoval 10 jednoduše formulovaných otázek, z toho 7 bylo uzavřených a 3 

otevřené. V době od 20. 3. 2014 do 17. 4. 2014 na něj odpovědělo 50 respondentů a vzhledem 

k použitým metodám nemusely být žádné odpovědi vyřazeny pro neúplnost údajů, naopak 

v mnoha případech byly díky otevřeným otázkám získány cenné připomínky a návrhy. 

Dotazník přikládám jako Přílohu č. 4 v závěru mé práce. 
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6.1.1 Vyhodnocení dotazníků.  

 

Dotazník zahrnoval 10 otázek, z toho první 3 byly pouze demografické. První dvě 

otázky nebudou zahrnuty do vyhodnocení v grafech.  

 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

Celkem odpovědělo 50 respondentů, z toho 62 % žen a 38 % mužů.  

 

Otázka č. 2: Kolik Vám je let? 

Nejčastěji, tedy v 72 % odpovídali lidé do věku 35 let, ve věku 36 - 64 let odpovědělo 

18 % dotazovaných a ve věku 65 let a více odpovědělo 10 % respondentů. 

 

Otázka č. 3: Jste obyvatelem mikroregionu Rožnovsko? 

Z 50-ti dotazovaných bylo 62 % residentů a 38 % turistů.  

 

Graf č. 6.1 – Rozdělení respondentů na residenty a návštěvníky 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní průzkum  

 

Otázka č. 4: Pokud ano, jste spokojen/a v místě bydliště? 

 

Z 31 residentů je v místě bydliště naprosto spokojeno 64,5 % dotazovaných, 32,3 % 

odpovědělo, že to ujde a nespokojeno je jen 3,2 % residentů. Možnost „chci se přestěhovat“ 

nezvolil ani jeden z dotazovaných. Z toho vyplývá, že většina je v mikroregionu naprosto 

nebo téměř spokojena.   
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Graf č. 6.2 – Spokojenost residentů v místě bydliště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní průzkum  

 

Otázka č. 5: Pokud ne, jaký byl účel Vaší návštěvy? 

 

Nejvíce, tedy 31,6 % dotazovaných přijelo za turistikou a rekreací. Za památkami a 

návštěvou kulturní či sportovní akce přijelo v obou případech 21,1 % návštěvníků. Za rodinou 

přijel pouze jeden z dotazovaných, čili 5,3 % a za prací do mikroregionu přijeli dva 

z dotazovaných, tedy 10,5 %. Stejný počet lidí uvedl, že přijel kvůli jiným záležitostem, 

konkrétně kvůli přátelům, kamarádům a další zmínil, že kvůli všem aspektům dohromady.  

 

Graf č. 6.3 – Účel návštěvy mikroregionu Rožnovsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Zdroj: vlastní průzkum 
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Otázka č. 6: Myslíte si, že je Rožnovsko turisticky atraktivní? 

 

Celých 50 % dotazovaných si myslí, že Rožnovsko je rozhodně turisticky atraktivní a 

44 % procent uvedlo spíše ano. Z toho vyplývá, že většina na Rožnovsko pohlíží jako na 

oblast, která má co nabídnout, což je samozřejmě dobrá zpráva. Pouze 6 % ze všech 

respondentů si myslí, že atraktivní spíše není.  

 

Graf č. 6.4 – Názory na atraktivitu mikroregionu Rožnovsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

 

Otázka č. 7: Vyjmenujte 3 podle Vás nejzajímavější místa na Rožnovsku: 

 

Na tuto otázku celkem 90 % dotazovaných uvedlo jako jednu ze tří možností právě 

Valašské muzeum v přírodě, což dokazuje, že tento objekt je neoddiskutovatelně 

nejpřitažlivější atraktivitou celého mikroregionu. Na druhém místě, v 56 %  případu byly 

uváděny Pustevny a Radhošť, což vzhledem k jejich poloze uvádím jako jednu odpověď. Na 

třetím místě je Masarykovo náměstí v Rožnově pod. Radh., což překvapivě uvedlo 24 % 

dotazovaných. Ve 22% je uváděna poměrně nová stavba, Jurkovičova rozhledna, která se 

doposud těšila obrovskému počtu návštěvníků. 16 % respondentů uvedlo mezi nejzajímavější 

místa Rožnovské pivní lázně, jejichž založení vedlo k obnovení lázeňské minulosti města. 

