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1 Úvod 

V poslední době dochází ke změnám ve společnosti, životním stylu, ale i v 

ekonomice. Tyto změny mají velký vliv na odvětví cestovního ruchu, které je řazeno mezi 

nevýznamnější součást národního a světového trhu.  

Lidé se snaží preferovat zdravější způsob života. Jsou ochotni více investovat do 

svého volného času a aktivního života. Požadována je hlavně kvalitní, široká a rozmanitá 

nabídka. Stále více jsou preferovány destinace, které jsou považovány za zdraví prospěšné. 

Jsou ve větší míře využívány jak letní, tak zimní dovolené. Roste popularita aktivních 

dovolených, lázeňských pobytů i wellnes produktů.  

Zcela nové produkty a specializace na specifické zájmy svých klientů přináší velký 

prospěch jak pro samotné dodavatele, tak i pro jejich uživatele, ve formě uspokojení 

individuálních potřeb a duchovních hodnot.  

Průměrná úroveň vzdělanosti u nás stále roste. Proto při plánování strávení volného 

času hrají důležitou roli kultura, historie i umění. Speciální produkty, poznávání nových 

destinací a jiné zajímavé nabídky jsou velice žádané. 

Také dochází k nárůstu osob vyššího věku, proto nastávají změny v nabídce 

atraktivit. Vzdálené destinace, pobyty ve formě prodloužených víkendů, větší pohodlí, 

kvalita a bezpečnost, či produkty zaměřené na jednotlivce jsou stálé více součástí trendů 

cestovního ruchu. Např. okružní plavby jsou stále více oblíbené u osob starších 50 let. 

Zkušenější spotřebitelé vyžadují zajištění své cesty podle svých zájmů, kladou 

důraz na poměr kvalita a cena. Důsledkem toho dochází k oslabování věrnosti destinací, 

zkušenosti klientů vedou k navštívení destinací, se kterými byli v minulosti velice 

spokojeni. Objevuje se smíšené spotřební chování, kdy klienti volí v jednom roce 

jednodušší dovolenou a v dalším roce luxusnější, nebo jeden rok dlouhodobější a v druhém 

krátkodobější. Preference regionů roste, nabízejí širokou, rozmanitou a zcela vyváženou 

škálu služeb. 
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V dnešní době hraje velkou roli v cestovním ruchu informační technologie. Pro 

účastníky je důležitá dostupnost informací o destinacích a produktech, při obtížném 

vyhledávání ztrácí daná lokalita konkurenceschopnost. Turisté s dlouhodobými 

zkušenostmi mají zájem sestavovat si svou dovolenou podle sebe a nejlépe jim to umožní 

právě internet. Stále oblíbenější se stává rezervace nákupu přes internet. Také neustále 

roste zájem o vizuální prezentace daných destinací. 

Dalším prvkem cestovního ruchu je doprava, která je neodmyslitelnou v této oblasti 

a zároveň napomáhá k lepší dostupnosti. Díky lepší dostupnosti přímých leteckých a 

vlakových spojení dochází k růstu poptávky po prodloužených víkendech a krátkodobých 

pobytech. Autobusová doprava klesá na významu, protože dochází k přetížení silniční 

dopravy. Důležitým faktorem cestovního ruchu je význam ekologie. Pro účastníky hraje 

čím dál větší roli příroda.  

Svou diplomovou práci zaměřuji na Euroregion Beskydy.  Podle mého názoru se 

jedná o aktuální téma, jelikož lidé stále více preferují hory a přírodu pro svůj pobyt, 

relaxaci či jiné aktivity. Volba právě tohoto regionu byla bezesporu proto, že jsem v něm 

vyrůstala a mám k němu určitý vztah. Podle mého názoru je Euroregion Beskydy jedním 

z nejzajímavějších a nejrozmanitějších míst naší republiky.  

Cílem mé práce je zhodnotit současnou situaci v Euroregionu Beskydy. Budu se 

zabývat jak negativními tak pozitivními dopady této krajiny. Součásti práce bude také 

sestavení SWOT analýzy. Zaměřím se i na nabízené služby, z hlediska jejich kvality i 

rozmanitosti. Ve své práci zohledním i možnosti rozvoje cestovního ruch v Euroregionu 

Beskydy.  

Diplomovou práci jsem si rozdělila do několika části. V úvodu se zmíním o 

cestovním ruchu z hlediska teoretického. Poté představím Euroregion Beskydy. Budu se 

zabývat jeho historií, turistickými zajímavostmi i sociálně ekonomickými 

charakteristikami. Na závěr převedu výsledky svých zjištěných poznatků do SWOT 

analýzy a navrhnu doporučení. 
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

Diplomovou práci jsem rozdělila do dvou částí, na teoretickou a aplikační. 

V teoretické části se zabývám obecnou charakteristikou cestovního ruchu a vymezuji cíl 

práce a metodiku zpracování, ve které přiblížím teorii SWOT analýzy a také druhy a 

metody výzkumu. Základní údaje a informace k této části jsem získala z odborné literatury 

a internetových zdrojů. V druhé části, aplikační, využívám zjištěné informace konkrétně o 

Euroregionu Beskydy, které následně převádím do SWOT analýzy a navrhuji doporučení, 

týkající se jeho rozvoje a dalších možností ke zvýšení svého postavení v oblasti cestovního 

ruchu. Součásti závěrečného doporučení je také vytýčení rezerv, kterými by se Euroregion 

Beskydy měl především zabývat a příležitostí, které by mohl využít ve svůj prospěch.  

  V následujícím textu bych ráda uvedla a přiblížila druhy a metody výzkumu, které 

lze využít pro získávání potřebných informací a řešení stanovených cílů. Také přiblížím 

teorii SWOT analýzy.  

Metody výzkumu 

Podle účelu  

• monitorovací výzkum – cílem je získávat informace o vnitřním a vnějším 

prostředí a odhalovat možné příležitosti a ohrožení; proto nepřetržitě zpracovává 

údaje z interních a externích zdrojů; podklady získává ze sekundárních údajů 

nebo pozorováním či dotazováním, 

• deskriptivní výzkum – cílem je popsat určité skutečnosti nebo jevy; zabývá se 

určením počtu výskytů, stanovením tržních veličin; deskripce je základem 

výzkumu; zjištěné závislosti mezi proměnnými však můžeme využít pro odhad 

budoucího vývoje; potřebné údaje získáváme především dotazováním, ze 

sekundárních zdrojů a pozorováním. [5] 

Podle způsobů získávání informací 

• sekundární – vychází z údajů již publikovaných, měl by přecházet primárnímu 

výzkumu; např. sběr údajů z ročenek, časopisů, zpráv, … 
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• primární – uskutečněný poprvé s cílem získat odpovědi na specifické otázky, 

využíváme jej, když údaje zjištěné sekundárním výzkumem jsou 

nedostačující.[5] 

Podle povahy získávaných informací 

• kvantitativní – zajišťuje popisné informace, údaje o počtu výskytu, četnosti 

opakování atd.,  

• kvalitativní – hledá příčiny, vztahy a závislosti mezi subjekty a jevy, příp. mezi 

příčinou a následky. [5] 

SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, díky které můžeme identifikovat jak silné (Strength) a 

slabé (Weakness) stránky, tak i možné příležitosti (Oportunities) a hrozby (Threaths). 

