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1. Úvod 
 
 

Pro svoji diplomovou práci jsem se rozhodla zvolit téma „Turistický 

mikroregion Příborsko“ z toho důvodu, že jsem se v jeho okolí narodila, vyrůstala a 

nadále žiji, a tudíž mám k němu blízký vztah. 

 

Cestovní ruch je důležitou oblastí nejen podnikání a možnosti zaměstnání, ale 

je i významnou cestou k uspokojování potřeb lidí a je velmi důležitou a stále rostoucí 

oblastí jejich potřeby. Patří k největším odvětvím světové ekonomiky a jeho rozmach 

úzce souvisí s rozvojem společnosti a zvyšování životní úrovně. V rámci cestovního 

ruchu velká spousta lidí opouští dočasně své bydliště za účelem rekreace, poznání, 

získávání zážitků  a z dalších jiných důvodů. 

 

Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, které zahrnuje především 

dopravu, turistická zařízení poskytující stravovaní či ubytování, služby cestovních 

kanceláří, turistický informační systém a má také značný vliv na národní i regionální 

ekonomiku, jelikož může přispět k rozvoji regionu, a tím ke zlepšení infrastruktury, 

zvýšení zaměstnanosti či tvorbě investiční příležitosti. 

 

Národní hospodářství může těžit z cestovního ruchu jen tehdy, pokud má 

možnost vkládat finanční prostředky do rozvoje potřebné infrastruktury a vytvoří-li 

předpoklady, které budou uspokojovat požadavky a potřeby aktérů cestovního ruchu. 

Investice do cestovního ruchu by měly podporovat tzv. trvale udržitelný a vyvážný 

cestovní ruch, který by neměl nepříznivý účinek na životní prostředí a současně by 

umožňoval ekonomický rozmach a ziskovost cestovního ruchu jako odvětví národní 

ekonomiky. 

 

 

Má práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývám obecnou 

charakteristikou cestovního ruchu a vysvětlením základních pojmů, které s tímto 

odvětvím bezpochyby souvisí. 
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Praktickou část tvoří charakteristika mnou zvolené oblasti, která mě zajímá, 

tedy mikroregion „Příborsko“, do kterého jsem zařadila obce Příbor, Hukvaldy a 

Starou Ves nad Ondřejnicí.  
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2. Metodika zpracování a cíl práce 
 
 

Má diplomová práce je rozčleněna do několika okruhů. Tato část je konkrétně 

zaměřena na metody zpracování a cíl mé diplomové práce.  

Nejprve bylo nutné si získat všechny potřebné informace a údaje týkající se 

problematiky cestovního ruchu. V teoretické části jsem čerpala vědomosti z literatury, 

která se věnuje těmto oblastem. Zaměřila jsem se tedy na definování cestovního 

ruchu obecně, jeho stručný historický vývoj, jeho okolí a jak můžeme cestovní ruch 

dělit. 

 

V praktické části své diplomové práce bych chtěla poukázat na oblast, která 

se může zdát z hlediska turistického potenciálu nepříliš lákavá, nicméně však skrývá 

jisté turistické možnosti. Dle mého názoru je touto oblastí mikroregion „Příborsko“. 

Nejdříve se zaměřím na jeho charakteristiku,  dále představuji historii této oblasti, její 

geografické a přírodní členěním dostupnou infrastrukturu, sociálně-ekonomickou 

charakteristiku mikroregionu a kulturně-sportovní možnosti, jakož i možnost 

ubytování a stravování. Dále se zmíním o významných osobnostech a památkách, 

které se vztahují k této oblasti. Důležitou část práce tvoří analýza jednotlivých 

předpokladů cestovního ruchu mikroregionu „Příborsko“.  

 

Převážnou část informací jsem nelezla na webových stránkách jednotlivých 

obcí a také návštěvou informačních center v Hukvaldech a Příboru. 

 

Cílem této diplomové práce je detailněji rozebrat určité kapitoly z cestovního 

ruchu a také provést analýzu mikroregionu „Příborsko“. Dále vyhodnotit zjištěné 

údaje pomocí SWOT analýzy. Také se snažím  upozornit na silné a slabé stránky 

kraje a rovněž na příležitosti a hrozby s nimi spojené. 

 

 

V poslední části na základě výsledků ze zpracované analýzy vyhodnotím 

poznatky a také se pokusím navrhnout a doporučit zlepšení rozvoje cestovního ruchu 

v mikroregionu „Příborsko“. 
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3. Teoretický vstup do problematiky 
 
 

3.1 Definice cestovního ruchu 
 

Cestovním ruchem se rozumí soubor činností, který je zaměřený na 

uspokojování potřeb souvisejících s cestou a pobytem osob mimo místo trvalého 

bydliště, zpravidla ve volném čase, za účelem poznání, zotavení, společenského 

kontaktu, sportovního a kulturního vyžití, lázeňského léčení a pracovních cest. 

 

Cestovní ruch vždy zahrnuje cestování, ale ne každé cestování je cestovním 

ruchem. Cestovní ruch zahrnuje rekreaci, ale ne každá rekreace je cestovním 

ruchem. Cestovní ruch se uskutečňuje ve volném čase, ale ne celý volný čas je 

věnován cestovnímu ruchu, jak uvádí Pásková (2002). 

 

Na cestovní ruch musíme nahlížet jako na jev, jenž působí na prostředí, 

ve kterém se odehrává a naopak toto prostředí působí na cestovní ruch. Pro 

objektivní pochopení je třeba se na cestovní ruch dívat z mnoha hledisek a úhlů. 

Například J. Vystoupil a kol. (2007) uvádí tzv. systém cestovního ruchu, jenž 

znázorňuje vztahy s nadřazenými a jinými systémy, jakož i jeho prvky, které tvoří 

časti systému. Za nadřazené systémy považujeme především ekonomické, sociální, 

politické, technologické a ekologické prostředí. Subjekty cestovního ruchu jsou turisté 

a mezi objekty se řadí cílová místa, podniky a organizace cestovního ruchu. Uvedený 

systém pak pomáhá porozumět rozsahu odvětví cestovního ruchu  a jeho vazbám na 

okolí.  

 

Za výstižný také považuji názor, že na cestovní ruch se nemá pohlížet jako na 

samostatné odvětví, ale jako na činnost, která je výsledkem služeb jiných odvětví, 

jako jsou ubytování, stravování a doprava. Jestliže jde o nějaký průmysl cestovního 

ruchu, pravděpodobně se skládá ze služeb pořadatelů zájezdů tj. cestovních 

kanceláří, a cestovních agentur. (HORNER, S.,1996) 

 

Mezníkem v definici cestovního ruchu  se stala Mezinárodní konference o 

statistice cestovního ruchu v kanadské Ottawě v roce 1991 uspořádaná Světovou 
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organizací cestovního ruchu WTO a zahrnuje v sobě jak místní, časové tak i 

motivační vymezení cestovního ruchu.  Za cestovní ruch jsou pokládány „aktivity 

osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto 

místech ne déle něž jeden rok za účelem trávení volného času, služebních cest 

(osoba nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného místa) či jiným účelem.“ 

(PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J., 2002, str. 45)  

 

Tato definice tedy vyčleňuje z pojmu cestovní ruch:  

• cesty v rámci místa trvalého bydliště, 

• pravidelné cesty do zahraničí, 

• dočasné přistěhování za prací, 

• dlouhodobé migrace. 

 

 

3.2 Stručný historický vývoj cestovního ruchu 
 

Lidé začali cestovat již ve starověku, i když ne vždy za rozptýlením, relaxací či 

poučením. Časem však docházelo k propojení cest s využitím volného času, 

s poznáním a rekreací. Současné pojetí cestovního ruchu můžeme však spojovat až 

s rokem 1841, kdy se realizoval první hromadně organizovaný výlet velkého počtu 

účastníků vlakem z Leicesteru do Loughboroughu, při příležitosti otevření železniční 

trasy z města Derby do města Rugby v Anglii. Tento výlet byl uspořádán Thomasem 

Cookem (1808 až 1892), a tak železniční doprava stála u počátku nově vznikající 

podnikatelské činnosti. Thomas Cook také v roce 1855 uskutečnil první hromadný 

zahraniční zájezd na světovou výstavu do Paříže, a proto je oprávněně považován 

za zakladatele první cestovní kanceláře na světě, jak uvádí Lednický (2004).  

Postupně se cestovní ruch přeměnil ve významnou složku světového 

hospodářství a během druhé poloviny dvacátého století se proměnil v masovou 

potřebu širokých vrstev populace. Díky zhoršujícímu se životní prostředí, stresem 

z pracovní činnosti i růstu blahobytu širokých vrstev obyvatelstva, se cestovní ruch 

stal důležitou potřebou lidí, a tak postupně ztratil svůj luxusní charakter. Dynamický 

rozmach cestovního ruchu a rozmístění světových destinací turismu reprezentující 

stranu nabídky, utvářel postupně i vývoj poptávky, která se rozdělila do několika 
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hlavních segmentů cestovního ruchu, jimiž jsou přímořské pobyty, lázeňské pobyty, 

horské oblasti a venkov. 

Přímořské pobyty tvoří nejstarší formu cestovního ruchu a patří dodnes 

k nejvyhledávanějším jeho segmentům. Na základě velkého zájmu vznikla na 

pobřeží řada zajímavých středisek. Vybudováním unifikovaných hotelů a apartmánů 

dochází velice často ke zničení původní drobné a půvabné zástavby přímořských 

center, jenž byly největším lákadlem pro klidnou a tichou, odpočinkovou rekreaci. 

Zdokonalením a zrychlením dopravy se staly atraktivní i exotické ostrovy a 

souostroví. Letecká doprava tak nabídla řadu dříve nepříliš známé turistické 

destinace. Velká obliba o přímořské pobyty je nyní spojována s rozvojem technických 

prostředků k potápění. 

Horské oblasti se také později staly vyhledávanou oblastí cestovního ruchu a 

cílem řady turistických tras. Samotný vývoj cestovního ruchu v horách je možno 

rozčlenit do tří fází, kdy prvotní období můžeme časově lokalizovat do třicátých let 

minulého století. Tehdy vznikají horská střediska první generace, zřizována v nižších 

polohách v dosahu železničních tratí. Jednalo se především o mnohostranná 

turistická centra různých funkcí, kam můžeme začlenit nejen provozování zimních 

lyžařských sportů a alpinismus, ale i letní pobyty, spojené s pěší turistikou a 

eventuálně i s funkcí klimatických lázní. Další etapou byla výstavba nových zimních 

středisek druhé generace, vznikající v šedesátých letech uplynulého století, jejichž 

budování ve vyšších nadmořských výškách si vyžádal intenzivní rozvoj sjezdového 

lyžování. Ke konci sedmdesátých let začíná období budování zimních středisek nové 

generace, což představuje začátek třetí fáze rozvoje cestovního ruchu v horách. 

Budovaná střediska, jenž se nacházejí ve vysokých nadmořských výškách, tvoří 

základnu jak pro alpinismus, tak pro mnoho adrenalinových sportů. Pozitivem 

zároveň je, že mnohdy jsou tato horská střediska, budovaná podle schválených 

modelů s jednotnou formou, mají přesně určené zóny výstavby a jsou 

charakteristické širokou vybaveností. Je však nutno připomenout, že přílišné 

zintenzívnění cestovního ruchu v horských masivech nepřispívá k udržení nejlepšího 

prostředí a přináší i spoustu záporných jevů znehodnocujících krajinu. 

Velmi podstatnou a dlouholetou historií představuje lázeňství, jehož vznik je 

spojen s existencí starověkých kultur. Pestré dějiny lázní souvisejí i s kulturou, 

přírodními vědami a techniko, jež umožnila mnohem snadněji najít a využívat 

přírodní léčivé zdroje ve vhodné formě. Také se ukázalo, že u vzniku lázeňských 
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míst nebyly pokaždé potřebné léčivé přírodní zdroje. Mnohdy to byla silná osobnost 

reformátora – léčitele, často i laika, který prosadil nové metody využívající k léčení 

jen normální studené vody nebo fyzickou činnost a pobyt na čerstvém, horském a 

čistém vzduchu v poklidném a tichém prostředí. Pro mnoho spojitostí mezi 

lázeňstvím a turismem je tato lázeňská aktivita řazena a chápána od 20. století jako 

specifická forma cestovního ruchu. 

 

V poslední době dochází v lázeňském léčebném komplexu ke spojení a ke 

kombinovanému využití: 

• léčby přírodními zdroji; 

• léčby fyzikálními a rehabilitačními metodami, psychoterapii, dietou i 

medikamenty; 

• působením lázeňského prostředí a okolní krajiny; 

• vhodným společenským ruchem a přístupností ke kulturním zážitkům. 

 

 

Také dochází k výrazné změně lázeňství v důsledku vlivu různých 

společenských faktorů typu urbanizace, životního i pracovního stresu i špatného 

životního stylu. Lázeňství přestává plnit jenom úlohu navrácení zdraví těm, kteří ho 

již ztratili a začíná se stále více uplatňovat jako preventivní prvek. Lázeňství tak opět 

získává postavení cestou wellness a společně se zdravotní turistikou tvoří dynamicky 

se rozvíjející odvětví cestovního ruchu, který je velice perspektivní. 