Stejné procento dotazovaných zmínilo Rožnovský park, který se skládá ze dvou částí a je 

dominantou levého břehu Bečvy. Jeho horní části dominuje znovu postavený hudební altán, 

jezírko, nebo bývalý lázeňský, současný Společenský dům. Soláň, jedno 
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z nejvyhledávanějších turistických a lyžařských středisek, uvedlo 14 % lidí. Jako jednu ze tří 

zajímavostí uvedli dotazovaní ve 4 %  koupaliště v Rožnově pod. Radh., Gibon park, ve 

kterém je velká koncentrace zábavních služeb, Javorník, který láká mnoho turistů a také 

Hradisko, kopec se zříceninou nad městem. Jeden člověk, tedy ve 2% případů pak byly 

uváděny: Kostel Všech svatých v Rožnově pod Radh., což je nejnavštěvovanější sakrální 

památka v mikroregionu, cyklostezka Bečva, přehrada Horní Bečva, kopec Kozák v Rožnově 

pod Radh., který je v těsné blízkosti kopce Hradisko a taky byl uveden samotný Rožnov pod 

Radh., který je sám o sobě zajímavým a přitažlivým místem.  

 

Graf č. 6.5 – Nejzajímavější místa na Rožnovsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

 
Otázka č. 8:  Vyjmenujte nějaké kulturní, sportovní akce či zařízení, které jste navštívili, 

nebo které pravidelně navštěvujete: 

 

U této otázky je na prvním místě opět Valašské muzeum v přírodě, respektive akce 

v něm konané. 34 % dotazovaných uvedlo akce jako Jánošíkův Dukát, Romská píseň, či 

jarmarky a slavnosti konané v muzeu. Druhým nejčastěji jmenovaným, bylo kino Panorama 

v Rožnově pod Radh., které i přes zastaralý vzhled a očividně nutnou rekonstrukci uvedlo 26 

% respondentů. Krytý bazén a cyklostezku navštěvuje 12 % lidí. Koupaliště v Rožnově pod 

Radh., lyžařská střediska, sportovní utkání a zařízení nebo akce pořádané T-Klubem kulturní 

agenturou, zmínilo ve všech jednotlivých případech 10 % dotazovaných. Zimní stadion nebo 

dvakrát do roka pořádané jarmarky na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radh., pravidelně 
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navštěvuje 8 % dotazovaných. Městskou knihovnu a Rožnovské pivní lázně zmínilo 6 % lidí. 

4 % dotazovaných uvedlo mezi kulturní zařízení City Club Rožnov, který ožívá převážně o 

víkendu mladými lidmi, kteří zde mají možnost zahrát si třeba profesionální bowling. Stejné 

procento uvedlo Valašské folkrockování, akci konanou každoročně v amfiteátru Valašské 

dědiny, kde se pravidelně představuje mnoho známých hudebníků.  

Ledové království na Pustevnách a Gibon park v Rožnově navštěvují 2 % respondentů. 

 

Graf č. 6.6 – Nejatraktivnější akce a zařízení na Rožnovsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 9: Zhodnoťte kvalitu služeb na Rožnovsku (1 - velmi spokojen/a, 2 - spíše 

spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - velmi nespokojen/a- ): 

 

Z grafu můžeme vyčíst, že nespokojenost projevili respondenti zejména s dopravou a 

parkováním, a ve většině případů jsou spíše nebo velmi nespokojeni. Velmi podobné 

výsledky můžeme pozorovat u nákupních možností, kde jsou dotazovaní velmi nespokojeni 

ve 26 %. Co se týče kulturního vyžití, je to téměř padesát na padesát, co se týče spokojenosti a 

nespokojenosti. Tady platí pořekadlo, tisíc lidí, tisíc chutí. Naopak se stravovacími službami 

je spíše spokojeno 42 % respondentů a velmi spokojeno je jich 28 %, což vypovídá o velmi 

dobrém stravovacích zázemí. Poměrně dobře hodnoceny byly také ubytovací služby, se 

kterými je velmi spokojeno a spíše spokojeno 58 % respondentů, tedy více jak polovina 

dotazovaných.  
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Graf č. 6.7 – Hodnocení kvality služeb na Rožnovsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 10: Co podle Vás na Rožnovsku chybí, co by se tu dalo vylepšit, popř. za čím 

jezdíte jinam ? Zkuste se zamyslet, určitě se něco takového najde. 

  

Ve 13 % dotazovaní uvedli, že na Rožnovsku chybí více nákupních možností. Nejedná 

se ani tak o supermarkety a obchody s potravinami, kterých je konkrétně v Rožnově poměrně 

dost, jako spíš o obchody s oblečením, obuví, doplňky a další. 20 % respondentů si myslím, 

že by bylo potřeba zrekonstruovat koupaliště v Rožnově pod Radh., které je v chátrajícím 

stavu. Stejně je na tom rožnovské kino Panorama, které by si zasloužilo rekonstrukci a které 

by mohlo být součástí víceúčelového kulturního sálu, který na Rožnovsku opravdu chybí. 