Cílem by mělo být omezit slabé stránky a podporovat stránky silné, dále využívat 

příležitosti okolí a snažit se předvídat a jistit proti případným hrozbám.  

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a 

slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat 

nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného 

střetu.[8] 

Pozorování 

Jedná se o neosobní formu záznamu událostí nebo skutečností bez přímého 

kontaktu. V rámci pozorování získáváme informace, formulujeme jejich možné ideje a 

testujeme jejich přesnosti. Pozorování je prováděno smyslovými orgány nebo pomocí 

přístrojů. Výsledky jsou zpracovávány pomocí počítačové techniky.  

Analýza a Syntéza 

Analýza je rozbor, metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na 

jednodušší. Jedná se o rozbor něčeho nesrozumitelného, pečlivé zkoumání detailů a 

podrobností a díky tomu dospění k pochopení věci. 
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Syntéza je obecné označení pro proces spojování dvou nebo více částí do jednoho 

celku. Je protikladem analýzy. Analýza i syntéza určují příčiny a důsledky. 

Analogie 

V analogii začínáme své hledání metodou srovnávání předmětů a procesů nebo 

faktů pozorovaných v průzkumu a úvahou vyvozujeme závěry. Tato metoda dovoluje 

formulovat odvážné myšlenky a domněnky a realizovat je. [9] 

Cíl práce 

Jako cíl diplomové práce jsem si stanovila zhodnotit současnou situaci v již 

zmíněném Euroregionu Beskydy. Hlavní část budu věnovat pozitivům a negativům této 

krajiny. Dále součásti práce bude vypracování SWOT analýzy, ve které zohledním jak 

silné a slabé stránky, tak možné příležitosti a hrozby.  

K dosažení těchto cílu využiji jak odbornou literaturu, tak materiály dostupné na 

internetových stránkách a také různé druhy dokumentů a propagačních materiálů, které se 

mi podaří získat k dispozici.  
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3 Teoretický vstup do problematiky 

V této části diplomové práce bych ráda přiblížila problematiku cestovního ruchu. 

Budu se zabývat cestovním ruchem obecně, dále uvedu různá jeho rozdělení, členění, rysy 

a předpoklady.  

 

3.1 Cestovní ruch a jeho vývoj 

Obecně se cestovní ruch definuje jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než 

jsou místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností. [4] Podle 

Světové obchodní organizace se cestovním ruchem rozumí činnost osoby cestující na 

přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí, a to na dobu kratší, než je 

stanovená, přičemž hlavní účel cesty je jiný, než výkon výdělečné činnosti v navštíveném 

místě. [3] Tyto definice zní jednoznačně logicky, ale je zde malý problém, jelikož 

nezahrnuje například lukrativní oblast služebních cest, kde hlavním smyslem cestování je 

práce. Je také nesnadné určit, kam musí člověk vycestovat a na jak dlouho, abychom ho 

mohli považovat za turistu.  

Pro vznik cestovního ruchu musí být splněny dva základní předpoklady (někdy se 

uvádí i třetí): [13] 

• svoboda pohybu, 

• volný čas, 

• dostatek volných finančních prostředků. 

Za bezprostřední příčiny vzniku cestovního ruchu můžeme pokládat: [13] 

• potřebu obnovit spojení s přírodou s cílem reprodukovat pracovní sílu, 

• růst vzdělání jako realizace potřeby poznání, 

• obnovování a navazování styku s lidmi. 

V dřívějších dobách se cestovalo hlavně z důvodu obchodních, poznávacích a 

prestižních důvodů. V současné době se jedná převážně o oblast volnočasových aktivit, 

poznávání a rekreace.  
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Vývoj cestovního ruchu bývá obvykle rozdělován do následujících čtyř etap: [13] 

I. Prvopočátky CR: 480 př. n. l. – 16. století 

II. Začátky moderního CR: 17. století – 19. století 

III. Novodobý CR: po I. světové válce – do roku 1948 a období 1949-1989 

IV. Současné období: po roce 1990 

 

3.2 Pojem cestovní ruch a ostatní základní pojmy [1] 

Cestovní ruch 

Jedná se o činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa 

mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě. 

Působení cestovního ruchu v různých oblastech 

1. V ekonomice 

Sledujeme jeho přínos pro oblastní, národní i světové hospodářství. Statisticky lze 

měřit např. podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP; vytváření nových pracovních a 

podnikatelských příležitostí, a tím snižování nezaměstnanosti; investiční aktivity v oblasti, 

rozvoj sociálně-kulturního zázemí regionu; následné účinky poptávky v cestovním ruchu 

na ostatní odvětví. 

2. V životní úrovni lidí 

Což se projevuje v kvalitnější reprodukci pracovní síly, rozvojem osobnosti, 

upevněním zdravu, růstem vzdělanosti a také způsobem využití volného času o víkendech, 

dovolených, ale také vlivem na životní styl lidí a utváření spotřebních zvyklostí. 

3. V ekologii 

Můžeme sledovat vzájemné vazby cestovního ruchu a životního prostředí. 
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4. Ve vztazích mezi lidmi 

Pokud lidé poznávají způsob života, životní úroveň, zvyky, starosti jiných národů, 

dojde časem k větší míře porozumění mezi lidmi a snad i k odstranění ohnisek konfliktů na 

Zemi. 

Turista v mezinárodním cestovním ruchu 

Osoba, která v jiné zemi alespoň jednou přenocuje, avšak nepobývá zde déle než 

jeden rok. 

Turista v domácím cestovním ruchu 

Osoba, která v zemi svého trvalého bydliště cestuje do jiného místa, zde alespoň 

jednou přenocuje, ale nepobývá zde déle než šest měsíců. 

Výletník v mezinárodním cestovním ruchu 

Osoba, která cestuje do jiné země na dobu kratší než 24 hodin a nepřenocuje zde. 