Hnutí wellness poskytuje tzv. „odlehčené lázeňské programy“, které 

v budoucnu budou dozajista vytvářet stále větší a pestřejší nabídku. Vyznačují se 

výhodnější cenovou nabídkou, zákazník není vázán pevnějším osobním režimem a 

pobyt v lázních je spojen i s bohatým dobrovolným, většinou kulturním programem.  

Rychlý rozmach městských celků a především vliv průmyslu vedl 

k nečekanému a rychlému zhoršování životního prostředí ve městech, a tak přispěl 

k rozvoji venkovského cestovního ruchu. Zpočátku to byly vyšší a střední vrstvy 

obyvatelstva, které začaly pronajímat tzv. letní byty, kde se stěhovaly majetnější 

rodiny obvykle s malými dětmi v období letních prázdnin. Později, obzvláště po první 

světové válce vznikají světová hnutí skautingu, zálesáctví a u nás originální 

tramping. Zároveň sociální politika vytváří základ pro realizaci ozdravných pobytů na 

venkově v zotavovnách mládeže. Po druhé světové válce dochází v řadě zemí k 
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intenzivnímu chataření a chalupaření. Odcizenost lidí od přírody působením 

městského bydlení a života se začíná uplatňovat velmi agroturistika, jako projev 

návratu lidí k pochopení přírodních postupů a podstaty zemědělství. Tento rozvoj 

vytváří i optimální podmínky k rozvoji ekologického hospodaření v zemědělské 

prvovýrobě. V důsledku prosazování udržitelného rozvoje, který přestavuje rozvoj, 

jenž uspokojuje současné potřeby a nesnižuje přitom schopnost budoucích generací 

naplňovat jejich potřeby, objevuje se velký zájem o šetrné formy venkovské turistiky 

v podobě ekoturistiky (ekologické turistiky). Je si také nutné uvědomit, že udržitelný 

rozvoj je možný pouze tehdy, je-li zajištěn soulad mezi lidskou činností a přírodou.  

 

 

3.3 Předpoklady vzniku a rozvoje cestovního ruchu 
 

Hrala (1994) tvrdí, že pro počátek a rozvoj cestovního ruchu jsou nutné určité 

základní předpoklady, které obsahují: 

 

a) Přírodní předpoklady 

Přírodní podmínky tvoří eventuální možnosti pro uskutečnění určitých forem 

cestovního ruchu a základnu pro jeho potenciální rajonizaci. Můžeme zde zařadit 

hlavně reliéf a morfologické poměry krajiny, klimatické i hydrologické podmínky, 

fauna i flora, čistota ovzduší i vod, zalesněnost a přírodní zvláštnosti. 

 

b) Kulturně-historické předpoklady 

� architektonické památky – hrady, zámky, městské památkové 

rezervace, lidová architektura, originální technické objekty a 

průmyslové památky; 

� nehmotná lidová kultura ve podobě zpěvů, tanců, krojů či 

národopisných slavností; 

� tradiční akce, které zahrnují různé kulturní, sportovní i společenské 

aktivity jako jsou třeba divadelní a filmové festivaly, přehlídky, soutěže, 

sportovní utkání, výstavy, veletrhy,  náboženské tradiční aktivity; 

� význačná místa, k nimž patří určité oblasti, jenž jsou spjaty 

s politickými, kulturními a hospodářskými dějinami této lokality nebo 
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země. Může se jednat kupříkladu o rodiště významných osob, místa 

kde se udály nějaké události nebo o místa katastrof nebo o bojiště. 

V neposlední řadě musíme zmínit, že se rozvíjí intenzivně i tzv. temná 

turistika, která se soustřeďuje na návštěvu míst, kde se v minulosti 

stala nějaká neštěstí nebo události spojené se smrtí či utrpením.  

 

c) Materiálně technická základna 

Tvoří základní hmotný předpoklad existence i rozvoje cestovního ruchu a obsahuje 

veškeré materiální prostředky, které využívají účastníci cestovního ruchu. Materiálně 

technická základna je však tvořena jen těmi hmotnými prostředky, které slouží 

k veřejnému užití, byť za úplatu či bezplatně. A proto zde nepatří ty hmotné 

prostředky, jenž sice plní podobnou úlohu, nicméně jsou soukromým majetkem 

účastníků cestovního ruchu. 

 

Materiálně technickou základnu je možno členit následujícím způsobem: 

• Na základní zařízení, kde patří zejména ubytovací a stravovací 

zařízení, které bývají označovány mnohdy jako turistická 

suprastruktura.; 

• Doplňková zařízení, kam řadíme sportovně rekreační zařízení, kulturní 

zařízení, občanská a technická infrastruktura sídla či územního celku, 

zprostředkovatelská zařízení, které mají vazbu na cestovní ruch 

(cestovní kanceláře, informační turistická centra), specifické zařízení 

(směnárny, hraniční přechody), jak uvádí Petrů (2007). 

 

d) Ekonomické podmínky 

Tyto předpoklady jsou představovány zejména individuálními příjmy obyvatelstva, 

které musí dosahovat takové výše, aby  mohly pokrýt mimo tzv. nezbytných potřeb i 

potřeby zbytné, mezi něž se zajisté služby cestovního ruchu řadí. 

 

e) Sociální podmínky 

Odrazem sociálních podmínek je rozsah a kvalita zabezpečení v době nemoci, 

nezaměstnanosti a stáří. Postačující úroveň tohoto zaopatření vytváří možnost 

obyvatelstvu obětovat část svých příjmů na služby cestovního ruchu, a tak být 

účastníkem turismu. Důležitou podmínkou pro vznik poptávky po službách 
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cestovního ruchu je také volný čas. Ten je zabezpečen nárokem obyvatelstva na 

placenou dovolenou a během týdne na volno v období pracovního klidu. 

 

f) Politické a hospodářské podmínky 

Za vhodné politické a hospodářské podmínky pokládáme hlavně dobré politické a 

hospodářské poměry mezi státy, zjednodušení předpisů pro pasové a celní odbavení 

zahraničních návštěvníků a vyrovnanou politickou i hospodářskou situaci v zemi. 

 

g) Neexistence válek a občanských nepokojů 

Příhodná mezinárodní situace a mírový stav v rozlehlém území státu je základní 

podmínkou pro existenci a rozvíjení cestovního ruchu. Nestabilní vnitrostátní politická 

situace a válečné konflikty, které se projevují demonstracemi či jiným negativním 

jednáním obyvatelstva, terorismem a politickou či náboženskou nesnášenlivostí 

obvykle vedou k omezení nebo zastavení cestovního ruchu. 

 

h) Zajištění provozu odbornými pracovníky 

Množství a kvalifikace pracovních sil na jakýchkoli stupních organizační struktury 

cestovního ruchu jsou nutné pro zajištění žádoucí úrovně potřebných služeb. Ale je 

potřeba zmínit, že na pracovní sílu v cestovním ruchu je kladena řada specifických 

nároků. 

 

 

Dále bych uvedla také trochu jiné členění podmínek rozvoje cestovního ruchu 

do tří výchozích skupin. Jejich rozdělení je následující: 

a) Selektivní (stimulující) faktory: 

� urbanizační faktory území (velikost, hustota a zástavba sídel); 

� demografické skutečnosti (struktura obyvatel a hustota 

obyvatelstva); 

� sociologické předpoklady (movitost osob, ekonomická aktivita, 

sociální příslušnost). 

 

b) Lokalizační podmínky 

Tyto podmínky určují funkční využití určitých oblasti cestovním ruchem z hlediska: 
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� přírodních faktorů (hydrologické a klimatické podmínky, fauna, 

flóra, reliéf, čistota ovzduší i vod, vizuální pestrost území, 

jedinečnost přírodních úkazů a jevů); 

� kulturně historických faktorů (architektonické památky, lidové 

umění, významná místa z hlediska dějin apod.); 

� uspokojování specifických potřeb (nákupní centra, herny, 

specializovaná zdravotnická a lázeňská zařízení). 

 

c) Realizační podmínky 

� Dostupnost území (vybavenost území případnou silniční a 

železniční sítí, letišti, přístavy i příslušnými dopravními 

prostředky); 

� Materiálně technická základna (souhrn prostředků, jenž slouží 

potřebám obyvatel, kteří se účastní cestovního ruchu a 

zabezpečují tvorbu služeb tak, aby došlo k splnění očekávaných 

cílů, které se staly podnětem k účasti na cestovním ruchu. 

 
 

3.4 Postavení cestovního ruchu v život ě lidí 
 

Postavení cestovního ruchu je dáno funkcemi, které v životě lidí plní a k nimž patří: 

• reprodukce pracovních sil, protože se zde uplatňuje rekreačně 

zdravotní funkce cestovního ruchu, které přispívají nejen odpočinku, ale 

i růstu duševních i fyzických sil člověka; 

 

• rozvoji osobnosti člověka, v němž významnou roli sehrává zejména 

poznání jiných kultur, jiných lokalit, jiných historických událostí a 

možnosti pozvednout na vyšší úroveň své vzdělání. 

 

• zdravotní funkce, kdy cestovní ruch v podobě lázeňských pobytů či 

systému wellness může mít vliv na lidský organismus jako jistá 

preventivně léčební opatření, doléčování a jako nástroj kompenzace 
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nepříznivého dopadu zhoršujícího se životního prostředí v místech 

trvalého bydliště nebo pracoviště lidí; 

 

• funkce naplňovatele volného času, neboť volný čas lidí ve všech svých 

podobách je hlavním podmínkou vývoje cestovního ruchu, jenž však 

musí mnohdy bojovat s odlišnými zájmy lidí, s různými formami 

naplňování dnů volna; 

• působení na utváření životního stylu, kdy může cestovní ruch značným 

způsobem měnit vztah lidí k primárním etickým a duchovním hodnotám, 

jelikož má velký vliv na rozšiřování znalosti, vzdělanosti a celkové 

kulturnosti národa. 

 

 

Je si ale třeba uvědomit, že cestovní ruch má vliv na člověka i charakterem 

státu, který se může stát jeho cílovým místem a jehož atraktivnost není odvozena od 

pozoruhodnosti jeho turistických center i jednotlivých oblastí, nýbrž je pro 

návštěvníky zajímavý jako celek. Je to dáno třeba rozdílným způsobem života a 

kulturou místních obyvatel, jejich zvyklostmi, tradicemi apod. 

 

 

3.5 Základní tendence cestovního ruchu po II. Sv ětové válce 
 

V souhrnu lze říci, že druhá světová válka ovlivnila podstatným způsobem 

rozvoj i postavení cestovního ruchu. I když se cestovní ruch vyvíjel v rozdílných 

zemích vlivem místních podmínek odlišně, lze v jeho poválečném vývoji zaregistrovat 

řadu společných rysů, mezi něž patří:  

 

• Neustále zvětšující se význam a postavení cestovního ruchu v životě lidí, 

protože cestovní ruch se stal nenahraditelnou složkou potřeby obyvatelstva 

většiny států světa a podílí se na něm zástupci všech vrstev obyvatelstva. 

• S rozrůstajícím se fondem volného času je stále více jak dovolená tak 

víkendový čas využíván k účasti na cestovním ruchu. 
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• Cestovní ruch se stále více segmentuje do rozmanitých forem, které 

odpovídají různorodým potřebám motivům, které vedou lidi k účasti na něm. 

• Zájem o cestovní ruch je stále více rozkládán do více období během celého 

roku a vzrůstající doba volna má za následek vytvoření několika kratších 

souvislých období dovolené. 

• Značně se zvětšuje i teritoriální rozložení cestovního ruchu, jelikož rozvoj 

dopravy, především letecké, zpřístupnil zájemcům o cestování prakticky 

území celé planety. 

• Na mezinárodní trh cestovního ruchu vstoupila řada nových zemí zejména 

rozvojových států. 

• Neobvyklou rychlostí postupuje rozvoj materiálně technické základny 

cestovního ruchu, včetně dopravní infrastruktury, která sebou přináší 

potřebnou dostupnost do lokalit cestovního ruchu. Budují se také ubytovací a 

stravovací zařízení, především lázeňská, relaxační, sportovní, kulturní a 

společensko-zábavní střediska, aby mohly být komplexně uspokojeny potřeby 

účastníků cestovního ruchu. Vytváří se rovněž centra turismu, které mají 

vysoký stupeň vybavenosti. 

• Jelikož se materiálně technická základna cestovního ruchu stává stále častěji 

součástí územního plánování, bylo nutné ji účelně usměrňovat i v zájmu 

zachování přírodního a rekreačního potenciálu do budoucna. 

• Začíná se klást větší důraz na ochranu přírody a aktivněji jsou prosazovány 

šetrné typy turismu. 

• Cestovní ruch sehrává větší úlohu v ekonomice jednotlivých států a stal se 

významným činitelem ve tvorbě hrubého domácího produktu a také 

významným zaměstnavatelem. 

• Pro oblast cestovního ruchu se uplatňuje specializovaná výchova pracovníků, 

která zdokonaluje zaměstnance, kteří působí v této oblasti. 

• Rozmach cestovního ruchu v národním i mezinárodním měřítku vyžaduje stále 

více informací, a tak vznikají a rozšiřují se informační systémy a výpočetní 

technika. 