Mohl by být zázemím pro nejrůznější kulturní akce, koncerty, divadla, za kterými lidé 

v současnosti jezdí převážně do Valašského Meziříčí. Ve 12- ti % dotazovaní uvedli, že by se 

dala zlepšit celková dopravní infrastruktura a taky parkování, především v Rožnově pod 

Radh. Sportovní zázemí, víceúčelový sportovní komplex a taky aquapark je to, co na 

Rožnovsku chybí podle 8 % respondentů. 6 % dotazovaných také uvedlo, že by uvítalo více 

zajímavých restaurací, cizokrajně orientovaných a taky zde chybí samoobslužná, obědová 

jídelna. Taky zde podle respondentů chybí kulturní vyžití pro mladší ročníky, např. skatepark, 

uvítali by delší lyžařské sjezdovky, více dětských hřišť a taky by se dala zlepšit propagace 

mikroregionu jako celku, protože je rozštěpený a návštěvníci tu zůstávají většinou jen jeden 

den.  
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Graf č. 6.8 – Návrhy a doporučení na změny v mikroregionu Rožnovsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

6.1.2 Shrnutí dotazníku 

 

Dotazník zodpovědělo celkem 50 respondentů, 31 žen a 19 mužů. Nejpočetnější 

skupinou byli lidé ve věku do 35 let a nejméně odpovídali lidé důchodového věku, tedy nad 

65 let. Většina dotazovaných, konkrétně 31 osob byla residenty mikroregionu. Na otázku, zda 

jsou spokojeni v místě bydliště, uvedlo 20 osob, že jsou naprosto spokojeni a neměnili by, jen 

1 člověk není spokojen. U turistů jsem naopak zjišťovala, jaký byl primární účel jejích 

návštěvy. Nejvíce lidí přijelo za turistikou či rekreací, dále za památkami či návštěvou 

kulturní nebo sportovní akce. Rovná polovina všech dotazovaných si myslí, že je Rožnovsko 

turisticky atraktivní, jen 3 respondenti si myslí, že spíše není. Dále měli dotazovaní 

vyjmenovat 3 podle nich nejzajímavější místa na Rožnovsku. Podle očekávání 90 % 

dotazovaných uvedlo Valašské muzeum v přírodě, na dalším místě více než polovina uvedla 

Pustevny a Radhošť a jako třetí nejvíce uváděné bylo Masarykovo náměstí v Rožnově pod 

Radh. Mezi dalšími nejčastěji zmiňovanými byla např. Jurkovičova rozhledna, Rožnovské 

pivní lázně nebo městský park v Rožnově pod Radh. Mezi nejčastěji navštěvované kulturní 

akce či zařízení patří akce konané ve Valašském muzeu v přírodě, které uvedlo téměř 50 % 

dotazovaných. Hojně účasti se těší kino Panorama v Rožnově, krytý bazén nebo cyklostezka 

Bečva.  Při hodnocení kvality služeb na Rožnovsku nejhůře dopadly nákupní možnosti a 

doprava a parkování, se kterými byla více jak polovina spíše nebo velmi nespokojena. Naopak 

poměrně dobře byly hodnoceny ubytovací a stravovací služby. Z této otázky se také dala 
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vyvodit otázka poslední, co podle respondentů na Rožnovsku chybí, popř. co by se 

dalo vylepšit. 13 dotazovaných uvedlo právě nákupní možnosti, další by doporučili 

rekonstrukci koupaliště a kina v Rožnově a zlešit by se měla dopravní infrastruktura a 

parkování ve městě.  

 

 

6.2 Řízený rozhovor  
 

Pro úplnost mé analýzy jsem se rozhodla oslovit pana Mgr. Tomáše Grosse, 

pracovníka odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu na městském úřadě 

v Rožnově pod Radhoštěm, který je tiskovým mluvčí města a také odborník přes cestovní 

ruch a propagaci.  

V první řadě mi objasnil a urovnal mé představy o mikroregionu Rožnovsko, který se 

primárně neprezentuje jako jednotka cestovního ruchu, ale jde především o dobrovolný 

svazek obcí, který spolupracuje v otázkách hospodářských, sociálních a poté až kulturních. 

Centrála cestovního ruchu Východní Morava, jejíž jednou z podoblastí je Rožnovsko, je 

neziskovou organizací cestovního ruchu, která koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci 

cestovního ruchu a taky je prostředníkem k získání dotací z Evropské Unie pro regionální 

rozvoj.  Poskytuje dotace na veletrhy, na tzv. měkké materiály, jako jsou nově tištěné mapy, 

průvodce, které jsou k dispozici v TIC. Pomocí dotací z Regionálního operačního programu 

byly v posledních letech vystavěny významné objekty, jakými je Jurkovičova rozhledna, 

Rožnovské pivní lázně nebo třeba hudební altán v horní části rožnovského parku. Zajímaly 

mě především plány do budoucna, jak ještě více využít místního turistického potenciálu.  