Výletník v domácím cestovním ruchu 

Osoba, která v zemi svého trvalého bydliště cestuje do jiného místa na dobu kratší 

než 24 hodin a nepřenocuje zde. 

 

3.3 Druhy cestovního ruchu [2] 

Druhů cestovního ruchu může být v závislosti na zvolených kritériích celá řada. 

Podle místa se dělí na domácí či zahraniční, podle času na krátkodobý a dlouhodobý, podle 

způsobu organizace o skupinový nebo individuální atd. 

Za základní považujeme rozdělení podle účelu: 

• rekreační – realizovaný ve vhodném přírodním prostředí s cílem odpočinku, 

reprodukce a zlepšení fyzické a psychické kondice, zahrnuje také příměstskou 

rekreaci, zpravidla krátkodobější na chatách, chalupách a zahrádkách, 
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• kulturně-poznávací – zaměřený na poznávání historie, kultury, tradic a zvyků 

vlastního i jiných národů, základem jsou umělecká díla, architektonické 

památky, 

• náboženský – jako jsou návštěvy poutních a posvátných míst, církevních 

památek a účast na církevních obřadech a oslavách, 

• vzdělávací – cílem je něco nového se naučit, 

• společenský – kdy jde o setkávání příbuzných, vytváření přátelských vztahů a 

známostí lidí se stejnými zájmy a zálibami, o společný život, 

• zdravotní – zahrnující zdravotní prevenci, rehabilitaci, rekonvalescenci i léčení 

následků nemocí v lázních či jiných zdravotně příznivých prostředích, 

• sportovní – kdy jde nejen o vlastní sportovní aktivity, ale i pasivní diváctví na 

sportovních akcích, 

• poznávání přírody – v podobě návštěv přírodních rezervací, národních parků, 

specifickým typem je ekoturistika, vedoucí k takovému chování v přírodním 

prostředí, jež ho co nejméně ohrožuje, z hlediska motivů se hovoří o návratu 

k přírodě v podobě zeleného, tzv. měkkého cestovního ruchu, 

• dobrodružný – spojený s nebezpečím, testováním fyzických a psychických 

vlastností účastníků, nejznámější jsou sjíždění divokých řek a vodopádů a 

skákání z výšek. 

 

3.4 Specifické rysy cestovního ruchu [6] 

• vysoká míra závislosti na přírodních a kulturně historických atraktivitách, 

• tyto aktivity jsou místně vázané, není možné je přemisťovat, 

• spotřebitel se přemísťuje za atraktivitami do místa jejich výskytu, 

• ekonomické využití atraktivit cestovního ruchu se většinou děje formou 

poskytování služeb, 

• služby cestovního ruchu mají pominutelný charakter a není možné je 

skladovat, 



10 

 

• tvorba, realizace a spotřeba služeb v cestovním ruchu je místně a časově 

spjatá, 

• uspokojení potřeb a samotná spokojenost účastníků cestovního ruchu má 

vysokou míru subjektivního vnímání a posuzování, 

• místně a časově oddělení nabídky, poptávky a spotřeby produktu cestovního 

ruchu, 

• vysoká míra sezónnosti, 

• významný výskyt mimoekonomických faktorů, 

• trh cestovního ruchu má mezinárodní charakter. 

 

3.5 Předpoklady rozvoje cestovního ruchu [1] 

Cestování lidí za poznáním, za rekreací, za sportem, za kulturou či z důvodů 

náboženských, či pracovních a obchodních, se stalo neodmyslitelnou součástí života lidí a 

současného životního stylu. 

Členění předpokladů cestovního ruchu 

• Lokalizační předpoklady cestovního ruchu 

Umožňují umístění aktivit cestovního ruchu do určité oblasti či lokality. Jejich 

příznivé hodnoty určují místo, kde se cestovní ruch může rozvíjet. Dělí se na předpoklady 

přírodní a přírodní atraktivity (povrch, podnebí, vodstvo, flóra, fauna) a kulturní, které 

vyplývají z výsledků tvořivé činnosti člověka a souvisejí s historickým vývojem území. 

• Selektivní předpoklady cestovního ruchu 

Vyjadřují způsobilost společnosti dané oblasti či země podílet se na cestovním 

ruchu aktivně i pasivně, tzn. Přijímat účastníky cestovního ruchu i stávat se jimi. Umožňují 

vybrat ty obyvatele nebo ty oblasti, které mají nejlepší předpoklady pro účast na cestovním 

ruchu. Člení se na objektivní a subjektivní. 
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• Realizační předpoklady cestovního ruchu 

Umožňují uskutečnit nároky účastníků cestovního ruchu v oblastech s příznivými 

lokalizačními podmínkami. Umožňují dopravit se do těchto míst a využívat je k pobytu, 

k rekreaci a k dalším aktivitám. Dělí se na předpoklady dopravní a materiálně-technické 

předpoklady. 

Rozvoj cestovního ruchu v České republice 

Česká republika má svou výhodnou geografickou polohou, snadnou dostupností, 

přírodními kráskami, historickými památkami, existencí léčebných zdrojů důležitých pro 

rozvoj lázeňství a dalšími atraktivitami příznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. 

Některé překážky rozvoje cestovního ruchu v České republice: 

• kriminalita, bezpečnostní rizika pro turisty v České republice (taxislužba, 

prostituce v historickém centru Prahy, kapsáři, falešní směnárníci, okrádání 

turistů ve směnárnách a klamavá reklama směnáren - % commission, okrádání 

turistů v restauracích, krádeže a vykrádání aut; 

• dvojí ceny; 

• chování personálu ve službách (neznalost jazyků, neochota); 

• vízová povinnost pro některé národnosti; 

• stav hlavních pražských nádraží; 

• špatná kvalita cest; 

• neexistence standardizované klasifikace hotelů atd. 

Mezi perspektivní oblasti rozvoje cestovního ruchu v České republice na 

základě provedených analýz předpokladů a možností uplatnění České republiky na 

mezinárodním trhu především patří: 

• kulturní a poznávací cestovní ruch, 

• lázeňský cestovní ruch, 

• venkovský cestovní ruch a agroturismus, 
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• cykloturistika, 

• pěší turistika 

• tematicky zaměřený cestovní ruch (sklářství, výroba porcelánu, historická 

řemesla, pivovarnictví, vinařství aj.) 

V oblasti výjezdového cestovního ruchu došlo k největšímu rozvoji v letech 1994 

až 1996, kdy poznávací cesty i lukrativnější pobytové zájezdy zprostředkovávané 

cestovními kancelářemi začaly nahrazovat dříve běžné jednodenní výjezdy do sousedních 

států. Zavedením směnitelnosti koruny byl zrušen limit na nákup devizových prostředků 

pro individuální turisty, což se do určité míry projevilo na výdajích na turistiku. 