• Cestovní ruch  se vlivem globalizace stále silněji propojuje se všemi oblastmi 

politiky, hospodářství a společnosti. 
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• Turistické destinace se postupně mění, protože se uplatňují standardní typy 

staveb turistické infrastruktury, takže jednotlivá střediska cestovního ruchu 

jsou si značně podobná. 

• Dochází k procesu akulturace, kdy místní způsob života a jeho hodnoty jsou 

poznamenány silným působením nadnárodních vlivů. 

 
 

3.6 Rozvoj cestovního ruchu po roce 1989 
 

V té době došlo k výrazným změnám, které se odrazily v cestovním ruchu, 

protože padl socialistický politický režim. Obyvatelům našeho státu se otevřely 

hranice celého světa, ale i občanům z jiných států Evropy. Došlo k nárůstu volného 

času a i hospodářskému oživení. Následujícím obratem byl převod majetku, který 

vlastnil stát, do vlastnictví osob, kterým majetek příslušel. Neustále narůstal počet 

cestovních agentur a také ubytovacích zařízení. Většina zařízení vyhrazených pro 

podnikové rekreace se postupně přeměňovala na ubytovací zařízení jako penziony a 

hotely.  

 

3.7 Typologie cestovního ruchu  
 

Cestovní ruch je souhrnem vztahů a jevů, který nabývá velkého významu a 

účinnosti. Specifikovat ho jen v obecné rovině je nedostačující a proto ho můžeme 

dále segmentovat na základě toho, v jaké podobě se projevuje. V rámci cestovního 

ruchu odborná literatura vyčleňuje dílčí argumenty – jeho druhy a formy. V rámci 

cestovního ruchu definování jeho forem a druhů není stále ještě ustáleno, a tudíž 

jsou odchylky různých autorů samozřejmostí a někdy může dojít také k jejich 

vzájemnému prolínání. 
 

3.7.1 Druhy cestovního ruchu 
 

Druhy cestovního ruchu zohledňují většinou jevový průběh cestovního ruchu 

na rozdíl od  jeho forem. Také se zaměřují na způsob jeho provedení v závislosti na 
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geografických, ekonomických, společenských podmínkách, jakož i jeho účinky. Jde o 

členění na základě vnějších faktorů, jak uvádí Malá ( 2002): 

 

Cestovní ruch dle původu účastníků  

Členíme na domácí a zahraniční cestovní ruch. 

Domácí cestovní ruch je spojen s aktivitami občanů v rámci vlastního států a 

tudíž nepřekračují státní hranice. 

 Při zahraničním cestovním ruchu dochází k překračování hranic a z toho 

vyplývá, že můžeme ho dále rozdělit na aktivní a pasivní. Výjezdový neboli pasivní 

cestovní ruch zahrnuje výjezdy občanů dané země do zahraničí („outgoing“), a 

příjezdový neboli aktivní cestovní ruch je takový, kdy přijíždí do dané země 

zahraniční návštěvníci („incoming „).  

Je také potřeba zmínit tranzitní cestovní ruch, který zahrnuje pouze průjezd 

zahraničních účastníků. 

 

Cestovní ruch dle počtu účastníků 

Dělíme na individuální, kolektivní a masový.   

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

nikoli v rámci nějaké organizované skupiny. 

Skupinový  cestovní ruch zahrnuje cestu a pobyt, který je zajištěn hromadně 

pro kolektiv.  

Masový cestovní ruch se vyznačuje cestováním početných skupin účastníků.  

Cestovní ruch dle věku účastníků 

Mládežnický (věková hranice 15 – 24 let)  a seniorský (věk ukončení pracovní 

aktivity). 

Cestovní ruch mládeže je poměrně ovlivněn sociálněekonomickými poměry a 

volným časem mládeže.  

Seniorský cestovní ruch  zahrnuje cestování seniorů, kteří mají dostatek 

volného času a dostačující finanční zdroje. Tito lidé dávají přednost určitým 

lázeňským a zdravotním pobytům či poznávacím zájezdům. 
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Cestovní ruch dle délky trvání  

Krátkodobý cestovní ruch nepřesahuje tři až čtyři přenocování. Může jít o 

relaxování, odpočinutí, poznávání kultury nebo sportovního vyžití, také se stávají 

trendem prodloužené víkendy. 

Dlouhodobý cestovní ruch je dán počtem alespoň pěti přenocování, ale 

v jednotlivých zemích je to odlišné. 

 

Cestovní ruch dle převahy místa pobytu 

Městský, venkovský (zahrnuje agroturistiku), lázeňský a cestovní ruch ve 

střediscích cestovního ruchu (horská, přímořská střediska apod.). 

 

Cestovní ruch dle ročního období 

Letní, zimní, v hlavní sezóně, ve kterém cestuje největší množství návštěvníků 

do dané destinace a mimosezónní cestovní ruch, kdy do určité destinace cestuje 

minimální počet návštěvníků. 

 

Cestovní ruch dle způsobu ubytování 

Hotelový a mimo hotelový, což je jiné zařízení než hotel jako například chatka, 

apartmán, stan, karavan, atd. 

 

Cestovní ruch dle vlivu na platební bilanci 

Aktivní cestovní ruch, který zahrnuje příliv deviz díky spotřebě zahraničních 

návštěvníků a pasivní cestovní ruch spojený s výjezdem občanů do zahraničí a tím i 

odlivem deviz ze země. 

 

 

Cestovní ruch dle způsobu cestování (organizace) 

Organizovaný cestovní ruch, kdy jsou cesta i pobyt zajišťovány 

prostřednictvím cestovní kanceláří nebo jiným podnikatelským subjektem. A 

neorganizovaný, kdy si veškeré služby účastník zajišťuje sám.  
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3.7.2 Formy cestovního ruchu 
 

Rozhodujícím aspektem u těchto forem cestovního ruchu jsou důvody 

návštěvy tzv. motivy účasti na cestovním ruchu. Při rozlišování jednotlivých forem se 

vždy zdůrazní určitý prvek, jako např. záliby účastníka, způsob dopravy, věk nebo 

motiv účasti návštěvníka. K hlavním motivům realizace cestovního ruchu, jenž 

vyčleňují formy cestovního ruchu, patří motivy kulturní, rekreační, ekonomické, 

společenské, sportovní a specifické. (MALÁ, V. a kol., 2002) 

K nejstarším a nejrozšířenějším formám cestovního ruchu náleží rekreační 

cestovní ruch, který je obvykle spojován s psychickou a fyzickou regenerací. Dále je 

také velice rozšířen kulturní cestovní ruch, jehož hlavním motivem je poznávání a 

získávání znalostí o určité oblasti. Jak už jsem uvedla výše, názory autorů na dělení 

cestovního ruchu dle jeho forem se často rozcházejí, a proto zmiňuji jen některé 

z nich.  

 

Rekreační cestovní ruch je nejčastější forma cestovního ruchu, motivem je 

obnova duševních a fyzických sil člověka. Obvykle je spojen s aktivním pobytem 

v přírodě, uplatňují se sportovní aktivity, záliby. Specifický typ rekreačního 

cestovního ruchu je chataření a chalupaření. 

 

Kulturně poznávací cestovní ruch bývá zaměřen na poznávání historie, 

kultury, tradic vlastního národa i cizích národů, rozšiřuje kulturně společenský 

rozhled lidí a zahrnuje návštěvy kulturně historických památek (hrady, zámky, lidová 

architektura), kulturních zařízení (muzea, galerie), kulturních akcí (festivaly, divadelní 

představení, slavnosti). Mezi oblíbené formy také patří různé stáže, studium v 

zahraničí i letní univerzitní kurzy. 

 

Sportovně orientovaný cestovní ruch  je zaměřen na pobyty, kde patří různé 

formy dle druhů sportu jako například cykloturistika, pěší turistika, vodní turistika, 

lovecká turistika, sportovní diváctví (účast na akcích mimo bydliště účastníků). 

Provozuje se celoročně, v létě bývá spojen s koupáním v mořích, s hraním různých 

míčových her. V zimním období je zastoupen zejména lyžováním, sáňkováním nebo 

bruslením. U většiny náročnějších sportů je preferována pasivní podoba sledováním. 
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Zdravotně orientovaný cestovní ruch zahrnuje pobyty v lázních a obdobných 

střediscích, zaměřené na rekonvalescenci nebo zdravotní prevenci (pobyty 

zaměřené na redukci nadváhy, stresu).  

 

Nábožensky orientovaný cestovní ruch, kde je motivem návštěva poutních 

míst, církevních památek a slavností. 

 

Cestovní ruch se vzdělávacími motivy, kde se stává hlavním motivem 

vzdělávání jako například zájezd s výukou jazyků, zájezd do archeologických, 

vědeckých míst s odborným programem a vedením. 

 

Cestovní ruch se společenskými motivy, jehož cílem je nejčastěji návštěva 

přátel, příbuzných a různých zájmových společenských akcí.    

 

Cestovní ruch orientovaný na poznávání přírodního prostředí - tato forma je 

zaměřena na poznávání fauny a flory jako jsou návštěvy rezervací, národních parků. 

Patří zde i ekoturistika, což je cestovní ruch orientovaný na poznávání přírody s tím, 

že účastníci se chovají tak, aby přírodu nenarušovali a co nejvíce zachovali původní 

hodnoty. 

 

Cestovní ruch s dobrodružnými motivy, kde lidé vyhledávají aktivity spojené 

s nebezpečím, při kterých si mohou otestovat vlastní fyzické a morální vlastnosti 

například při sjíždění divoké řeky či extrémní sporty.  

 

Cestovní ruch s profesními motivy – motivem bývají profesní důvody, probíhá 

převážně v pracovním době, ale obsahuje i prvky cestovního ruchu realizovaného ve 

volném čase. Jedná se o obchodní cestovní ruch (služební cesty, obchodní jednání), 

kongresový cestovní ruch (kongresy, konference, semináře), veletržní cestovní ruch 

a také incentivní cestovní ruch (stimulační, motivační). 

 

Stimulační cestovní ruch je forma cestovního ruchu, kde je motivem 

podněcování pracovníků k vyšší motivaci v pracovních výkonech. Je vlastně určitou 

odměnou, za kvalitně odvedenou práci. Přispívá též k upevnění kolektivu, zlepšuje 
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pracovní vztahy a podněcuje zaměstnance k zájmu o obchodní úspěchy podniku a k 

zvyšování ekonomických výsledků.  

 

Specificky orientovaný cestovní ruch, kde jsou hlavním motivem nákupy 

(zájezdy do Polska), nebo také politika. 

 

Dochází také k prolínání těchto forem a aktivit. V rámci rekreačního 

cestovního ruchu se uplatňuje kulturní, sportovní turistika apod.  

 

 

3.8 Okolí systému cestovního ruchu 
 

Charakteristika cestovního ruchu zdůrazňuje význam vlivu okolí na jeho vývoj 

a strukturu. Ekonomické, politické sociální, technicko-technologické a ekologické 

prostředí cestovní ruch do jisté míry ovlivňuje. A současně zde existuje i zpětná 

vazba působení cestovního ruchu na jeho okolí. (HESKOVÁ, M. a kol., 2006) 

 

3.8.1 Ekonomické prost ředí 
 

Výrazně ovlivňuje cestovní ruch. Především jde o pozitivní či negativní dopady 

ekonomického růstu, nezaměstnanosti, inflace, úrokové míry a stability měny. 

Nejdůležitější je ekonomický růst, neboť se projevuje v růstu HDP, který má vliv na 

objem investic a výdajů na cestovní ruch. Hospodářský pokles a krize, se kterou je 

spojena rostoucí nezaměstnanost a zmrazení mez, má negativní vliv na cestovní 

ruch. Jestliže výdaje na cestovní ruch  rostou než HDP, tak to působí pozitivně na 

tyto činitele. 

 

3.8.2 Politické prost ředí 
 

V tomto prostředí jsou podstatné mírové podmínky jak ve světě, tak i 

v jednotlivých státech. Ve státech, kde vládnou občanské nepokoje se cestovnímu 

ruchu nedaří, zvláště když je ohrožena bezpečnost a zdraví turistů. Významnou roli 

hraje i odstranění bariér v podobě vízové povinnosti jednotlivých zemí nebo zrychlení 

odbavení na hranicích.  
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3.8.3 Sociální prost ředí 
 

Má podstatný význam pro rozvoj cestovního ruchu, jelikož má vliv na 

rozdělování HDP, na pracovní a mimopracovní podmínky a sociální politiku. Velký 

význam má i placená dovolená, jenž působí především na rozvoj dlouhodobého 

cestovního ruchu. Důležitá je i zpětná vazba cestovního ruchu na toto prostředí, 

která se projevuje diferenciací nabídky produktu tak, aby se mohly cestovního ruchu 

účastnit i sociálně slabší skupiny obyvatel. 

 

3.8.4 Technicko-technologické prost ředí 
 

Toto prostředí se vyznačuje dopravní infrastrukturu a další technologickou a 

informační vybaveností umožňující rozvíjení cestovního ruchu. Zejména dopravní 

technika je významná pro rozvíjení cestovního ruchu. V dopravě se jedná o 

vybavenost sítě dálničních tahů, hustotu letišť a frekvenci leteckých spojení, kapacitu 

a propustnost železniční sítě, existenci lodní přepravy aj. Vývoj dopravní techniky má 

ale i své nežádoucí účinky na životní prostředí, hluk a znečištění ovzduší znemožňují 

zotavení, zvýšený počet dopravních nehod atd. 