Dozvěděla jsem se, že od ledna letošního roku je zahájena rozsáhlá rekonstrukce 

koupaliště v Rožnově pod Radh., konkrétně bazénových technologií a vybudování nového 

nerezového relaxačního bazénu s atrakcemi, která by měla být dokončena z kraje měsíce 

července. Na celkovou částku 26 mil. korun byla získána dotace z Regionálního operačního 

programu ve výši 18,2 mil korun. Další plánovanou rekonstrukcí projde také krytý bazén 

v Rožnově pod Radh., kde by měl být v průběhu příštího roku vybudován průplavový bazén. 

Oba zmiňované bazény jsou v chátrajícím stavu a zaslouží plánované rekonstrukce, které jistě 

podpoří jejich návštěvnost. Velkým problémem města je parkování a jeho celková dopravní 

prostupnost. Rožnovem denně projedou tisíce aut, především po silnici ve směru Valašské 

Meziříčí – Bumbálka a světelná křižovatka je v odpoledních hodinách přímo zablokovaná ze 
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všech stran. Město se také již několikátým rokem snaží sehnat dotace na víceúčelový kulturní 

sál, který tady tolik chybí. Budova, ve které sídlí kino Panorama, a která by sama potřebovalo 

rekonstrukci, by byla ideálním řešením. Takový objekt by byl využíván pro divadelní 

představení, koncerty, besedy a nejrůznější akce, které se v současnosti musí „tísnit“ ve 

Společenském domě. Jednalo by se však o investici v řádech desítek milionů, proto se ji zatím 

nepodařilo zrealizovat. Největší hrozbou, která by zasáhla také oblast Rožnovska, by bylo 

znovuotevření dolů a zahájení těžby ve Frenštátském ložisku, což by se mohlo velmi 

negativně podepsat na celkovém rázu krajiny a taky by mohlo dojít k masivnímu sesuvu půdy, 

vzhledem k tomu, že OKD nemají zkušenosti s těžbou v podhorských oblastech. Český 

Báňský úřad však těžbu neštěstí zatím nepovolil.  

 

6.3 SWOT analýza 
 

Jedná se o analýzu zaměřenou na identifikaci silných (strengths) a slabých 

(weaknesses) stránek, jakožto vnitřních činitelů, příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats), 

což jsou vnější faktory. SWOT analýza vychází z předpokladů, že zkoumaná lokalita dosáhne 

úspěchu maximalizací svých předností a očekávaných příležitostí a zároveň minimalizací 

svých nedostatků a vnějších hrozeb.   

Tuto SWOT analýzu jsem sestavila na základě získaných primárních a sekundárních 

informací v předcházejících kapitolách.  

 

Silné stránky 

- jedinečná identita mikroregionu (srdce Valašska)  

- bohaté kulturní a folklorní dědictví (Valašské muzeum v přírodě, Pustevny) 

- téměř celá oblast spadá do CHKO Beskydy 

- přírodní základna pro zimní i letní aktivity, rekreaci 

- vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, lyžování, běžkování 

- hustá a kvalitní síť značených turistických tras, cyklotras a naučných stezek 

- množství ubytovacích kapacit v turistických centrech a sportovních zařízení pro letní i 

zimní rekreaci 

- existence významných kulturních akcí (folklorní festivaly) 

- poměrně kvalitní dopravní obslužnost obcí autobusovou dopravou 

- existence málo frekventovaných komunikací vhodných pro cyklistickou dopravu 
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- relativně nenarušené životní prostředí 

- blízkost Slovenských hranic 

 

Slabé stránky 

- odlehlost mikroregionu vůči správním centrům kraje a ČR 

- špatná dostupnost a napojení mikroregionu na dálniční a rychlostní komunikace 

- špatná dopravní prostupnost regionu a kvalita některých komunikací 

- poměrně krátká průměrná doba pobytu turistů v mikroregionu 

- nedostatečná propagace cestovního ruchu jako důležitého ekonomického odvětví mezi 

obyvateli 

- nedostatek kapitálu na investice do infrastruktury  

- málo rozvinutá agroturistika 

- nedostačující nákupní možnosti 

- nevyvážené podmínky pro společenské, kulturní a sportovní vyžití pro místní občany a 

turisty 

- nedostatek volnočasových aktivit v případě špatného počasí 

- málo rozvinutá infrastruktura pro kongresovou turistiku 

- nedostatečná propagace mikroregionu jako celku 

- nedostatečný počet kvalifikované pracovní síly a její jazyková vybavenost 

 

Příležitosti 

- maximální využití stávajících podpůrných programů vč. prostředků EU a státního 

rozpočtu na rozvoj infrastruktury  

- rozvíjení partnerství veřejné správy, soukromého sektoru a neziskových organizací 