Rozvoj cestovního ruchu ve světě 

Na aktivitách spojených s cestovním ruchem se každoročně podílí větší část 

světové populace a cestovní ruch se pro většinu zemí stal jedním z nejdynamičtějších a 

nejrychleji rostoucích sektorů ekonomiky. V posledním půlstoletí cestovní ruch silně 

vzrostl. 

Kromě silného všeobecného růstu je vývoj moderního cestovního ruchu také 

charakterizován postupujícím geografickým rozšiřováním. Mnoho zemí bylo úspěšných, a 

to nejen ve smyslu zvýšeného počtu turistů, ale také tím, že cestovní ruch se stal zdrojem 

bohatství. Prosadilo se výrazné rozšíření turistických destinací, zejména silně se prosadily 

nové destinace v Asii, v Severní Africe a Latinské Americe a v Karibské oblasti. 

 

3.6 Řízení a organizace cestovního ruchu [1] 

3.6.1 Řízení a organizace cestovního ruchu v České republice 

Cestovní ruch v České republice je předmětem zájmu a pravomocí několika orgánů 

na různých úrovních. Uvedeme si stručný přehled hlavních institucí, které do cestovního 

ruchu zasahují: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (www.mmr.cz) je podle kompetenčního 

zákona pověřeno výkonem státní správy v oblasti cestovního ruchu. Problematikou 
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cestovního ruchu se zabývají sekce a odbory cestovního ruchu. Mezi hlavní činnosti 

patří: 

o návrhy příslušných právních norem, které upravují cestovní ruch, 

o tvorba a realizace programů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, 

o koordinace činnosti ostatních orgánů působících v cestovním ruchu, 

o získávání a rozdělování finančních prostředků pro rozvoj cestovního ruchu, 

o sledování a analýza statistických údajů o cestovním ruchu. 

• Česká centrála cestovního ruchu (www.cccr-info.cz) je organizací podřízenou 

MMR a je odpovědná za propagaci České republiky na světovém trhu cestovního 

ruchu. Hlavní aktivity vyvíjí v těchto oblastech: 

o účast na propagačních akcích cestovního ruchu (veletrzích, výstavách, 

filmových festivalech zaměřených na cestovní ruch), - např. veletrhy 

cestovního ruchu v Londýně, poznání, Libsku, Amsterodamu, Vídni; 

o poskytování informací o České republice u nás i v zahraničí (zejména 

prostřednictvím zastoupení např. v Německu, ve Francii, v Itálii, 

v Japonsku, v USA, v Nizozemsku, atd.); 

o organizuje pobyty pro novináře v České republice s cílem přiblížit 

atraktivity České republiky pro nejširší okruh osob v zahraničí; 

o podporuje ucelené projekty poznávání České republiky (cesta po hradech, 

po stopách Valdštejna); 

o zajišťuje regionální prezentace – cesty skupin novinářů a pracovníků 

cestovních kanceláří do regionů České republiky; 

o vydává řadu propagačních materiálů o České republice (prospekty, katalogy, 

videokazety). 

• Regionální orgány státní správy působí na úrovni krajských úřadů a na úrovni 

jednotlivých městských a obecních úřadů. 

• Orgány samosprávy v oblasti cestovního ruchu působí na nejvyšší úrovni – tj. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, kde jsou zřízeny Podvýbor pro 
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obchod a cestovní ruch a Podvýbor pro propagaci České republiky v zahraničí. 

Hlavním posláním je volba a schvalování právních norem v cestovním ruchu. Na 

úrovni regionu jsou samosprávnými orgány jednotlivá zastupitelstva krajů, měst a 

obcí. Zde zpravidla fungují Komise cestovního ruchu. 

• Regionální, občanská sdružení v cestovním ruchu jsou utvářena spojením 

několika měst, obcí, podnikatelských subjektů aj. za účelem podpory cestovního 

ruchu v dané oblasti. Sdružení může aktivně působit: 

o ve vymezeném územním regionu ČR (např. Region Vysočina, Deliteus, 

Sdružení Český ráj, Sdružení obcí a měst Orlice a další),  

o ve vymezené profesní oblasti (Klub českých turistů, Sdružení lázeňských 

míst ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a další), 

o ve vymezeném nadnárodním regionu (Euroregion Šumava, Euroregion 

Silesia, Euroregion Labe atd.). 

• Informa ční centra, což jsou subjekty cestovního ruchu, které poskytují prvotní 

informace návštěvníkům regionu a současně by měly danou oblast propagovat. Dělí 

se na: 

o kategorie A – republikové infocentrum, 

o kategorie B – oblastní infocentrum, 

o kategorie C – místní celoroční infocentrum, 

o kategorie D – sezonní infocentrum. 

V rámci této kategorizace jsou stanoveny minimální standardy poskytovaných 

služeb a podmínek pro činnost v jednotlivých kategoriích. 

• Profesní sdružení cestovního ruchu působí v oblasti služeb: 

o ubytovacích a stravovacích – např. Národní federace hotelů a restaurací, 

Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu, 

o informačních – např. A.T.I.C. (Asociace turistických informačních center), 

o dopravních – např. Společenství autodopravců Čech a Moravy, Svaz 

provozovatelů lanovek a vleků, Autoklub ČR, 
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o cestovních kanceláří – Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých 

cestovních kanceláří a agentur. 

 

3.6.2 Orgány a organizace cestovního ruchu ve světě 

Z hlediska nadnárodního pohledu na problematiku cestovního ruchu se nemůžeme 

vyčerpávajícím způsobem zabývat všemi organizacemi, které ovlivňují cestovní ruch. 

Uvedeme příklady alespoň několika nejvýznamnějších: 

a) Světová organizace cestovního ruchu (WTO) UNWTO? je vládní organizací se 

statutem OSN a sdružuje 115 řádných členů včetně ČR (na úrovni vlád členských 

států), několik připojených členů a značný počet přidružených členů včetně 

podnikatelských subjektů. Sídlem je Madrid a nejvyšší orgán – valné shromáždění 

– se schází každé dva roky. (www.wto.org) 

b) Světová rada cestování a cestovního ruchu (WTTC) je nevládní mezinárodní 

organizace, která sdružuje vrcholné představitele významných hotelových řetězců, 

cestovních kanceláří, leteckých společností a dalších organizací působících 

v cestovním ruchu. (www.wttc.org) 

c) Evropská komise cestovního ruchu (ETC) je členem WTO a sdružuje národní 

turistické centrály. Jejím hlavním cílem je podpora cestování do Evropy ze všech 

ostatních států světa. (www.etc-europe-travel.org) 

d) Evropská skupina pro cestovní ruch (ETAG) je přidruženým členem WTO a má 

za cíl podporovat komunikaci a spolupráci mezi vládami, národními turistickými 

centrálními a dalšími subjekty cestovního ruchu. Pořádá konference o cestovním 

ruchu, propaguje evropský cestovní ruch na mezinárodní úrovni. (www.etag-

euro.org) 

e) Evropský svaz odborníků cestovního ruchu (EUTO) mimo jiné podporuje 

koordinaci a zvyšování úrovně vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. 