Na druhé straně je potřeba zmínit i nové technologie usnadňující poskytování 

jednotlivých druhů služeb cestovního ruchu jako např. informační technologie, jenž 

umožňují elektronické rezervace. 

 

3.8.5 Ekologické prost ředí 
 

Cestovní ruch závisí na přirozené tvorbě přírody a atraktivním prostředí. 

Ekonomický růst způsobuje zhoršování životní prostředí, což může vést k likvidaci 

cestovního ruchu. Je nutné si stanovit jistá pravidla na ochranu životního prostředí, 

protože bez ideálních podmínek by cestovní ruch nemohl dobře fungovat, jelikož je 

závislý na ekologickém prostředí nejvíce ze všech odvětví. 

 
 
 



 

22 

4. Vymezení a charakteristika mikroregionu 

 
 

4.2.  Poloha území               

Mikroregion „Příborsko“ se rozprostírá v Turistickém regionu Severní Morava a 

Slezsko a pokud ho začleníme z pohledu příslušnosti ke statistickým jednotkám, tak 

„Příborsko“ zaujímá NUTS II Moravsko - Slezsko a NUTS III Moravskoslezského 

kraje, který je zároveň i na úrovni NUTS II.  

 

Obr. 4.1 Mapa region ů ČR:  

Severní Morava a Slezsko č. 14 
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Obr. 4.2 Oblasti a kraje ČR 

 
 
 

4.3.  Administrativní vymezení oblasti 

Území mikroregionu „Příborsko“ je tvořeno třemi obcemi, které náleží do 

Moravskoslezského kraje. Z hlediska příslušnosti k ORP spadá město Příbor do 

obvodu s rozšířenou působností Kopřivnice, obec Hukvaldy do obvodu s rozšířenou 

působností Frýdek – Místek a obec Stará Ves nad Ondřejnicí do ORP Ostrava. 

 

 

4.4.  Přírodní p ředpoklady 

Přírodní podmínky patří k nejdůležitějším skupinám zajímavostí pro cestovní 

ruch v regionu. Mikroregion se rozkládá na mírně zvlněném terénu, který přechází 

v pahorkatý a kopcovitý terén malebného prostředí podhůří Beskyd na úpatí 

Palkovických hůrek. Krásné přírodní scenérie, bohatý společenský život, cenné 

historické památky vybízejí k návštěvě této krajiny, kterou lze spojit s poznáním 

blízkého i vzdálenějšího okolí Beskyd a jiných atraktivních míst Moravskoslezského 



 

24 

kraje. Fyzicky zdatným návštěvníkům dobře poslouží síť cykloturistických stezek 

protínající území tohoto regionu. 

Okolí „Příborska“ lemují z východní části mikroregionu kopce podhůří Beskyd, 

vyhlídka na Štramberskou trúbu a legendární vrch Radhošť. 

 

Tímto mikroregionem protéká řeka Lubina, konkrétně přes obec Příbor a 

Starou Ves nad Ondřejnicí, kde se pak z pravé strany vlévá do řeky Odry, dále řeka 

Ondřejnice protékající přes obec Hukvaldy a taktéž Starou Vsí nad Ondřejnicí ústí 

zprava také do řeky Odry, která si zachovala svůj přirozený charakter nivní řeky s 

mnoha volnými rameny a ústí do Baltského moře. Od této obce až po ústí vede její 

tok CHKO Poodří. 

 

V oblasti se vyskytují chráněné druhy rostlin (a rovněž zvířat), dále také zajímavé 

přírodní oblasti. 

 

4.4.1 Přírodní zajímavosti 

 
Obr. 4.3 Borovecké rybníky 

Mezi nejvýznamnější přírodní 

zajímavosti patří Borovecké 

rybníky . Jedná se o dva menší 

rybníky oživené širokým spektrem 

rostlinných i živočišných druhů. Na 

březích se vyskytuje chráněná lilie 

zlatohlavá a sněženka předjarní. 

Borovecké rybníky se nachází cca 2 

km za městem Příbor, směrem na 

Nový Jičín.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

Obr. 4.4 Hon čova hůrka 
 

Další přírodní zajímavosti je 

Hončova hůrka , což je významná 

mineralogická lokalita, která se 

konkrétně nachází ve Skotnici u 

Příbora. 

Tato oblast náleží k pásu 

efuzivních vyvřelin spodnokřídového 

stáří, táhnoucímu se ve směru Č. Těšín 

- Staříč - Příbor - Nový Jičín. Po 

geologické stránce je těleso Hončovy hůrky tvořeno příkrovovým efuzivem pikriticko - 

peridotitického typu prorážející souvrství těšínsko - hradišťských slídnatých břidlic. 

 

Pro lokalitu je charakteristický výskyt melafyrových pecek, které jsou vyplněny 

zejména kalcitem nebo křemenem. Výplně dalších pecek tvoří kombinace křemen - 

kalcit. Většinou jde o křišťál, vzácněji ametyst a velmi vzácně záhnědu, někdy s 

přechody jednotlivých odrůd. Vzácné jsou dutiny vyplněné jen křemenem - 

chalcedonem s achátovou kresbou. Acháty jsou nevýrazně zbarveny. Jednotlivé 

vrstvy jsou tvořeny odstíny šedé barvy. Charakteristickým minerálem lokality je 

miemit - vláknitá odrůda dolomitu. Tvoří vystýlku pecek v barvě šedožluté až špinavě 

žlutozelené. Z těchto míst také pochází několik vzácných nálezů chalcedonu v 

ledvinitém vývoji. Je průsvitný, světle šedé barvy. Dalším typem mineralizace jsou 

hojné kalcitové žíly.  

V jihozápadní části lomu a na přilehlém poli, poblíž kontaktu efuziva s 

břidlicemi se hojněji vyskytuje rohovec. Celistvý, kusový barvy šedomodré, 

šedozelené až černozelené, je zde nalézán v hojných úlomcích, méně často ve 

větších kusech. Místy přechází v kalcedon. Tamtéž lze nalézt volné krystaly augitu.  

 

Ale stálé návštěvy sběratelů, postupné zarůstání lomu a v poslední době i 

využití jako motokrosová trať, způsobuje devastaci této jedinečné mineralogické 

lokality.  
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Sarkandrova studánka 

 

Studánka se nachází v Příboře pod kaplí vystavěnou v roce 1866. Pro vodu ze 

Sarkandrovy studánky jezdili lidé ze Slezska a ze Slovenska a nosili si ji v nádobách 

domů, protože věřili v její léčebnou moc.  

 

 

Dále mohou turisté mohou navštívit nádherný Městský park v Příboře nebo 

podniknout krásnou procházku po oboře u hradu Hukvaldy. 

 

 

Obr. 4.5 Obora u hradu Hukvaldy 

Rozsáhlá obora okolo hradu 

láká návštěvníky k prohlídce i 

odpočinku. Byla Založena v roce 

1566 biskupem Vilémem 

Prusinovským. Její nynější rozloha 

činí cca 450 ha. Na počátku 

padesátých lete bylo postaveno v 

oboře letní divadlo a roku 1959 

pomník Lišky Bystroušky. Současná 

obora s nádhernými alejemi kaštanů, dubů a lip, je domovem početného stáda daňků 

a muflonů. V roce 1999 bylo za chráněné stromy v oboře vyhlášeno sedm buků 

lesních, které jsou pozoruhodné především svou mohutností kmenů.a obnaženým 

kořenovým systémem, jejichž délka činí až 8 metrů. 

Pohádkovou oboru v podhradí hradu Hukvaldy pak zdobí architektonicky 

cenná kamenná brána  s litinovou mříží s arcibiskupským erbem kardinála 

Schrattenbacha. 
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4.5. Kulturní a historické památky 

 
V mikroregionu „Příborsko“ se nalézá několik historicky významných památek, 

jako je zámek, zřícenina hradu nebo jiné hodnotné památky. 

 

 
Obr. 4.6 Zámek ve Staré Vsi nad Ond řejnicí 
 

 
Překrásná čistě renesanční stavba zámku 

ve Staré Vsi nad Ondřejnicí přitahuje pozornost už 

z dálky. Její restaurovaná renesanční sgrafitová 

zářící fasáda zaujme každého projíždějícího z 

Ostravy do Příbora. Původně jde o středověkou 

vodní tvrz, která byla přestavěná v renesanční 

zámek.  Znalci a milovníci umění o něm hovoří, 

jako o architektonickém klenotu renesančního 

stavitelství na severní Moravě a ve Slezsku. 

 

Původně byla sídlem majitelů vsi středověká tvrz. A teprve po příchodu pana 

Jaroše Syrakovského, vrchnostenského úředníka na Hukvaldech, roku 1559 přišla 

změna. Rozhodl se vytvořit pohodlné a výstavné rodinné sídlo. V letech 1565 – 70 

tak vznikl tak třípodlažní zámek s téměř čtvercovou základnou, s vnitřním nevelkým 

nádvořím zdobeným otevřenými arkádami a představěnou věží.  

 

Na tento výtvor pak navázal  jeho syn Ctibor, nejvyšší písař markrabství 

moravského. Jeho postavení a také finanční možnosti mu dovolily zámek dostavět a 

především vyzdobit - po italském vzoru a pravděpodobně i za pomoci italských 

malířů a kameníků - kamennými interiérovými portálky a sgrafitovým zdobením. 

Lunetová římsa je ozdobena freskovou malbou.  

 

Zámek vlastnil od počátku 17. století po 3 století rod Podstatských. Budovu 

ale kolem roku 1690 a opětovně roku 1704 postihl požár. Při renovaci byla 

poškozená sgrafitová výzdoba.  
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Až roku 1953 začala oprava a renovace budovy, především sgrafit. A teprve 

po dalších dvou restaurátorských zásazích a stavebních úpravách zámek i park 

patřící k němu posluhuje v celé kráse potřebám obce. 

Zámek byl už od počátku jeho vybudování centrem správy obce.  

 

 

Obr. 4.7 Kostel sv. Jana K řtitele 

Vedle zámku je kostel druhou historicky 

nejcennější památkou této obce. Jeho vznik je spjat, 

stejně jako v případě zámku, s rodem Syrakovských. 

Bohatý stavitel, nejvyšší písař markrabství moravského 

Ctibor Syrakovský, nechal kostel vystavět v letech 

1587 – 1589. 

 

Pozoruhodně se zde prolínají prvky starší 

(gotické) s tehdy módními (renesančními). To je 

pozoruhodné zejména ve srovnání se starším 

zámkem, postaveným v duchu čisté renesance. 

 

 

Obr. 4.8 Hrad Hukvaldy 
 

Hrad založil ve 13. století 

Arnold z Hückeswagenu. a stal 

se majitelem novojičínského 

panství. Karel IV.posílil svými 

organizačními zásahy ve 

prospěch panství olomouckého 

biskupství stavební aktivitu na 

hradě, který byl tehdy důkladně 

opraven.  

Po husitských válkách 

Hukvaldy získal roku 1438 

hejtman Jan Čapek ze Sán a roku 1452 Jana Talafúse z Ostrova.  
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V poslední čtvrtině 15. století došlo k velkému rozmachu stavebních prací. 

Výrazná rekonstrukce změnila výšku i počet obytných stavení. K rozhodujícím 

úpravám pak došlo za biskupa Marka Khuena (1553 - 1565). Tenkrát vznikl 

renesanční palác. Opevnění a velmi dobrá strategická poloha se osvědčily také za 

30. leté války. Hrad se postupně stal pouze sídlem správy hukvaldského panství. 

Velký požár v roce 1762 zapříčinil rychlou přeměnu jedné z největších moravských 

pevností v obrovskou ruinu, která se stala v 19. století cílem romantických výletů.  

 

Obr. 4.9 Hrad Hukvaldy 

Siluetu hradu vymezují 

dlouhé hradební zdi 

přerušované baštami, které 

převyšují pozůstatky obytných 

budov. Do hradu se vstupuje 

branou prolomenou v šikmé 

hradební stěny západního 

bastionu, chránícího vstup 

společně s příkopem a 

potřebným padacím mostem.  

 

 

Návštěvník si může vybrat ze tří vyhlídkových tras. Ve východním nejstarším 

křídle jsou dochovány přízemní místnosti, západní křídlo sloužilo jako biskupská 

rezidence. Kromě prohlídky hradu jsou v jeho prostorách každoročně pořádány 

rytířské slavnosti, řada divadelních představení a hudebních programů.  

  
 

Romantické místo hradu a obory vhodným a lákavým místem slouží také k 

uskutečnění významného životního kroku. 
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Obr. 4.10 Socha lišky Bystroušky 

 

Nynější bronzová socha 

Lišky Bystroušky je umístěna v 

Hukvaldské oboře na památku 

prvního uvedení opery Leoše 

Janáčka „Liška Bystrouška“. 

Postavení pomníčku v roce 1959 

iniciovali lesníci a myslivci 

Ostravského kraje.  

Pomníček je vděčným 

objektem pro fotografování. Liška 

má zlatý ocásek, kterého se má člověk dotknout a přitom si něco přát. 

 
 
 
 
Obr. 4.11 Památník Leoše Janá čka 

 

Od Dům č.79 na Podoboří 

přešel do vlastnictví rodiny 

Janáčkovy v roce 1905, kdy ho 

zakoupil Leošův bratr František. 