- další rozšíření sítě cyklotras a cyklostezek s nabídkou doprovodných služeb 

- vybudování víceúčelového kulturního sálu pro pořádání široké škály akcí 

- vytvoření nabídek pobytových zájezdů pro letní i zimní období, s konkrétními 

programy na jednotlivé dny 

- rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch 

- rozvoj agroturistiky a hipoturistiky 

- obnova lázeňství 

- propracovanější budování image destinace a lepší propagace 
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Hrozby 

- pokračující chátrání místních komunikací a silnic I. II. a III. tříd na území 

mikroregionu z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejich opravy 

- otevření dolu Frenštát 

- odliv kvalifikovaných pracovních sil v oblasti cestovního ruchu 

- rostoucí konkurence jiných turistických destinací s komplexním marketingem 

- nedostatečná podpora malých a středních podnikatelů v oblasti cestovního ruchu 

- poškození životního prostředí zvýšeným turistickým ruchem 

- zhoršení pověsti mikreregionu v důsledku nekvalitních služeb cestovního ruchu 

- narušení vzhledu krajiny nevhodnými zásahy do ní 
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7. DOPORUČENÍ 
 

Mikroregion Rožnovsko disponuje bezesporu velkým turistickým potenciálem, avšak 

jsou stále oblasti, které „pokulhávají“, kde není tento potenciál plně využíván. Nikdy nemůže 

být všechno naprosto dokonalé, ale tyto nedostatky ovlivňují image destinace k horšímu, 

proto je nutné je co nejvíce minimalizovat. Na základě získaných primárních informací se 

budu snažit navrhnout řešení, která by mikroregion ještě více zatraktivnila a přispěla k jeho 

turistickému rozvoji.  

 

Pro rozvoj cestovního ruchu je v první řadě důležité získat nové investory, kteří by 

zajistili příliv kapitálu do plánovaných investičních záměrů. Tyto investory je nutné 

přesvědčit o atraktivnosti lokality a vidině budoucích zisků. Zajistili by zkvalitnění celkové 

infrastruktury mikroregionu, především v oblasti ubytovacích, nákupních, stravovacích či 

propagačních služeb. Zastupitelstvo města Rožnov i okolních vesnic, které nemají dostatek 

disponibilních peněžních prostředků k uskutečnění svých záměrů, se musí co nejvíce snažit o 

získání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Vzhledem k tomu, že je Česká 

republika v čerpání dotací nejhorším státem v EU, je třeba na této oblasti do budoucna více 

zapracovat.  

Asi největším problémem v mikroregionu, je situace některých silnic, které jsou buďto 

přetěžované nebo ve špatném, či chátrajícím stavu. Toto je bohužel jakýmsi „trendem“ 

v rámci celé České republiky, která je tímto nechvalně proslulá. Na tyto často rozsáhlé a 

náročně opravy je stále problém získat finanční prostředky, zatímco silnice čím dál více 

chátrají. Hlavním problémem této oblasti v mikroregionu je přetěžovaná Rožnovská 

křižovatka „ u Janíků“ na silnici I/35, kudy vedou téměř všechny trasy k nejnavštěvovanějším 

místům regionu. Z kraje roku 2014 byly započaty práce tohoto úseku. V současné době se 

buduje podjezd neboli lávka pro cyklisty, kteří již nebudou muset přecházet rušnou vozovku 

přes most, aby se dostali na cyklostezku na protějším břehu Bečvy. Následujícím cílem je 

rozšíření mostu přes řeku Bečvu k centru města a dále rozšíření problematického úseku 

křižovatky „u Janíků“. Tuto investici realizuje Ředitelství silnic Zlínského kraje.  

 

Problémem je také stav některých silnic nižších tříd, které vedou převážně 

k ubytovacím zařízením v horských oblastech. Tyto silnice jsou každoročně na jaře vlivem 

drsných klimatických podmínek v zimních měsících ve špatném stavu, plné výmolů a děr. 
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Cílem by tedy mělo být vybudovat spolupráci mezi majiteli těchto ubytovacích, či lyžařských 

středisek s orgány veřejné správy a společně postupovat v rekonstrukci těchto komunikací.  

 

Parkování je dalším problémem, který trápí především město Rožnov. V letních 

měsících, kdy Valašské muzeum v přírodě pořádá mnoho mezinárodních akcí či festivalů, 

které navštíví tisíce návštěvníků, je téměř nemožné ve městě zaparkovat. Na to si 

pochopitelně stěžují místní obyvatelé, protože město je dopravně zablokované, neprostupné a 

automobily stojí podél silnic v centru města. Přestože bylo nedávno vybudováno parkoviště 

přímo u vstupu do Valašského muzea (127 míst pro osobní automobily a 24 míst pro 

autobusy), bylo by potřeba najít další vhodné prostory nedaleko centra města, kde by mohly 

být postaveny také veřejné toalety.  