(www.euto.org) 
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3.6.3 Fond PHARE 

Fond PHARE (Poland and Hungary Aid for Reconstruction of the Economy) byl 

vytvořen v roce 1989 původně pro pomoc Polsku a Maďarsku transformovat jejich 

ekonomiky z centrálně plánovaných na tržní. Krátce po svém vzniku byla jeho působnost 

rozšířena na dalších 11 zemí. Zahrnuje celkem 17 aktivit s desítkami projektů, patří mezi 

ně například podpora vzdělávání, dopravy, veřejných institucí, energetiky, zemědělství, 

sociální a hospodářské soudržnosti, harmonizace s evropským právem atd. [19] 

Z fondu Phare byly financovány projekty, které napomáhaly překlenout 

hospodářskou a politickou propast mezi zeměmi bývalého východního bloku a západní 

Evropy. V roce 1997 proběhla reforma systému poskytování finanční a technické pomoci 

Phare. Původně uplatňovaný přístup založený na požadavcích a potřebách jednotlivých 

zemí střední a východní Evropy v procesu transformace se změnil na přístup orientovaný 

na přípravu kandidátských zemí na členství v EU. Od roku 1998 se tedy oblasti pomoci EU 

zaměřují zejména na plnění stanovených priorit pro vstup do EU. [20] 

Členění fondů Phare [20] 

Programy Phare lze rozdělit do těchto čtyř základních kategorií: 

• Národní programy Phare zahrnují zejména projekty přímo zaměřené na přípravu 

ČR na členství v EU. Jsou to především projekty pro českou státní správu, které 

napomáhají přejímání a implementaci acquis. Další velmi důležitou součástí 

Národních programů jsou pilotní investiční projekty v oblasti hospodářské a 

sociální soudržnosti, které slouží k vytváření a testování struktur pro budoucí účast 

ve strukturálních fondech. 

• Programy Přeshraniční spolupráce jsou přípravou na účast v iniciativě 

Společenství INTERREG III. Projekty v rámci těchto programů jsou zpravidla 

investičního charakteru, realizují se v příhraničních regionech a mají přeshraniční 

dosah. 

• Mnohonárodní programy implementované ČR jsou připravovány Evropskou 

komisí, ale jejich implementace je podobně jako u Národních programů a programů 

Přeshraniční spolupráce v odpovědnosti ČR.  
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• Mnohonárodní programy implementované Evropskou komisí jsou 

připravovány a implementovány přímo Evropskou komisí.  

Poslední realizované projekty proběhly v období roků 2001 – 2006. V současnosti 

jsou již využívány jiné fondy, např. Operační Program Nadnárodní spolupráce, Operační 

Program Mezinárodní spolupráce, Operační Program Přeshraniční spolupráce ČR – 

Slovensko, které jsou naplánovány pro období 2007 – 2013. 

 

3.7 Právní úprava cestovního ruchu v České republice [1] 

Problematika cestovního ruchu je složitá i z právního hlediska a nelze podrobně 

popsat všechny právní normy (zákony, vyhlášky, apod.), které do cestovního ruchu 

zasahují. 

Nejdůležitější právní předpisy lze rozdělit na: 

a) právní normy, které se týkají výlučně cestovního ruchu – zákon č. 159/1999 

Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně 

občanského zákoníku a zákona o živnostenském podnikání, 

b) právní normy, které také zasahují do oblasti cestovního ruchu: 

• zákon o živnostenském podnikání – např. provozování cestovní kanceláře, 

cestovní agentury, hostinská živnost, průvodcovská činnost, 

• obchodní zákoník – např. smlouva o zprostředkování, smlouva o nájmu 

dopravního prostředku, smlouva mandátní, 

• občanský zákoník – např. smlouva o ubytování, smlouva o přepravě osob, 

smlouva o dílo, smlouva o úschově, cestovní smlouva, 

• daňové zákony – např. zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmu, 

zákon o silniční dani a další, 

• zákon o ochraně spotřebitele, devizový zákon, celní zákon, 

• zákon o cestovních dokladech 
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• a další právní normy a vyhlášky, se kterými se budete postupně seznamovat 

v dalších částech. 

 

3.8 Cestovní ruch a Evropská unie [1] 

Podstatné přínosy našeho členství v Evropské unii v oblasti cestovního ruchu jsou: 

a) rozvoj příhraniční spolupráce obcí a měst na obou stranách hranic, což se 

konkrétně projevuje fungováním euroregionů jako např. Euroregion Nisa, 

Euroregion Šumava, Euroregion Labe a další. Základní cíle fungování euroregionů 

jsou mimo jiné: 

• spolupráce v otázkách územního plánování rozvoje, 

• zachování a zlepšení životní prostředí, 

• zlepšení životní úrovně místních obyvatel, 

• rozvoj pohraničního styku a turistiky, 

• spolupráce v sociální a humanitární oblasti. 

Výše uvedené instituce fungují jako právnické osoby s vymezenými pravomocemi; 

b) přístup k finančním zdrojům Evropské unie a možnost jejich využití pro rozvoj 

cestovního ruchu. Podpora ze strany Evropské unie je zajišťována: 

• z předvstupních fondů – např. fondu PHARE, který je určený jen pro určité 

regiony a není účelově určen jen pro cestovní ruch, 

• z fondů po vstupu do Evropské unie – např. SAPARD, který může mít vliv i 

na rozvoj venkovské turistiky, 

• ze strukturálních fondů (např. Evropský fond regionálního rozvoje), které 

jsou vázány na předložení a schválení konkrétních programů. Pro cestovní 

ruch vypracovalo v srpnu 2001 ministerstvo pro místní rozvoj Sektorový 

operační program pro cestovní ruch a lázeňství (SOPCR). 

c) nová právní úprava podnikání v cestovním ruchu. 
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Z hlediska organizace a řízení cestovního ruchu v Evropské unii zatím platí, že 

tuto problematiku včetně legislativní činnosti mají v působnosti jednotlivé členské země. 