Po Františkově smrti (1908) dům v 

roce 1921 odkoupil od své 

švagrové Leoš Janáček, který si 

ho zvolil za své odpočinkové 

sídlo. Od roku 1994 je majetkem 

Nadace Leoše Janáčka, která se 

postarala o jeho generální opravu. V roce 2006 byl Památník prohlášen kulturní 

památkou jako základní dochovaná památka na světoznámého skladatele v jeho 

rodné obci. 

Návštěvníci zde najdou původní interiér Janáčkovy pracovny a ložnice a 

naučnou expozici o skladatelově vztahu k rodnému kraji.  

 



 

31 

Obr. 4.12 Rodný d ům Leoše Janá čka 

 

Rodným domem Leoše Janáčka 

byla budova školy. Bývalou obecnou 

školu na Hukvaldech, v níž se jako 

devaté dítě ze třinácti skladatel narodil, 

dnes zdobí bronzová pamětní deska s 

reliéfem hudebního skladatele, odhalená 

v roce 1926. Nyní je zde kromě Pamětní 

síně Leoše Janáčka také informační 

centrum a galerie. 

 

 

Městská památková rezervace 
 
 

Tato památková rezervace se konkrétně nachází v městě Příbor, které je 

jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Historické jádro města bylo 

prohlášeno městskou památkovou rezervací v roce 1989. Ochranné pásmo 

rezervace, zahrnující historické předměstí mezi historickým jádrem města a řekou 

Lubinou, včetně části Benátky, bylo vymezeno v roce 1998. 

 

V Městském informačním centru obdrží návštěvníci příručku „Procházka 

městskou památkovou rezervací Příbor“, která je jim umožní zorientovat se a 

postupně navštívit všechny pamětihodnosti, které se zde nachází. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

Obr. 4.13 Rodný d ům Sigmunda Freuda 

 

Rodný dům Sigmunda Freuda 

v Příboře byl zrekonstruován pod 

dohledem památkové péče a celou 

vnitřní a vnější architekturou se vrací do 

počátku 2. poloviny 19. století.  

Bohužel zachovaný dokumentační 

materiál jen nedostatečně dokládá 

skutečný vzhled domu v době, kdy se 

Freud narodil. Proto je celý dům chápán 

jako jeden exponát. Dnes je expozice koncipována jako multimediální produkt, kdy 

celý obsah je postaven na fenoménu jednoho průvodce, jímž je samotný Sigmund 

Freud. Námětově vychází scénař z karikatur Vladimíra Jiránka, které se objevují 

v úvodním informativním filmu. Animovaná figura profesora Freuda provází 

návštěvníky rodného domu současně s jeho hlasem. Kresby Vladimíra Jiránka a 

citáty Sigmunda Freuda Vám přiblíží život i dílo slavného příborského rodáka.  

Součástí expozice je i Freudova pohovka ve zcela výjimečném provedení! 

 

 

 

Středověký Hrádek D ětřichovice v P říboře – Lubin ě 

 

Nejstarší historie Dětřechovic (později Větřkovic) úzce souvisí se založením 

hradu, jehož takřka nenalezené zbytky se podařilo objevit v roce 1975. V roce 1981 

byl proveden odborný výzkum. Získaná keramika z výzkumu je poměrně početná, ze 

železných nálezů jsou to části nožů, různá kování, hřeby a jiné. Nalezené mince - 

haléře z husitského období - potvrzují skutečnost, že hrádek patrně existoval ještě v 

15. století. 

 

Zbytky hrádku se nacházejí na katastru obce Lubina v trati zvané Hrobovka či 

Hrobuvka. Hrádek je situován v úzkém zalesněném pásu 30 - 50 m širokém, na 

hraně svahu příkře spadajícím do údolí řeky Lubiny. 
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Obr. 4.14 Bývalá piaristícká kolej 

 

Naproti gymnázia nalezneme 

barokní tříkřídlou jednopatrovou 

budovu v nárožní poloze, která jižním 

křídlem ukončuje blok řadové 

zástavby Lidické ulice. Je to bývalá 

piaristická kolej, založená biskupem 

Karlem II. z Lichtenštejna v roce 

1694. 

Dnes slouží tato pozdně 

barokní budova s krásným refektářem (jídelnou), zdobeným freskami a bohatou 

štukovou výzdobou jako výstavní síň příborského muzea a příležitostný koncertní sál. 

 

 

 

Obr. 4.15 Památník ČS. letců v Příboře 

 

K vybudování památníku byl 

využitý již zcela zdevastovaný stíhací 

letoun MiG 15 bis, který členové místní 

organizace VSR zdarma opravili, a na 

který město poskytlo finanční 

prostředky. Vznikl tak letecký 

památník, který je ojedinělý a v ČR 

nemá obdobu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

Tabulka č. 4.1: Další kulturn ě – historické pam ětihodnosti v regionu 

Název pam ětihodnosti  Obec  

Kaple sv. Ondřeje  Hukvlady 

Kostel sv. Maxmiliána  Hukvlady 
Kostel sv. Mikuláše  Hukvlady 
Zděná kaplička na farním poli pod lesem  Hukvlady 
Farní kostel Narození Panny  Příbor 

Kaple Panny Marie Lurdské  Příbor 

Kostel sv. Františka Serafinského Příbor 

Kostel sv. Kříže  Příbor 

Kostel sv. Valentina  Příbor 

Náměstí Sigmunda Freuda  Příbor 

Pomník obětem komunismu  Příbor 

Pomník Sigmunda Freuda Příbor  Příbor 

Pomník T. G. Masaryka Příbor  Příbor 

Pomník Tomáše Řehoře Volného  Příbor 

Pramen: vlastní zpracování 

 

 

4.6.  Významné osobnosti  

K nejvýznamnějším osobnosti tohoto regionu patří nepochybně světoznámý 

lékař a psychoanalytik Prof. MUDr. Sigmund Freud, který se narodil v Příboře a 

hudební skladatel Leoš Janáček. 

 

Obr. 4.16 Sigmund Freud 

 

Nejvýznamnějším příborským rodákem je profesor 

MUDr. Sigmund Freud, který se narodil v Příboře 6. 5. 

1856. Pocházel z moravské židovské rodiny. Pobyl v 

Příboře jen první tři léta svého pohnutého a bohatého 

života. Možná právě ony tři příborské roky (a pozdější 

studentská návštěva) ovlivnily podvědomě vědecký růst 

zakladatele psychoanalýzy. Lékař, psychiatr a neurolog 

světového věhlasu založil svoji metodu léčení na 
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technice volných asociací a výkladu snů. Jeho psychologická škola dalekosáhle 

ovlivnila vývoj v tomto oboru. Jak důležité jsou pro náš život sny, mapující vědomě či 

nevědomě naše dětské křivdy i úspěchy, je dnes známo na celém světě. A 

psychoanalýza, jako koncept vývoje osobnosti a způsob terapie duševních chorob, je 

v současnosti uznávanou součástí psychologie konečně i v našem státě.  

 

Ač téměř celý život prožil ve Vídni, umírá Freud v emigraci v Londýně roku 

1939, na útěku před zlobou německého fašismu.  

 

 

Obr. 4 17 Leoš Janá ček 
 

Hudební skladatel Leoš Janáček se narodil na 

Hukvaldech 3. 7. 1854. Patří ke klasikům české hudby a je 

řazen hned za zakladatelskou trojici české národní hudby 

Bedřicha Smetanu (1824 - 1884), Antonína Dvořáka (1841 

- 1904) a Zdeňka Fibicha (1850 - 1900). 

V jedenácti letech odešel na studia do Brna, kde se 

trvale usadil a umělecky působil jako sbormistr, dirigent, 

varhaník i pianista, hudební kritik i spisovatel a do 

pozdního věku též pedagog, především skladatel. Do 

svého rodiště se od konce 19. století vracel stále častěji  - studoval zde lidovou 

hudbu, nacházel tu chvíle odpočinku i klidu k soustředěné práci, k níž ho často 

inspirovala překrásná hukvaldská příroda. Ve své tvorbě vyšel z moravského folklóru. 

Leoš Janáček podnikl několik studijních a sběratelských cest na Valašsko.  

Po úspěchu opery Její pastorkyňa se jeho skladby staly součástí operního a 

koncertního repertoáru světových umělců.  

Na Hukvaldech strávil poslední dny svého života před odjezdem do ostravské 

nemocnice, kde 12. 8. 1928 umírá. 
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Obr. 4.18  Antonín Kro ča 

Narodil se dne 20. 10. 1947 v Dolním Sklenově, kde 

doposud bydlí a tvoří. Vystudoval nejdříve umělecko-

průmyslovou školu v Uherském Hradišti, pak v létech 1967 

až 1973 Akademii výtvarných umění v Praze V roce 1995 

byla založena Galerie Antonína Kroči v Rychalticích. 

Přední český malíř, žák Jiřího Johna a Jana 

Smetany na pražské Akademii, významným způsobem 

ovlivnil výtvarný život regionu severní Moravy. Během 

uplynulého desetiletí definitivně potvrdil své místo v kontextu vývoje českého 

výtvarného umění. Svou tvorbu spojil s životem v rodném Dolním Sklenově, s 

krajinou Lašska i svéráznými typy lidí podhůří Beskyd. Je malířem silného vnitřního 

napětí a výrazového přednesu. Mnohovrstevná forma, ležící na samé hranici 

abstraktního expresionismu, však autora nikdy neodvedla od předmětnosti, tělesnosti 

člověka a přírody. 

 

  

Obr. 4 19 Jan Václav Sládek 

 

Narodil se 21.2.1909 na Hukvaldech a velkou část 

svého dětství prožil na hukvaldském hradě, kde byl jeho 

otec kastelánem a arcibiskupským hajným.  

Po maturitě na gymnáziu v Příboře studoval na 

Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Po ukončení 

studia působil jako středoškolský profesor výtvarné 

výchovy. Převážnou část svého života pracoval jako 

nezávislý výtvarník. 

Jeho výtvarné dílo se rozvíjí ve dvou liniích. První je 

spjata s ostravskem, maluje převážně průmyslovou krajinu, portréty hutníků a 

horníků. Druhá oblast představuje vše, co je spjato s rodnými Hukvaldy - hukvaldská 

krajina s hradem a oborou. Pro svůj rozsáhlý Janáčkův cyklus našel inspiraci v 

hudebním díle našeho velikána Leoše Janáčka. 
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J. V. Sládek se věnoval také literární činnosti. Vydal desítky fejetonů a dvě 

knihy zachycující historii života Hukvald "Hukvaldské miniatury" a "Hukvaldské 

siluety". 

Jeho celoživotní dílo je umístěno v Zakladní škole Leoše Janáčka, jako odkaz 

hukvaldské mládeži. 

 

 

Z dalších známých rodáků jmenujme aspoň Tomáše Řehoře Wolného  (1793 

až 1871), zakladatele moravského místopisu, Bonifáce Buzka  (1788 až 1839), 

národního buditele a filosofa a Josefa Ignáce Bu čka, rytíře z Heraltic (1741-1821), 

profesora a vedoucího katedry politických a hospodářských věd na pražské 

univerzitě. 

 
 
 

4.7.  Dopravní infrastruktura 

 
Silniční doprava 

Oproti jiným druhům je silniční doprava v této oblasti nejvvýznamnější, neboť 

se s ní návštěvníci dostanou na mnoho míst a nevede tudy žádná železnice. 

K mikroregionu náleží silnice I/58 spojující města Rožnov pod Radhoštěm, 

Ostravu a Bohumín. Na ni navazuje silnice II/486 vedoucí Brušperk, Rychaltice až na 

Hukvaldy. A také touto oblastí prochází významná mezinárodní silniční trasa z Vídně 

do Krakowa (E 462). 

Ostatní komunikace, zejména místního významu, nemají na dálkové trasy 

náležité kapacitní propojení. Stav komunikací není v nejlepším stavu, což má 

nepříznivý účinek na bezpečnost silniční dopravy. Tím, že dochází k nárůstu 

automobilové dopravy dochází k zhoršování životního prostředí a technického stavu 

vozovek. 

 

Železniční doprava 

Nejbližší železniční stanice je v Příboře se spojením na Studénku nebo ve 

Frýdku-Místku se spojením na Ostravu nebo do Frýdlantu nad Ostravicí, a dále také 

v Ostravě. 
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Letecká doprava 

Letecká doprava v této oblasti nabízí určité možnosti, neboť se poblíž nachází 

letiště Leoše Janáčka v Mošnově. 

 

Autobusová doprava 

Veřejná autobusová doprava je na tomto území zajišťována pravidelnými 

linkami CONNEX Morava. Na hlavních tazích je poměrně dostačující, i když 

v posledních letech došlo ke redukci spojů (zejména mimo hlavní tahy), což je 

problém především pro nemotorizované návštěvníky regionu. 

 

Cyklistická doprava 

Mikroregion  je území s tradicí cyklistické dopravy, jelikož se v současné době při 

celkovém trendu jejího růstu její význam ještě zvyšuje. Z pohledu rekreační 

cyklistické dopravy touto oblastí vede několik cyklistických stezek. 

.  
  
 

4.8.  Základní a doprovodná turistická infrastruktu ra 

 

Turisté přijíždí do vybrané destinace, aby uspokojili své potřeby a požadavky. 