Mnoho residentů i turistů si stěžovalo na nákupní možnosti mikroregionu. Možností 

nákupu potravin je zde poměrně mnoho, v nejbližších letech se navíc plánuje výstavba dalších 

dvou potravinových řetězců, proti čemuž většina residentů bojuje. Vzhledem k existenci 

mnoha vietnamských prodejců tady chybí hlavně obchody s kvalitním českým zbožím, 

s oblečením, obuví či bytovými doplňky. V centru města se v současnosti budují minimálně 

dva polyfunkční domy, jejichž prostory by mohly být využity právě k těmto účelům.  

 

Jak dotazníkové šetření, tak záměry zastupitelstva města potvrdily skutečnost, že 

v mikroregionu žalostně chybí víceúčelový kulturní sál. T Klub -  kulturní agentura pořádá 

nespočet koncertů, besed, přednášek, divadel a představení, díky kterým „přiváží“ do 

mikroregionu mnoho významných osobností. Společenský dům ani kino Panorama kapacitně 

nevyhovují. Plán na tento objekt, který by se měl vybudovat na místě kina Panorama, byl 

vyhotoven již před několika lety, ale vzhledem k finanční náročnosti projektu se ho zatím 

nepodařilo zrealizovat. Město by se mělo soustavně zaměřovat na získání prostředků od 

soukromých investorů, či z fondů EU, protože takový objekt pro pořádání nejrůznějších akcí 

by byl lákadlem pro lidi z celého okolí.  

 

Přestože mikroregion disponuje pestrou nabídkou sportovních aktivit a zařízení, chybí 

zde některým z dotazovaných určité sportovní vyžití. Schází tady víceúčelový sportovní 

komplex, tedy hala pro sálové sporty s odpovídajícím zázemím. Taková investice by se městu 

mnohonásobně vrátila, na pronajímání prostor a především na přitáhnutí rodin dětmi a mladé 

generace celkově, která nemá v mikroregionu mnoho příležitostí k využité volného času. 

Užitečný by byl také skatepark, jakožto vyplnění volného času, o který již mnohokrát usiloval 



60 

 

spolek místní komunity mladých lidí, avšak bez úspěchu. S tím souvisí také nedostatek 

volnočasových aktivit v případě nepříznivého počasí, a proto by bylo vybudování těchto 

zařízení velmi přínosné. Zimní stadion na Bučiskách, který je v zimních měsících přístupný 

veřejnému bruslení, by se mohl v letních měsících proměnit např. na zábavní centrum, plné 

překážkových drah, sportovních nebo vědomostních úkolů a stanovišť, které by za 

nepříznivého počasí využívaly především rodiny s dětmi. 

O nutnou rekonstrukci si žádají také areál koupaliště a krytý bazén v Rožnově pod 

Radh., která se díky dotacím z Regionálního operačního programu stane v následujícím roce 

skutečností. Tyto investice jistě přilákají návštěvníky, kteří v posledních letech raději 

využívali areálu ve Valašském Meziříčí, či aquaparku ve Frenštátě pod Radh. Málo využívaná 

je také přehrada Horní Bečva, v jejímž okolí se nachází mnoho rekreačně-sportovních 

středisek a soukromých chat. Vybudování lepšího zázemí pro vodní sporty, pláže, dětského či 

sportovního hřiště a nového občerstvovacího zařízení by jistě přitáhlo mnoho vyznavačů 

aktivní dovolené u vody.  

V mikroregionu se nachází široká síť cyklostezek a tras, základní infrastruktura pro 

cyklisty, co bych ale doporučila, jsou doprovodné služby, které zde poměrně chybí. Jednalo 

by se o více odpočívadel pro cyklisty, úschovny kol, možnosti drobných oprav kol, 

cyklomyčka,  prodej cyklomap, občerstvení atd. Tyto služby by se nacházely v místech 

s největší koncentrací cyklistů, přímo na těchto trasách nebo v jejich bezprostřední blízkosti.  

 

Nevyužitý potenciál vidím v oblasti hipoturistiky a agroturistiky. Krásná příroda 

Beskydských hor by byla přímo ideální k cestování na koni a kochání se nebo k vyhánění ovcí 

na pastvu a obdělávání pole, jak tomu bylo u starých Valachů. V mikroregionu se nacházejí tři 

jezdecké areály, kde jsou ustájení koně a také mnoho soukromých zemědělských objektů nebo 

statků, kde by se dala agroturistika provozovat. Zapotřebí je zde opět soukromého kapitálu 

nebo dotací z evropských fondů.  