Organizačně je cestovní ruch v rámci EU v kompetenci Výboru pro regionální politiku, 

dopravu a cestovní ruch. Koordinace aktivit mezi členskými státy je stále velmi aktuální a 

byla již vydána řada významných dokumentů a rezolucí k cestovnímu ruchu. Hlavními 

problémy, na které se Evropská unie soustředí a které se týkají cestovního ruchu jsou: 

• ochrana spotřebitele a zdraví, 

• svobodný pohyb služeb, 

• malé a střední podnikání v CR, 

• statistika cestovního ruchu. 
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4 Popis oblasti 

V úvodu této kapitoly bych se ráda nejprve zmínila o Euroregionech obecně, o 

jejich vzniku a také rozmístění na celém území České republiky. Dále se již budu věnovat 

tématice konkrétního Euroregionu Beskydy v České republice. 

 

4.1 Euroregion 

Tato práce se vztahuje na Euroregion Beskydy na území České republiky. 

Euroregiony jsou formou přes hraniční spolupráce místních či regionálních samospráv 

nejen mezi zeměmi EU, ale také mezi členskými a nečlenskými zeměmi (např. Euroregion 

Karelie). Jedná se o sdružení spolu přímo sousedících subjektů na opačných stranách 

hranic alespoň dvou států. Může se jednat jak o obce, kraje (regiony), příp. další úrovně 

(departementy apod.) či jejich sdružení (např. Klub Euroregion Labe) a další právnické 

osoby. 

Motivem vzniku Euroregionů je zejména snaha o společný postup při řešení 

konkrétních problémů vázaných na periferní postavení příhraničních oblastí, tedy 

problémů, jež přesahují hranice států a nemohou tak být řešeny pouze na jedné straně 

hranic, a získávání finančních prostředků z programů EU. Přes hraniční spolupráce se týká 

zejména otázek: 

• životního prostředí, 

• územního plánování a dopravní infrastruktury, 

• cestovního ruchu a ekonomiky, 

• rozvoje zaostávajících oblastí, 

• kultury, 

• správy souvisle urbanizovaných oblastí. 
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První Euroregiony začaly vznikat v západní Evropě v 50. letech 20. století, a to 

zejména mezi zeměmi Beneluxu a Německem. Po roce 1989 došlo k jejich prudkému 

rozvoji podél původní železné opony a mezi kandidátskými zeměmi. Na území dnešní 

České republiky vznikaly první euroregiony od roku 1991, dnes existují po celé hranici 

státu. [10] 

 

 

Na území České republiky dnes existuje třináct euroregionů, jejich česká část 

pokrývá čtyřicet okresů a více jak polovinu území ČR. Jsou to Elbe-Labe, Erzgebirge-

Krušnohoří, Egrensis (Chebsko), Bayerischer Wald-Šumava-Mühlviertel, Silva Nortica 

(jižní Čechy), Weinviertel-Pomoraví-Záhorie, Bílé Karpaty, Beskydy, Těšínské Slezsko, 

Silesia (Opavsko), Praděd, Glacensis (severovýchodní Čechy) a Nisa (Liberecko). Součástí 

euroregionů se ale staly také okresy, které leží ve značné vzdálenosti od hranic a 

spolufinancování některých projektů z eurofondů nemohou nárokovat, chtějí se však 

podílet na přes hraniční spolupráci. Do česko-německo-polského euroregionu Nisa chtějí 

nyní kupříkladu vstoupit také některé středočeské obce. Motorem společných iniciativ 

v řadě euroregionů s českou účastí se staly společné projekty v rámci podpory cestovního 

ruchu, kulturní a sportovní akce. [11] 

Obr. 4. 1 Euroregiony v České republice  

Zdroj: [10], autorem upraveno 
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Euroregion je sdružení dvou nebo více fyzických osob zastupujících regiony 

sousedních zemí, které bylo vytvořeno v souladu s právními předpisy jednotlivých zemí 

prostřednictvím jejich uzavření dohod o spolupráci. 

Název instituce vychází z nejstarší přes hraniční spolupráce "Euroregionu", 

postavený v roce 1958, se sídlem na nizozemsko-německé hranici města v oblasti 

Enschede a Granau. Od té doby se pojem "euroregion" běžně používá, i když nejsou 

uvedeny na úředních záznamech nebo v úředním dokumentu Evropské unie. 

 

4.2 Historie Euroregionu Beskydy 

Euroregion Beskydy byl původně ustanoven v 

Polsku a sdružoval příhraniční oblasti dvou států – 

Polské a Slovenské republiky. Myšlenka České 

republiky připojit se k tomuto subjektu vznikla proto, 

aby mohla společným úsilím využívat podpory ze strany Evropské unie v rámci procesu 

sjednocování hospodářské politiky a legislativy. [12] 

 Sdružení "Region Beskydy" se sídlem ve Frýdku-Místku, Sdružení " Region 

Beskidy" se sídlem v Bielsko-Bialej a Sdružení " Region Beskydy" se sídlem v Žilině se ve 

smyslu Dohody mezi vládami všech zúčastněných stran o přeshraniční spolupráci v 

souladu se Smlouvou o slovensko - polském společenství pod názvem EUROREGION 

"Beskydy" podepsané dne 18. února 2000 v Rajczi přijatého slovenskou a polskou stranou 

dne 2. června 2000 v Žilině se rozhodli dne 9. června 2000, jakožto zástupci příhraničních 

regionů z České republiky, Polska a Slovenska, podepsat dohodu ve městě Frýdek-Místek. 

Došlo tak k přidružení české strany - konkrétně Regionu Beskydy do již existujícího 

Euroregionu Beskydy. Vznikl tak historicky první euroregion spojující hranice tří 

postkomunistických zemí. [12] 

Euroregion Beskydy leží v pohraničních oblastech na východě České republiky, 

severozápadě Slovenska a na jihu Polska. Srdcem Euroregionu Beskydy jsou města na 

české straně Frýdek-Místek, na polské straně Bielsko-Biala a na slovenské straně Žilina. Z 

hlediska státní správy se nachází Euroregion v ČR v okrese Frýdek-Místek a jižní části 

Obr. 4. 2 Logo Euroregionu Beskydy  

Zdroj: [15], autorem upraveno  
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okresu Karviná, v Polsku ve vojvodství Bielsko-Biala a na Slovensku v Žilinském kraji. 