Za turistickou supra a infrastrukturou se považuje ta složka materiálně-technické 

základny, která představuje nástroje ke splnění uvedených přání a očekávání. Jde 

především o ubytovací a stravovací instituce, dopravní dostupnost, kulturně-

společenská zařízení, sportovně-rekreační zařízení, informační služby a důležité 

události v regionu. 

 

4.8.1. Ubytovací za řízení 

 
Ubytování v této oblasti je realizováno především prostřednictvím Hotelů (nižší 

a střední třídy), ze značné části penziony či ubytovnami a ubytování v soukromí a 

také se zda nachází jedno sezónní zařízení (autokemp). Výjimkou je pouze Hotel 

Hukvaldy, který poskytuje služby a ubytování na mezinárodní úrovni. 
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Obvyklá je však neadekvátnost registrovaného označení subjektu podnikání 

vzhledem k množství poskytovaných služeb, jenž neodpovídají formální kategorizaci 

ubytovacích zařízení.   

 

 

Obr. 4.20 Hotel Hukvaldy 

Překrásné ubytování nabízí 

nově zrekonstruovaný Hotel 

Hukvaldy , jehož slavnostní 

otevření proběhlo dne 1. 7. 2009. 

K dispozici pro návštěvníky je 26 

nadstandardně vybavených 

pokojů s LCD televizorem a mini 

barem. Nově je v provozu také restaurace s venkovní terasou.  

Hotel Hukvaldy nabízí vysoký komfort a pohostinnost klientům, ať už se jedná 

o ubytování na služební cestě nebo odpočinek. Příjemně zařízené pokoje, špičkově 

vybavené prostory pro různé typy akcí. V současnosti by mělo být již  zprovozněno i 

fitness centrum, bazén se saunou a prodejní galerie. Společně s využitím 

konferenčního sálu s prostorovým zvukem se turistům nabízejí i různé možnosti 

využití volného času. Jako jediná restaurace v širokém okolí nabízí k zapůjčení 

knihy, časopisy a denní tisk. Na své si přijdou i děti, které si mohou hrát v dětském 

koutku. 

 

 

Obr. 4.21 Hotel U Freuda P říbor 

 

Hotel u Freuda leží v těsném 

sousedství rodného domu Sigmunda 

Freuda. 

V létě je krásný výhled z hotelové 

zahrádky přímo na tento dům - dnešní 

muzeum. 

Hotel se nachází cca 50 metrů 

pod náměstím Sigmunda Freuda. 
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Obr. 4.22 Penzion Freud ův sen 

Penzion Freudův sen je umístěn v 

nově zrekonstruované budově v 

historické části města. Nedaleko se 

nachází rodný dům Sigmunda Freuda. 

Přímo v penzionu je možno zakoupit 

upomínkové předměty s tematikou S. 

Freuda. 

 

 

 

 

Obr. 4.23 Penzion Hukvaldský dv ůr 

Restaurace Hukvaldský dvůr 

nabízí pět dvoulůžkových pokojů s TV, 

koupelnou a WC, možnost přistýlky. 

Specialitou je luxusní pokoj s vířivou 

vanou. Stravování možné v restauraci, 

která je součástí penzionu. 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4.2: Další ubytovací za řízení  

Název zařízení Obec 

Lovecká chata v oboře Hukvaldy 

SIESTA***  Příbor 

Hotel U Nádraží  Příbor 

PENZION RICCO  Příbor 

Penzion St. Florian  Příbor 

Penzion U Čechů  Příbor 

Penzion U Náměstí  Příbor 

Motel Zafír Příbor 

Pramen: vlastní zpracování 
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Ubytování v privátech poskytuje v poslední době pořád více subjektů. 

Důvodem je značná konkurenceschopnost vzhledem k větším ubytovacím zařízením 

díky nízké cenové úrovni a vysoké kvalitě poskytovaných služeb.  

 

4.8.2. Gastronomická za řízení 

 
Stravovací zařízení může být i samotným důvodem pro návštěvu určité 

lokality. A tudíž je vyšší úroveň stravovacích služeb podmínkou a zárukou 

spokojenosti návštěvníka. Kromě toho je stravování důležitou složkou příjmu 

z pohledu finanční udržitelnosti cestovního ruchu určité lokality.  

 

V této oblasti se nachází několik gastronomických zařízení, které fungují v 

podstatě celoročně. Stravování je většinou  řešeno přímo v ubytovacích zařízeních, 

jejichž součásti jsou většinou restaurace a jídelny. Kromě restaurací se zde nalézají i 

3 vinárny, vinný sklípek a také pivovar. Dále se zde nachází hospody a hostince, 1 

pizzerie, a také několik cukráren, kaváren a 1 čajovna. 

 

 

Pivovar a pohostinství U Zastávky 

 

Minipivovar založen l. p. 2003 v obci Hukvaldy, místní část Dolní Sklenov. 

Jedná se o malý rodinný pivovar s ročním výstavem cca 30-50 hl kvasnicového piva. 

Není nijak upravováno, obsahuje tedy veškeré významné prvky, včetně 

vitamínu B, které jsou ve velkých průmyslových provozech odstraněny filtrací a 

pasterizací.  

Pivovar se nachází v prostorách pohostinství, kde je téměř celá produkce 

spotřebována.  
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Tabulka č. 4.3: Přehled restaurací  

Název zařízení Obec 

Restaurace U Strakošů Hukvaldy 

Restaurace Pod hradem Hukvaldy 

Restaurace U námořníka Hukvaldy 

Sklípek V Podhradí Hukvaldy 

Restaurace Myslivna  Stará Ves nad Ondřejnicí 

Restaurace Hrot Stará Ves nad Ondřejnicí 

Motel ZAFÍR  Příbor 

Restaurace a bowling U Zlaté hvězdy  Příbor 

Restaurace a herna B. O. B.  Příbor 

Restaurace Mexico  Příbor 

Restaurace Neptun  Příbor 

Restaurace OAZA  Příbor 

Restaurace Slavie  Příbor 

Restaurace U Freuda  Příbor 

Restaurace U Nádraží  Příbor 

Restaurace U Platanu  Příbor 

Restaurace VÍNO RESTAURANT 

TERRA LIBERA  

Příbor 

Vinárna - Penzion St. Florian  Příbor 

Vinárna Armanka Příbor 

Vinárna Bystrouška Příbor 

Zámecká restaurace Stará Ves nad Ondřejnicí 

Pramen: vlastní zpracování 

 
 
 

4.8.3. Kulturn ě – spole čenská za řízení 

 
Kulturně-společenská zařízení jsou velmi důležitou složkou v určité destinaci. 

Patří k nim kupříkladu divadla, kina, muzea, galerie. Na „Příborsku“ je většina 

z atraktivit soustředěna do jednotlivých obcí. 
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Obr. 4.24 Exotic 
 

Na Hukvaldech v Podoboří je 

veřejnosti přístupná krásná výstava 

motýlů a brouků. 

Tato expozice je zvláště 

vhodná pro milovníky přírody, 

přírodovědce a školní mládež. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Obr. 4.25 Muzeum a pam ětní síň Sigmunda Freuda v P říboře 

 

Stálá výstava vás provede 

dějinami města Příbora od jeho 

založení Přemyslem Otakarem II. v 

roce 1251 až do současnosti. K vidění 

jsou výrobky řemesel, pracovní nářadí 

soukeníků, tkalců a hrnčířů, umělecké 

předměty, obrazy purkmistrů a 

olomouckých biskupů a dokumenty ke 

kulturnímu rozvoji města a 2. sv. válce. 

Od roku 1969 je muzeum obohaceno o pamětní síň příborského rodáka Dr. 

Sigmunda Freuda, slavného zakladatele psychoanalýzy. 

 
Muzeum cínu, Almi Dekor 
 

V obci Hukvaldy se nachází malé muzeum cínu, Jurkovičův pokoj a obchod 

Almi Decor s krásnými suvenýry a bytovými doplňky. 
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Tropic Hukvaldy 

Firma Tropic  se nachází na Hukvaldech v rodišti Leoše Janáčka pod hradem 

Hukvaldy. vhodné zvláště pro rodiny s dětmi a milovníky přírody.  

Najdeme zde skleníky s tropickýma a subtropickými rostlinami, japonskou 

zahradu, masožravé rostliny, bonsaje, kaktusy, orchideje, citrusy, tillandsie, mluvící 

papoušky, samce Pumy, Tukana a další zajímavá exotická zvířata a rostliny. Rostliny 

si mohou návštěvníci nejen prohlédnout, ale i zakoupit. Děti většinou nejvíce lákají 

masožravé rostliny a kaktusy a ty nejmenší jsou nadšené když můžou vstoupit do 

výběhu morčat a králíku nebo zakrslých Holandských koz.  

Velmi pozoruhodný je keř plný motýlů - Budleia daviddi. Rostlina, která láká 

motýly, je také nazývána Tibetský še řík, nejčastěji však Motýlí ke ř neboť láká 

spousty motýlů a z brouků zlatohlávky. Tato rostlina pochází z Japonska a Číny, kde 

roste až do nadmořské výšce 3000 m. 

 
Amfiteátr v obo ře na Hukvaldech 
 

Divadelní amfiteátr se nachází přímo v hukvaldské oboře, poblíž pomníčku 

Lišky Bystroušky. V roce 1958 byla v amfiteátru uvedena Janáčkova Její pastorkyňa, 

v 1959 se na jevišti hrála opera Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky.  

 

 

Tabulka č. 4.4: Další kulturn ě – spole čenská za řízení 

Název zařízení Obec 
Galerie v radnici  Příbor 
Hvězdárna  Příbor 
Klub LETKA  Příbor 
Kulturní dům  Příbor 
Loutkové divadlo  Příbor 
Městská knihovna Příbor  Příbor 
Music club Slavie  Příbor 
Pramen: vlastní zpracování 
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4.8.4. Tradi ční kulturní události 

 
Hudební festival Janá čkovy Hukvaldy 

 

Na hukvaldských koncertních pódiích se každoročně otevírá prostor hudebním 

tvůrcům pod názvem Mezinárodní hudební festival Janá čkovy Hukvaldy . Pro 

mladé tvůrce jsou Hukvaldy významným odrazovým můstkem na jiná prestižní 

koncertní pódia. Janáčkova tvorba může znít na Hukvaldech v nejrůznějších 

interpretačních podobách, od klasického stylu až po folklórní. Posluchači tak mají 

jedinečnou příležitost vnímat Janáčkovu tvorbu komplexněji. Na mezinárodním 

hudebním festivalu se profilují komorní skupiny, symfonické, divadelní, operní, 

taneční a přichází na řadu i ústní projev. Mezinárodní rozměr potvrzuje tento hudební 

festival také v pravidelném hostování slovenských umělců, jejichž věrná interpretace 

Janáčkovy tvorby se stala již tradicí.  

V amfiteátru byla uvedena všechna Janáčkova operní díla, opery Bedřicha 

Smetany i Antonína Dvořáka. Byla zde také hrána opera Nabucco Giusseppe 

Verdiho. 

 

 

 Kultura neodmyslitelně patřila a stále patří i k životu v obci Stará Ves nad 

Ondřejnicí. Každoročně se zde konají obecní slavnosti se starobylou Jizdou kole 

obila neboli Slavnostní objezd veškerých staročeských hranic, působí zde 

národopisný soubor Ondřejnica a každoročně se zde koná festival Poodří Františka 

Lýska.  

 

 

Festival Pood ří Františka Lýska 

 

Počátky festivalu Poodří Františka Lýska jsou spojeny s rokem 2004 a stým 

výročím narození Františka Lýska - hudebního pedagoga, zakladatele a sbormistra 

Jistebnických zpěváčků a sběratele lidových písní na Lašsku. Svým zaměřením 

festival naplňuje jeho hudebně pěvecký a folklorní odkaz. 
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Celé vystoupení doplňuje dětský pěvecký sbor i folklorní program Lašského 

souboru písní a tanců Ondřejnica a Cimbálová muzika Ondřejnica s písněmi 

zapsanými Františkem Lýskem.  

K souboru patří Malá Ondřejnica s úspěšnými zpěváčky a tanečníky ve třech 

věkových skupinách, která se zúčastňuje přehlídek a festivalů nejen v České 

republice, ale i v zahraničí. 

 

 

4.8.5.  Sportovn ě – rekrea ční zařízení 

 
Pro turisty je existence sportovně-rekreačních zařízení velmi důležitá a 

nepopiratelná. Zdokonalují a doplňují podmínky pro efektivnější využití potenciálu 

oblasti pro rozmach cestovního ruchu. Ačkoliv se v tomto mikroregionu jistá 

sportovně – rekreační zařízení nacházejí, nepřítomnost podstatnějšího sportovního a 

relaxačního zázemí je velkou brzdou pro další rozvoj cestovního ruchu. 

 
 

V mikroregionu „Příborsko“ se nabízí nejrůznější sportovní aktivity – pěší 

turistiku, cykloturistiku, rekreaci u vody. Kromě toho je zde relativně uspokojující 

nabídka dalšího sportovního vyžití - FIT centrum, sportovní střelnice, horolezecká 

stěna, bowling, dopravní hřiště v městském parku, dětské hřiště Klokočov, tenisové 

kurty, skatepark Příbor, minigolf (na koupališti). 