Propagace je oblast, na které by se mělo pracovat neustále, protože je pravdou, že 

konkurence nikdy nespí. Mikroregion jako celek propaguje Centrála cestovního ruchu 

Východní Morava a dále jednotlivé obce v rámci svých webových stránek nabízejí turistům 

největší atraktivity ze svého okolí. Jelikož je region rozštěpený, návštěvníci ho málokdy 

vnímají jako celek a zůstávají většinou jen jeden den, zaměřila bych se hlavně na propagaci 

mikroregionu jako na komplexní destinace. Navrhuji vytvořit krátký propagační film, který by 

prezentoval mikroregion jako turistický celek a představoval jeho největší zajímavosti. 

Součástí by byla také nabídka pobytových zájezdů, které by oslovovaly jak aktivní a 
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sportovnější populaci, tak vyznavače památek či kulturních akcí. Hlavním cílem by bylo 

udržet turistu v mikroregionu co nejdelší dobu, nabídnout mu zajímavý, nabitý, program a 

přesvědčit ho o takové atraktivitě oblasti, aby sám cítil potřebu zdržet se zde více dní. Tento 

propagační materiál by mohl být umístěn jak na webových stránkách Centrály cestovního 

ruchu Východní Morava, tak na stránkách jednotlivých obcí mikroregionu.  
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8. Závěr 
 

Jsou krajiny a oblasti, které člověka zaujmou, uchvátí a máme potřebu do nich ještě 

někdy zavítat. Může se jedna o cokoliv, co člověku utkví v paměti a jeho vzpomínkách. Pro 

někoho to může být okouzlující příroda nebo historické památky, pro další třeba laskaví lidé, 

dobré jídlo či zajímavé kulturní akce. Jsem přesvědčená o tom, že Rožnovsko ležící na 

Valašsku, je přesně touto oblastí.  

V kapitolách praktické části jsem vymezila mikroregion a popsala celkovou nabídku 

cestovního ruchu, od základních informací, historie, přes veškeré atraktivity, které nabízí až 

po realizační faktory, bez kterých by se cestovní ruch jen těžko uskutečňoval. V této části 

jsem charakterizovala jeho turistický potenciál, tedy vše, co návštěvníkům nabízí.  

Pro získání primárních a objektivních informací, jak je tomu doopravdy, jsem provedla 

marketingový průzkum veřejnosti prostřednictvím dotazníku, který obsahoval základní 

otázky, jak jsou návštěvníci či residenti spokojeni s celkovou infrastrukturou cestovního 

ruchu nebo co by popřípadě změnili. Tento dotazník mi byl podkladem k vytvoření  SWOT 

analýzy, pomocí které jsem shrnula dosavadně získané informace. Do této části jsem zahrnula 

také řízený rozhovor s tiskovým mluvčím města Rožnova pod Radh., který mi objasnil 

současnou situaci v mikroregionu a také poodkryl některé investiční záměry.  

 Na základě této analýzy jsem mohla vyvodit finální doporučení a závěry k rozvoji 

cestovního ruchu a ještě lepšímu využívání turistického potenciálu oblasti, kterým bezesporu 

disponuje. Také jsem si udělala obrázek o tom, jak moc vnímají residenti a turisté atraktivitu 

mikroregionu, co považují za nejzajímavější místa, jak hodnotí služby cestovního ruchu a 

především, co by v mikroregionu změnili nebo vylepšili, čímž mi poskytli mnoho nápadů na 

konečná doporučení. Hlavní problémem mikroregionu je řada realizačních faktorů, konkrétně 

dopravní situace a parkování. Další oblasti, na které by se mělo zapracovat, je nabídka 

nákupních možností, kulturní sál pro pořádání nejrůznějších akcí, nebo také krytá sportoviště, 

která by poskytla zázemí mladým lidem k trávení volného času, či rodinám s dětmi za 

nepříznivého počasí. Velkým trendem jsou v posledních letech agroturistika a hipoturistika, 

které v této oblasti nemají zatím velké zázemí, což je vzhledem k přírodním podmínkám velká 

škoda. Propagace je oblastí, na které by se mělo pracovat neustále, proto jsem navrhla 

vytvoření krátkého propagačního filmu, který by mikroregion představoval jako celek a 

nabízel pobytové zájezdy pro různé kategorie návštěvníků.  
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Všechny tyto projekty by vyšly na nemalé sumy finančních prostředků, proto je třeba 

soustavně působit na konkrétní instituce, navrhovat investiční plány a záměry, aby postupem 