[12] 

Euroregion Beskydy se nachází v příhraničních oblastech třech států – Slovenské, 

Polské a České republiky. Významná geografická poloha, překrásná příroda Beskyd a 

kvalitní lidský potenciál s poměrně vysokou vzdělanostní a kvalifikační strukturou vytváří 

předpoklady na jeho rozvoj ve všech oblastech. Na území euroregionu o rozloze 3 900 km2 

žije ve 14 partnerských městech a 119 obcích 780 tisíc obyvatel. Přirozenými 

administrativními centry a zároveň sídly euroregionu v členských státech jsou Žilina, 

Bielsko-Biala a Frýdek-Místek. 

Cílem česko – polsko - slovenského společenství a spolupráce v Euroregionu jsou 

společné aktivity za účelem rovnoměrného a vyváženého rozvoje regionu a sbližování jeho 

obyvatel a institucí v příhraničních oblastech. Jde zejména o tyto oblasti: [14] 

• výměny zkušeností a informací týkajících se rozvoje regionu,  

• výměny zkušeností a informací týkajících se trhu práce,  

• územního plánování a stavebnictví,  

• řešení společných problémů v oblastech dopravy, dopravních sítí, spojů a 

telekomunikací,  

• řešení společných problémů týkajících se ekologie a životní prostředí,  

hospodářství, obchodu, průmyslu, malého a středního podnikání,  

• zemědělství, lesního hospodářství, potravinářského průmyslu,  

• rozvoje turistiky a cestovního ruchu, s ohledem na zlepšení podmínek pro turistický 

ruch v pohraničí oblasti, školství, výměny mládeže a sportu, osvěty, kulturní 

výměny a péče o společné kulturní dědictví,  

• prevence a odstraňování následků živelních pohrom,  

• péče o bezpečnost obyvatel, vzájemné spolupráce záchranných služeb na území 

Euroregionu.  
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4.2.1       Česká republika [15] 

Ke stávajícím euroregionům na území severní Moravy a Slezska (Euroregion 

Praděd, Euroregion Silesia, Euroregion Těšínské Slezsko) dnes už patří i Euroregion 

Beskydy, který hraničí s Euroregionem Těšínské Slezsko. Euroregion Beskydy leží v 

pohraniční oblasti severovýchodní části České republiky, severozápadní části Slovenské 

republiky a jižní části Polské republiky.  

Prezidentem Euroregionu Beskydy je Ing. Petr Rafaj, jeho zástupci jsou pak na 

polské straně Zbigniew Michniowski a na straně slovenské Miroslav Rejda. 

Srdcem euroregionu jsou města na české straně Frýdek-Místek, na polské straně 

Bielsko-Biala a na slovenské straně Žilina. Euroregionem prochází hlavní tah spojující 

severní, jižní a východní Evropu. Z hlediska státní správy zahrnuje Euroregion v ČR okres 

F-M, příhraniční část okresu Karviná, v Polsku vojvodství Bielsko-Biala a na Slovensku 

města a obce Žilinského kraje. Rozloha území na české straně činí cca 605 km2, sahá až po 

města Havířov, Ostrava Příbor, Frenštát pod Radhoštěm. O vstup do Euroregionu projevuje 

zájem stále více a více obcí, které spojuje jedno společné pohoří Beskydy a jeho působnost 

se bude rozšiřovat směrem na Vsetínsko a Rožnovsko.  

Už dnes je součástí Euroregionu Beskydy na české straně 7 sdružení:  

1. Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice - tvoří město Brušperk a 7 obcí 

(Hukvaldy, Fryčovice, Kozlovice, Krmelín, Palkovice, Stará Ves n./O, Staříč). 

Celkový počet obyvatel všech obcí a města - 19 295. 

2. Sdružení obcí povodí Morávky - tvoří 11 obcí (Dobrá, Dobratice, Krásná, 

Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Staré Město, Vojkovice, 

Vyšní Lhoty). Celkový počet obyvatel všech obcí - 12 207. 

3. Slezská brána - tvoří 2 města (Šenov, Vratimov) a 8 obcí (Bruzovice, Horní 

Bludovice, Kaňovice, Řepiště, Sedliště, Václavovice, Paskov). Celkový počet 

obyvatel všech obcí a měst - 22 347. 

4. Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - tvoří město Frýdlant n./O a 12 obcí 

(Baška, Bílá, Čeladná, Janovice, Kunčice p./O, Lhotka, Malenovice, Metylovice, 
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Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry). Celkový počet obyvatel všech obcí a města 

- 25 577. 

5. Sdružení obcí povodí Stonávky- tvoří 8 obcí (Hnojník, Smilovice, Dolní 

Tošanovice, Řeka, Vělopolí, Horní Tošanovice, Střítež, Třanovice). Celkový počet 

obyvatel všech obcí v - 5 433. 

6. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady - tvoří 7 obcí (Dolní 

Domaslavice, Horní Domaslavice, Lučina, Soběšovice, Těrlicko, Žermanice, 

Albrechtice). Celkový počet obyvatel všech obcí - 11 844. 

7. Sdružení obcí Frýdecko-Místecka - tvoří město Frýdek-Místek a 2 obce (Staré 

Město, Sviadnov). Celkový počet obyvatel všech obcí a města - 64 690. 

Díky vzniku tohoto euroregionu mohou tři beskydské regiony žádat Evropskou unii 

o peníze na společné projekty. Hlavním cílem vytvoření Euroregionu Beskydy jsou 

společné aktivity pro rovnoměrný a vyvážený rozvoj regionu a sbližování jeho obyvatel a 

institucí v příhraničních oblastech a to zejména v oblastech výměny zkušeností a 

informací, které se týkají regionu, trhu práce, územního plánování a stavebnictví, řešení 

společných problémů v oblastech dopravy, dopravních spojů a telekomunikací, problémů 

ekologie a životního prostředí, hospodářství, obchodu, průmyslu a spoustu jiných aktivit, 

včetně rozvoje turistiky a cestovního ruchu. 

Celkem se na české části Euroregionu Beskydy nalézá 5 měst a 55 obcí s více jak 

161 tis. obyvateli. Město Frýdek-Místek je největší na tomto území s celkovým počtem 

cca. 65 tis. obyvateli. Rozloha území na české straně činí cca 605 km2, je vymezeno 

přibližně městy Havířov, Ostrava, Příbor a  Frenštát pod Radhoštěm. 

4.2.2 Slovenská republika [16] 

Euroregion Beskydy vznikl dne 18. února 2000 v Rajczi (Polská republika), kde 

byla podepsána Smlouva o slovensko-polském společenství pod názvem Euroregion 

Beskydy mezi Regionem Beskydy se sídlem v Žilině a Regionem Beskydy se sídlem 

v Bielsko-Biala.  
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 Na slovenské straně spadá do Euroregionu Beskydy 7 měst (Turzovka , Žilina, 

Bytča, Námestovo, Čadca, Kysucké nové Město, Rajecké Teplice) a 42 obcí o celkové 

rozloze 2023 km2.  