 

 

Vodní plochy - k rybolovu i ke koupání 
 

Ideálním místem pro koupání v p řírodě je vodní nádrž V ětřkovice . 

Koupatiště se nachází v oblasti Podbeskydské hornatiny, východním směrem od 

stejnojmenné osady Větřkovice a západním směrem od městečka Hukvaldy. Vodní 

nádrž byla postavena na toku Svěceného potoka a je využívaná k rekreačním 

účelům. Vodní plocha nádrže slouží jako přírodní koupaliště, na břehu je upravena 

travnatá pláž a je možné tu chytat také ryby. U vodní nádrže najdeme v letním 

období půjčovnu lodiček a vodních šlapadel. V blízkosti přehradní hráze je sezónní 

restaurace a dětské hřiště. Nedaleko přehradní hráze bylo vybudováno parkoviště.  
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Obr. 4.26 Koupališt ě Příbor 

 

Koupaliště RICCO nachází v 

překrásné přírodě v místní části Příbor - 

Véska. Firma. Celý areál je bezplatně 

pokrytý WIFI signálem. Zdarma připojení pro 

všechny, kteří vlastní své počítače. Součástí 

informačního centra jsou počítače s 

vysokorychlostním připojením k Internetu. 

 

Dva bazény o velikosti jsou napouštěny pitnou vodou a patří mezi nejčistější 

na Severní Moravě. Díky osvětlení bazénu umožňuje také večerní a noční koupání. 

Areál koupaliště nabízí standardní, ale také doplňkové služby a značné 

sportovní vyžití: volejbal, plážový volejbal a nohejbal.  

Také zde naleznete adrenalinové sporty AQUAZORBING a ZORB-BALL, vše 

na jednom místě. 

 

Bazén a sauna 
 
 

Příjemné prostředí Hotelu Hukvaldy nabízí krytý bazén s protiproudem a parní 

saunou. V každém ročním období je Vám bazén plně k dispozici - bez ohledu na to, 

zda jste v hotelu ubytování či nikoliv. Bazén je uzpůsobený i pro plavání rodin s 

dětmi. Hoteloví hosté mají bazén v ceně ubytování 

 

 

 

Masáže 
 
  

Moderní člověk aktuálně vyhledává možnost relaxace a znovunačerpání sil 

prostřednictvím přírody a staletími osvědčených receptů. Hotel Hukvaldy nabízí 

jednu z nejstarších a nejpřirozenějších způsobů léčby a tou je masáž - nejpříjemnější 

metoda, jak zlepšit celkový stav organismu. K masáži se  využívá výhradně přírodní 

kosmetika, masáže jsou doprovázený ethnickou hudbou a exotickými vůněmi. 
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Infrastruktura pro p ěší turistiku  – mikroregionem vede řada turistických tras 

pro pěší. 

 

Zde řadíme turistické značené trasy a naučné stezky, první slouží spíše 

k propojení zajímavých míst v prostoru vhodnou trasou pro chůzi, druhé mají za úkol 

turistu obohatit různými informacemi o procházené krajině. 

 

 

Přestože obec Stará Ves nad Ondřejnicí leží blíže k průmyslové Ostravě než k 

horám, i tady lze najít vhodný terén pro turistiku. 

 

Dolní částí obce vede zelená turistická značka, po které se můžeme vydat 

švestkovou alejí do Černého lesa. V Černém lese se musíme rozhodnout, zda 

chceme pokračovat dále po zelené značce, která nás přes Krmelín, Paskov a 

Bruzovičky dovede k vodní nádrži Žermanice, nebo se napojíme na červeně značený 

okruh, po kterém se přes Starou Bělou a Proskovice můžeme vrátit zpět do Staré 

Vsi. 

 

Jestliže zvolíme opačný směr po zelené značce, projdeme malou Košatkou a 

dále se můžeme po žluté značce přes velkou Košatku, Petřvaldík, Studénku a 

Bílovec vydat třeba do Kyjovic. Nebo pokračujeme po zelené po hrázi rybníka Bezruč 

CHKO Poodří. Zde se můžeme vydat dále po zelené nebo se napojit na modrou či 

červenou značku. Zvolíme-li zelenou, dojdeme přes Klimkovice a Krásné Pole do 

Ostravy. Nenáročná trasa vede z větší části zalesněnou krajinou. Na půl cesty mezi 

Klimkovicemi a Krásným Polem v místě zvaném Mezihoří si můžeme kromě zelené 

vybrat několik dalších tras, po nichž můžeme dojít např. do Kyjovic nebo Dolní Lhoty. 

Jestliže se na břehu rybníka Bezruče rozhodneme zelenou značku opustit a vydáme 

se po modré, čeká nás cesta po břehu Odry kolem rybníků CHKO Poodří přes 

Studénku až do Hladkých Životic. Kromě modré značky si můžeme vybrat také 

červenou, která vede Polanskou nivou a Polanským lesem podél Odry do Koblova ( 

Landek ). 

 

Další naučné vycházejí z hukvaldského Podzámčí. Jejich názvy vyjadřují jejich 

zaměření. 
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Hradní vrch  

Naučná stezka,je okruh, který vás dovede až k samotné zřícenině hradu 

Hukvaldy. 

 

Hůrky  

Z Kubánkova pokračuje po modré značce až k přehradě Olešná. Je dlouhá 

12,5 km. 

  

Janáčkova lavi čka  

Leoš Janáček vlastnil les, do kterého rád a často chodíval. Hajný Vincenc 

Sládek mu na Babí hůře postavil lavičku, kde Janáček sedával a shlížel do kraje. 

 

Janáčkův chodní ček  

Vede opět z hukvaldského Podzámčí přes oboru kolem pomníčku Lišky 

Bystroušky a amfiteátru, míjí bývalou arcibiskupskou hájenku, až k bráně u Měrkovic. 

Odtud pokračuje do Kozlovic a stoupá kolem Bačova potoka na Podvrší. 

 

Naučná trasa M ěstskou památkovou rezervací P říbor  

S cílem přiblížit nejvýznamnější památky MPR Příbor a jejího nejbližšího okolí 

občanům města a především jeho návštěvníkům byla v roce 2008 vybudována 

Naučná trasa Městské památkové rezervace. Trasa je určena nejen pro pěší, ale i 

pro cyklisty a je na ní realizováno celkem 8 zastavení. Trasa začíná i končí na 

náměstí Sigmunda Freuda  

 

Město se s projektem zařadilo mezi úspěšné uchazeče o dotaci z prostředků 

Evropské unie a v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko se stala Naučná trasa Městskou památkovou rezervací prvním 

ukončeným projektem. 

 

Naučná stezka Borovecké rybníky,  která má návaznost na příborské cyklotrasy a 

je situována do místní části Borovec.  
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Infrastruktura pro cykloturistiku  – vhodný výškový profil a hojná síť 

komunikací nižších kategorií s minimálním provozem má pozitivní vliv pro růst 

cykloturistiky.  

 
Cyklotrasy  
 

Oblast je vhodná jak pro náročnou, tak i nenáročnou cykloturistiku. 

 

Částí Košatky vede cyklistická trasa č. 5 - Jantarová stezka. Můžeme se po ní 

vydat směrem na Jistebník, Polanku, Ostravu a Hlučín nebo zvolit opačný směr přes 

Petřvaldík, Albrechtičky, Bartošovice, Kunín třeba až do Přerova. 

 

V Bartošovicích se můžeme napojit na stezku č. 6011 vedoucí přes Bílovec, 

Klimkovice, Polanku a Jistebník zpět do Košatky.  

 

Trasa č. 6135 vedoucí podél řeky Ondřejnice směrem na Brušperk nás 

dovede např. na Hukvaldy nebo k vodní nádrži Olešná. 

 

Naší oblastí vede rovněž jedna ze stezek historické trasy Krakov - Morava - 

Vídeň Greenways. Tato mezinárodní trasa je protkaná sítí cyklistických, pěších a 

dalších tématických stezek. Starou Vsí vede stezka C2  Zámky a příroda Poodří. 

 

 

Lokalita kolem Hukvald nabízí také pestré vyžití v cykloturistice . Na své si 

příjdou rekreační cyklisti i milovníci freerideru. Mezi nejznámější trasy patří 

cyklotrasa č. 502 ze Starého Jičína na Hukvaldy. Cyklotrasa je vhodná pro všechny 

věkové kategorie - jedná se o silnici třetí třídy posazenou v malebné krajině s mírným 

převýšením. Pro ty z Vás, kteří vyhledávají adrenalinový zážitek se nabízí nádherný 

sjezd z Palkovických hůrek do údolí Hukvald. Pro časově krátké projíždky je 

nejvhodnější hrad Hukvaldy nebo přehrada Větřkovice. 
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 Cyklotrasa č. 6039 – nenáročná trasa (Kopřivnice–Příbor–Skotnice–Nová 

Horka)  

Trasa vede z Kopřivnice, přes Příbor, Skotnici až do Nové Horky, zpřístupňuje 

oblast CHKO Poodří. Délka trasy je 17 km. Bývá označována jako trasa rodištěm 

Sigmunda Freuda (místní spojení mezi větví C1 a C2 projektu Greenways, z Příbora 

vedou ještě dvě další napojovací větve, a to cyklotrasa č. 6134 – Stará ves n. O. – 

Příbor-Klokočov (11 km) a cyklotrasa č. 6136 – Petřvaldík–Škornice (8 km). 

V Příboře ještě existuje tzv. Příborský okruh – 10-ti kilometrová trasa vedoucí 

k Boroveckým rybníkům.  

 

Cyklotrasa č. 6001 - Cykloturistická trasa „Hukvaldy-Kopřivnice-Příbor“ (vhodný pro 

treková kola a MTB) Trasa zpřístupňuje cyklistům Větřkovickou přehradu ve směru 

od Hukvald a Příbora a má délku 9,5 km.  

 

Cyklotrasa č. 6002 - Cykloturistický okruh „Paseky“ (vhodný pro treková kola a 

MTB). Celková délka okruhu, který propojuje města Kopřivnici a Příbor a obec 

Závišice, je 10 km.  

 

Radhoš ťská stezka  (Ostrava–Příbor–Frenštát p/R–Radhošť)  

Trasa vede z Ostravy-Bělského lesa, přes Starou a Novou Bělou, Krmelín, 

Mošnov, Příbor, Mniší, Tichou, Frenštát až na Pustevny resp. Radhošť. Délka trasy 

je 66 km. 

 

 

4.8.6. Informa ční služby 

 
V tomto mikroregionu se nachází 2 informační centra (Hukvaldy a Příbor) s 

celoročním provozem, které nabízí komplexní informace. 

 

Tyto služby se dají rozdělit do dvou hlavních oblastí, a to do oblasti turisticko - 

informační a oblasti občanského servisu. 
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Poskytuje tyto informace o:  

- městě a okolí 

- otevíracích dobách, ubytování, stravování  

- historických památkách  

- kulturních programech, prohlídkových trasách  

- možnostech sportovního vyžití 

- službách ve městě 

- telefonních číslech na území města 

- vlakových a autobusových spojích  

- důležitých úřadech a institucích 

- akcích ve městě a okolí 

- nabídka tištěných propagačních materiálů pro turisty 

 

Prodej upomínkových předmětů a turistických map.  
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5. Výsledky pr ůzkumu 
 
 

5.1 SWOT analýza 

 
Cílem SWOT analýzy mikroregionu „Příborsko“ je popis silných a slabých 

stránek jednotlivých oblastí a stanovení možných budoucích příležitostí a hrozeb 

jeho dalšího rozvoje. To nám umožní získat podklady pro formulaci aktivit, směrů a 

strategických cílů. 

 

 

Silné stránky 

 

• atraktivita přírodního prostředí - malebná krajina, 

• relativně značný kulturně - historický potenciál památek, 

• příznivá oblast pro rozvoj cestovního ruchu 

• udržování lidových tradic 

• poměrně rozmanitá škála a dostatečná kapacita ubytovacích zařízení 

odlišného typu, 

• vcelku široká nabídka stravovacích služeb, 

• kvalitně vybavená a navštěvovaná informační centra, 

• vhodné terény pro turistiku i cykloturistiku s dobrým značením, všechny 

kategorie náročnosti tras 

• existence náležitých propagačních materiálů, 

• aktivní přístup obcí v mikroregionu, kvalitní webová prezentace, 

• turistický potenciál církevních památek, 

• významný podíl návštěvníků z okolních obcí, 

• působiště historicky významných osobností, 

• blízká vzdálenost krajské města, 
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Slabé stránky 

 

• značný podíl jednodenních i kratších návštěv této lokality, 

• nedostatek rekreačních zařízení pro aktivní poznávací dovolenou, 

• poměrně sezónní charakter návštěvnosti, 

• omezená nabídka ubytovacích a stravovacích služeb vyššího 

standardu, 

• nízká nabídka aktivit pro volný čas, relaxaci či zábavu, obzvlášť pro 

náročnější klienty, 

• minimální nabídka sportovních aktiv v zimním období, 

• nedostatečná nabídka doplňkových služeb (sportovně-rekreační, 

wellness atd.), 

• absence bezbariérových přístupů v určitých lokalitách, 

• intenzivnější nárůst dopravy a tím i hluku a množství zplodin z výfuků 

aut 

• nedostačující využití kapacity služeb cestovního ruchu a malá 

profesionalita, 

• v oblasti se nalézají špatně udržované komunikace 

 

 

Příležitosti 

 

• finanční podpora z programů EU na rozvoj cestovního ruchu,  

• prodloužení doby pobytu turistů, 

• zkvalitnění vzdělaní pracovníků v cestovním ruchu, 

• vylepšení základní i doprovodné infrastruktury, 

• najít další možnosti propagace místního kulturního dědictví, 

• vytváření nových pracovních příležitostí, 

• lepší spolupráce s okolními oblastmi za účelem rozvoje cestovního 

ruchu, 

• vytvoření celoroční nabídky turistiky, 

• údržba veřejné zeleně, 

• provedení protipovodňových opatření, 
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Ohrožení 

 

• aktivnější postoj konkurenčních turistických destinací, 

• konkurence okolí kulturního lidového dění a v tradicích, 

• růst zájmu o dovolené v zahraničí, 

• nedostatek finančních prostředků na rozvoj cestovního ruchu, 

• podcenění důležitosti doprovodných služeb, 

• stále horší stav dopravní infrastruktury, 

• vandalismus, 

• stárnutí obyvatelstva, 

• regionální konkurence, 

• značná nezaměstnanost 
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6. Závěr a doporu čení 
 
 

Ke zpracování své práce jsem použila informace z doporučené literatury, 

z materiálu obdržených v informačních centrech mikroregionu, a také z internetových 

stránek jednotlivých obcí. 