času došlo k jejich realizaci. Myslím, že turistický potenciál mikroegionu Rožnovsko je 

využíván poměrně dobře. Realizace doporučených projektů by mikroregion ještě více 

zatraktivnily, oblast by dostala přitažlivější vzhled, což by dopomohlo k přilákání ještě 

většího počtu návštěvníků. Někdy může jít jen o zdánlivé maličkosti a nedokonalosti, ale je 

třeba mít na paměti, že návštěvník je v dnešní době čím dál tím náročnější a i ty nejmenší 

detaily mohou rozhodnout o tom, jestli se do mikroregionu vrátí nebo jestli jej doporučí svým 

známým. Je třeba docílit toho, aby se mikroregion stal moderním turistickým centrem, který 

si však přes nejrůznější zásahy zachová svůj osobitý vzhled a půvab, díky kterému je již po 

staletí navštěvován tisíci turistů, kteří se zde rádi vracejí. Ne nadarmo se povídá o posvátné 

hoře Radhošť a jejímu magickému okolí.  
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Příloha č. 1 Území Valašského království 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Valašské království. O nás: historie [online]. [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
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Příloha č. 2 Základní listina Práv a svobod Valašského království 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Valašské království. O nás: historie [online]. [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 

http://archiv.valasske-kralovstvi.cz/item/historie-vk/category/o-kralovstvi
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Příloha č. 3 Ukázka ze slovníku Valaštiny 

 
aj, aji – i, také, dokonce, ani 

ani čuť – ani slyšet 

bafat, bafať - kouřit 

baganče – boty 

Ba, bá, noba, nobá – pohrdavé citoslovce; ano 

babrať, babrovať - prohrabávat, prohledávat 

bachráč – tlouštík 

balamuťa - lhář, kecal 

bliščať sa, blyščať sa, bluščať sa - lesknout se, třpytit se 

brchať sa - vzpamatovávat se, vstávat 

burčák - ovocné víno 

cagoň, cahún, cahúň, caloň, calagán - dlouhán, čahoun 

cap – kozel 

cosi, cosik – něco; nějak 

cycek - bradavice na prsu nebo vemeni 

čudák – podivín 

čuňa - huba, ústa 

davaj – rychle 

dosmýčiť – dovléci 

ďúra – díra 

edem, enem, enom - jenom, pouze 

fčil, fčiléj, fčilkaj - viz včil, teď, nyní 

fuňa – nafoukaná žena 

gajdoš – dudák 

galánka, galánečka – milá 

gazda - hospodář, sedlák 

gébiť – plakat 

halekať – zpěvavě pokřikovat na velkou vzdálenost 

hen, henkaj, henkáj – tam 

hňapnúť sebú – upadnout 

chasa - mládež, čeleď 

kobzole – brambory 

koštovať - chutnat; stát, mít cenu 

kypať – bryndat 

lašovať - toulat se; dovádět 

mňágať – mačkat; mňoukat 

ofŕňať sa - ohrnovat nos 

ofŕňať sa - ohrnovat nos 

utrefiť - dokázat, dovést 

zglýňať, zgrýňať - hledat; toulat se; skotačit 
žgrindať - slintat 
 
Zdroj: Valašské Athény. Slovník jazyka Valašského [online]. [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 

http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=jazyk 

Úprava a výběr: vlastní

http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=jazyk


1 

 

Příloha č. 4 Dotazník 

 
 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 

 žena 

 muž 

 

2. Kolik Vám je let? 

 

 do 35 let 

 36 – 64 let 

 65 a více 

 

3. Jste obyvatelem mikroregionu Rožnovsko? 

 

 ano 

 ne 

 

4. Pokud ano, jste spokojen/a v místě bydliště? 

 

 jsem spokojen/a, neměnil/a bych 

 ujde to 

 nejsem spokojen/a 

 chci se přestěhovat 

 

5. Pokud ne, jaký byl účel Vaší návštěvy? 

 

 památky 

 turistika, rekreace 

 návštěva kulturní či sportovní akce 

 rodina 

 práce 

 jiné, uveďtě…………………………………………………………………………… 

 

6. Myslíte si, že je Rožnovsko turisticky atraktivní? 

 

 určitě ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 určitě ne 

 nevím 

 

7. Vyjmenujte 3 podle Vás nejzajímavější místa na Rožnovsku: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

8. Vyjmenujte nějaké kulturní, sportovní akce či zařízení, které jste navštívili, nebo 

které pravidelně navštěvujete: 
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………………………………………………………………………………………………....... 

 

9. Zhodnoťte kvalitu služeb na Rožnovsku (1 – velmi spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3- 

spíše nespokojen/a, 4 velmi nespokojen/a- ): 

 

    1 2 3 4 nemůžu posoudit 

 

ubytovací služby        

stravovací služby        

doprava a parkování        

kulturní vyžití         

sportovní vyžití        

propagace měst a obcí       

nákupní možnosti        

 

10. Co podle Vás na Rožnovsku chybí, co by se tu dalo vylepšit, popř. za čím jezdíte 

jinam? Zkuste se zamyslet, určitě se něco takového najde. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 