V teoretické částí své diplomové práce jsem se zaměřila na vymezení pojmu 

cestovní ruch, na jeho historický vývoj a také typologii. 

V praktické části jsem se zmínila poloze mikroregionu, přírodních 

předpokladech, kulturních a historických památkách, také jsem uvedla několik 

významných osobností. V neposlední řadě jsem popsala dopravní a doprovodnou 

infrastrukturu regionu spojenou s kulturou a místními tradicemi. Nakonec jsem 

provedla SWOT analýzu. 

Cílem práce bylo provést analýzu mikroregionu „Příborsko“ a vyhodnotit údaje 

analýzou silných a slabých stránek, upozornit na příležitosti a hrozby s nimi spojené, 

a navrhnout tak možnosti ke zvýšení úrovně současných atraktivit regionu a další 

rozvoj cestovního ruchu v této oblasti, který by zabezpečil větší 

konkurenceschopnost a lepší využití stávajících možnosti mikroregionu. 

Provedenou analýzou jsem zjistila, v čem si mikroregion vede dobře, kde má 

své silné stránky a naopak kde jsou větší rezervy. Mikroregion „Příborsko“ musí 

vyzvednout své silné stránky a využít příležitosti pro zkvalitnění cestovního ruchu 

v této lokalitě. 

 

Turistický mikroregion „Příborsko“ nepatří zrovna k nejvyhledávanější 

destinacím v ČR. Avšak působí tady celá řada pozitivních faktorů, které mohou 

pomoci výraznějšímu rozvoji cestovního ruchu. Tyto pozitivní faktory je nutné dobře 

rozvíjet a pečovat o ně, aby byl maximálně využit potenciál tohoto regionu. 
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Nynější turistická základna mikroregionu poskytuje této oblasti možnost se 

nadále rozvíjet tak, aby se region stal vyhledávanou lokalitou investorů pro 

uskutečnění jejich podnikatelské činnosti i společenským centrem, jenž se pro lidí 

z nejširšího okolí stane cílem při uspokojování jejich kulturních, společenských i 

sportovních zálib. 

 

Přestože turistická nabídka v řešené oblasti není špatná, měla by se i nadále 

určitě zdokonalovat, aby měli návštěvníci důvod tuto lokalitu navštívit a znovu se do 

ní navracet.  

 

Z pohledu cestovního ruchu je možno v mikroregionu vidět patrné rezervy. Pro 

eventuální rozvoj cestovního ruchu, by měla být nabídka vlastních turistických 

programů, produktů a aktivit, založená na jejich atraktivnosti a ojedinělosti.  

 

I přesto, že informační centra této oblasti poskytují brožury většinou 

v anglickém a německém jazyce, je to v dnešní době, vzhledem k rozvoji 

informačních technologií, zvláště internetu, poměrně nedostačující, a proto bych 

navrhovala za účelem zvýšení návštěvnosti regionu, i tvorbu internetových stránek v 

cizích  jazycích, alespoň v anglickém a německém jazyce. 

 

Nabídka by měla být turistům poskytována ve všech ročních obdobích a ne se 

jen soustředit na období letní. 

Region by se mohl zaměřit na výstavbu zařízení, které by turisté využívali 

v případě špatného počasí nebo v zimním období, jako je například výstavba krytého 

plaveckého areálu. 

 

Dále by měla být podporována výstavba dalších stezek a cyklostezek, které by 

vedly kolem přírodních a kulturních atraktivit. A také by měly stezky disponovat 

větším množstvím specifických zařízení pro cyklisty, jako jsou půjčovny kol, servis a 

jiné služby. 

 

Měla by se zlepšit profesionalita zaměstnanců informačních center, především 

jejich komunikační dovednosti. A důležitá je také jejich jazyková úroveň, protože se 

mnohdy setkávají s cizinci a tak by měli ovládat alespoň jeden světový jazyk. 
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Také by měla být rozšířena nabídka nadstandardních ubytovacích zařízení 

včetně jejich služeb (sauna, masáže, fitness, bazén). Nebo vybudovat zařízení, které 

by podporovalo zdravý životní styl či aktivní dovolenou (horská turistika, stanování u 

vody, rybolov, horolezectví, agroturistika).  

 

Účelné by mohlo být i vytvoření určitých turistických balíčků poskytujících 

sportovně založeným lidem program adrenalinových sportů ( tandemové seskoky, 

paintball, horolezecká stěna, střelba). 

 

Mohlo by se také využít náležitého dopravního spojení, polohy a poklidné 

lokality pro potřeby kongresové a incentivní turistiky, jelikož jsou zde vhodné 

podmínky, co se týká ubytování a také přednáškových sálů v kulturních domech. A 

v oblasti icentivní turistiky jsou zde různé sportovní možnosti. 

 

Další rozvoj cestovního ruchu by mohl spočívat v modernizaci přístupových 

cest k atraktivitám tohoto regionu nebo by se mohl realizovat pořádáním akcí 

spojených s doprovodným programem, s cílem nabídnout turistům nevšední zážitky. 

 

Mikroregion  „Příborsko“ by měl reagovat na budoucí trendy cestovního ruchu, 

vytvořit si originální image a zaopatřit stálý zdroj příjmů.  

 

 

 

Myslím si, že moje práce dává dostačující pohled na profil mikroregionu 

„Příborsko“ včetně jeho současné situace v oblasti cestovního ruchu a turistiky, a 

umožňuje tak lépe poznat tuto destinaci s veškerými jeho přírodními a kulturními 

atraktivitami. A pokud bude mikroregion „Příborsko“ úspěšně uskutečňovat jednotlivá 

opatření, mohl by jisté rozvojové tendence v dalších letech zaznamenat.  
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Příloha č. 1: Obec Hukvaldy 

 

Obec Hukvaldy se nachází v západní části okresu Frýdek-Místek mezi 

okresním městem a Příborem u mezinárodní silniční trasy z Vídně do Krakowa 

(E 462). 

Obec má původ v obci Sklenov s první písemnou zmínkou z roku 1294 a v 

obci Rychaltice s první písemnou zmínkou z roku 1394. Dnešní obec Hukvaldy se 

skládá ze čtyř místních částí: Hukvaldy, Horní Sklenov, Dolní Sklenov a Rychaltice. 

Zabírá prostor 2 037 hektarů a má 1905 obyvatel. Je to poslední obec čistě 

lašská na rozhraní valašsko-lašském, jíž vévodí jeden z nejmohutnějších hradů na 

Moravě, který byl založen v první polovině 13. století, tedy za panování krále 

Přemysla Otakara I. (1197 - 1230). Je to obec, kterou proslavil hudební skladatel 

Leoš Janáček (1854 - 1928).  

 

Hukvaldy skýtají možnost prohlídky kouzelných míst tohoto lašského koutu, 

kde téměř na každém kroku se návštěvník setkává se symboly připomínajícími 

mistrovství hudebního skladatele Leoše Janáčka.  

 

Rozsáhlá obora okolo hradu láká návštěvníky k prohlídce i odpočinku, nejvíce 

na jaře, když květy kaštanů prozáří koruny stromů, a pak na podzim, když vadnoucí 

listí hýří pestrou paletou barev a zralé plody kaštanů padají na zem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Město P říbor 

 

 

Příbor najdeme na mapě v severní části Moravy. Město leží asi 10 km 

východně od okresního města Nového Jičína a asi 16 km západně od města Frýdku-

Místku. Příbor je významnou křižovatkou dálkových cest a sice cesty z Brna nebo z 

Prahy přes Olomouc do Českého Těšína a Krakova (mezinárodní silnice E 462, dříve 

E 7) a cesty z Ostravy do Rožnova a dále až do Bratislavy. 

Je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Rozkládá se na obou 

březích řeky Lubiny. Je lemováno ze tří stran krásnou scenérii předhůří Beskyd s 

vyhlídkou na Štramberskou trúbu, Hukvaldy a staroslavný Radhošt. Město se může 

pochlubit bohatou historií.  

 

Příbor byl založen Frankem z Hückeswagenu roce 1251 jako osada s 

městským právem. První písemná zmínka o městě je v listině markrabího Přemysla - 

pozdějšího krále Přemysla Otakara II. Z 12. prosince 1251, v níž Přemysl potvrzuje, 

že hrabě mimo jiné založil v Příboře farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter. 

Příborské náměstí obdélníkového tvaru bylo od počátku proťato diagonálou prastaré 

"polské" obchodní cesty. Název města v té době se uvádí jako Vriburch, (později 

Freiberg a česky Przybor). 

Významnou kapitolou historie města je školství. Velkým přínosem v této 

oblasti bylo zřízení piaristického gymnázia v roce 1694. S příchodem piaristů do 

Příbora nastal velký rozmach školství a střední vzdělání mohli získat i žáci z nižších 

vrstev obyvatelstva. Založením českého učitelského ústavu v roce 1875 se město 

stalo centrem vzdělanosti severovýchodní Moravy Za dobu existence do roku 1938 

vyšla z ústavu řada významných pedagogů a odborníků ve školství a kultuře. Právem 

se Příboru říkalo moravská Litomyšl. 

 

Do dnešních dnů si městečko v mnoha uličkách zachovalo kouzlo starých 

časů a atmosféru století dávno minulých. Současný ráz dala městu barokní 

přestavba po třicetileté válce, kdy jej roku 1626 vypálila Mansfeldova vojska a roku 

1644 Švédové. Ovšem v některých uličkách starého města se ještě i teď můžete 

stále procházet po oblázkové dlažbě ze středověku. Historická část města byla již v 

roce 1989 prohlášena za městskou památkovou rezervaci . 



 

 

Příloha č. 3: Obec Stará Ves nad Ond řejnicí 

 

Příznivé polohy využili již před více než 700 lety kolonizátoři. Závěť 

olomouckého biskupa Bruna z Schaumburka z 29. 11. 1267 zmiňuje "Bruneswerde 

se 70 lány." Ono Bruneswerde je nynější Stará Ves a Brunovou zásluhou vznikla 1. 

písemná zmínka o existenci obce. Známkou jejího rozvoje se stává právo užívat 

vlastní obecní erb se zlatou růží, přidělený obci roku 1536 olomouckým biskupem 

Thurzem. Z historické předlohy vycházejí i novodobé symboly - znak a prapor - 

udělené obci a schválené Parlamentem České republiky v roce 1999. Dva pruhy na 

vlajce připomínají, že obec má dvě části: samotnou Starou Ves a místní část Košatku 

s asi 300 obyvateli.  

 

Nejvíce obec v minulosti poznamenala vláda slezského rodu Syrakovských z 

Pěrkova. Dokladem ctižádosti i úspěšnosti rodu je historická dominanta obce - 

překrásný zámek.  

Po téměř 300letém panování Podstatských přebírá velkostatek Starou Ves i 

se zámkem olomoucké arcibiskupství, od roku 1930 se stává majetkem města 

Moravské Ostravy a v roce 1991 přechází do majetku obce.  

 

Místní část Košatka leží 2 km severozápadním směrem a protínají ji dvě řeky - 

Odra a Lubina. Díky tomu, že tudy neprocházejí žádné významnější komunikace, si 

Košatka uchovala klidný venkovský charakter dokreslený sousedními přírodními 

klenoty - kouzelnými zákoutími neporušené přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří 

a malebnými jistebnickými rybníky. Krásu krajiny oceňoval při svých častých 

návštěvách i básník Petr Bezruč. 

 

Obec se za uplynulých několik let výrazně změnila. Její vzhled oživily 

upravené plochy zeleně, ještě výraznější dominantou se staly nově opravený zámek 

a rekonstruovaný zámecký park, z návrší do dálky září kostel, od roku 1997 dětem 

slouží nová budova základní školy, zlepšení životního prostředí přinesla plošná 

plynofikace, připravuje se odkanalizování obce, vyrostly zde další obecní byty. Obec 

se může pyšnit titulem Vesnice roku 2001 Moravskoslezského kraje.  

 

 