4.2.3 Polská republika [15] 

    Polská strana Euroregionu Beskydy se skládá z okresů Bielský okres (Bielski 

Powiat Ziemski), Žywiec, Sucha, Beskidzka, nalézají se zde 4 města a 20 obcí. Město 

Bielsko-Biala (hlavní sídlo) a města Szczyrk, Žywiec, Jordanów s obcemi ( Bestwina, 

Buczkowice, Kozy, Wilkowice, Czernichów, Gilowice, Jelešiia, Kety, Lipowa, Lekawica, 

Lodygowice, Rajcza, Šlemieň, Šwinna, Ujsoly, Wegierska Górka, Jordanów, Stryszawa, 

Zawcja) o celkové rozloze 1216 km2 s počtem obyvatel 343 575.  

 

4.3 Poloha Euroregionu 

Euroregion Beskydy se nachází ve východním cípu Moravy na území České 

republiky na hranicích s Polskem a Slovenskem.  Poloha regionu na rozhraní tři zemí 

vybízí ke společné spolupráci všech pohraničních regionů. V české části regionu Beskyd 

zasahují celkem 4 euroregiony (na východě česko-polský Euroregion Těšínské Slezsko, na 

západě Euroregion Beskydy, který zasahuje do české, slovenské i polské části Beskyd, na 

jihu česko-slovenský Euroregion Bílé Karpaty a na východě na Novojičínsku pak česko-

polský Euroregion Silesia).  

 

4.4 Počasí a podnebí 

Počasí v regionu má mnoho tváří. Pokud dochází k severovýchodnímu proudění 

v zimě, pak je počasí stálé a mrazivé, v létě pak při tomto proudění suché a horké. 

Proudění, které přichází z jihu, přináší oteplení. Při atlantickém (západní až severozápadní) 

proudění dochází k nejméně stálému počasí. 

V České republice dochází k extrémním situacím počasí málokdy. Především na 

jaře při tání sněhu na horách a v nejdeštivějším měsíci červenci je možný výskyt 
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zvýšených hladin vodních toků, který v mimořádných případech přechází v povodňový 

stav v některých lokalitách regionu. [18] 

V regionu je podnebí shodné jako v celé střední a západní Evropě, což znamená 

mírné s typickým střídáním čtyř ročních období. V létě teplota dosahuje až tropických 

hodnot nad 30 °C a v zimě může klesat až – 10 °C. V průměru se teploty pohybují v letním 

období kolem 20 °C a v zimním období kolem 0 °C.  

 

4.5 Obyvatelstvo 

Nejaktuálnější údaje o Euroregionu Beskydy z Českého statistického úřadu pochází 

z roku 2005, proto nepovažuji za vhodné je zde uvádět. A proto jsem raději vybrala tři 

největší města v Euroregionu Beskydy a uvedla jejich statistiky. Největším městem 

v Euroregionu Beskydy je Frýdek-Místek, s celkovým počtem obyvatel 211 482. Druhým 

největším městem v Euroregionu je Frýdlant nad Ostravicí, ve kterém žije 9 681 obyvatel. 

Třetím největším městem Euroregionu je Brušperk, s 3 785 obyvateli. Ekonomické údaje 

jednotlivých měst jsou uváděny za rok 2009. Moravskoslezský kraj má celkem za rok 2009 

1 247 373 obyvatel, z čehož vyplývá, že Euroregion Beskydy má v této statistice značný 

podíl.  

 

4.6 Doprava 

Euroregion Beskydy, se nacházejí na historické dopravní cestě mezi severem a 

jihem Evropy.  Zároveň zaujímá strategickou polohu na rozmezí tří států - České 

republiky, Polska a Slovenska a svou polohou nabízí i výhodnou výchozí pozici pro 

dopravní vazby směrem do východní Evropy.  

Silniční doprava 

Celková délka silnic a dálnic v Moravskoslezském kraji je 3 393, 766 km. Silniční 

sítě jsou základem pro zpřístupnění všech lokalit a přínosem základních podmínek pro 

život a podnikání každého města nebo obce. V rámci rozvoje jednotlivých regionů a pro 

zajišťování podmínek pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního 
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prostředí v okolí silnic a dálnic byl vytvořen Harmonogram výstavby dopravní 

infrastruktury pro období 2008 až 2013. Finanční prostředky budou směřovat do 

Euroregionu Beskydy převážně na výstavbu rychlostních silnic (např. R48 Rychaltice - 

Frýdek-Místek, silnice Dobratice – Vyšní Lhoty, silnice Raškovice – Staré Město, silnice 

Vyšní Lhoty – Nižní Lhoty), na výstavbu obchvatů obcí silnic 1. třídy kolem obcí a 

modernizaci mezinárodních silnic. Díky hustotě 0, 7 km silnic na 1 km2 se Česká republika 

řadí na přední místa v Evropě.  

Železniční doprava 

Železniční síť v Euroregionu Beskydy provozuje společnost České dráhy, a. s. 

V minulých letech se eletrifikovala trať Ostrava – Svinov – Opava východ a v současnosti 

probíhá eletrifikace úseku Ostrava hlavní nádraží – Frýdek-Místek – Český Těšín, což je 

zatím jedinou akci plánovanou v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, pro 

období 2008 – 2013.  

Letecká doprava 

K návštěvě Euroregionu Beskydy lze využít vnitrostátní a mezinárodní leteckou 

dopravu. 20 km od centra Ostravy, v Mošnově, se nachází letiště Leoše Janáčka. Jedná se o 

druhé největší letiště v České republice a největší v Moravskoslezském kraji. Ostatní letiště 

v kraji lze využívat jen k vyhlídkovým letům nebo letům vlastním letadlem.  

Cykloturistika 

V Euroregionu Beskydy je za příznivého počasí zcela běžným dopravním 

prostředkem jízdní kolo. Díky zvyšujícímu počtu těchto dopravních prostředků se postupně 

vytvářejí cyklotrasy, které jsou značeny standardní žlutou navigací s čísly cyklotras. Na 

rozcestnících jsou k dispozici i kilometráže. Cyklotrasy jsou vedeny i po silnicích 

s běžným provozem, nebo na stezkách s pohybem chodů.  
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4.7 Chráněné krajinné oblasti v Euroregionu 

CHKO Beskydy  

Součástí Euroregionu Beskydy je Chráněná 

krajinná oblast Beskydy, která se rozkládá v členité 

hornatině Vnějších Západních Karpat a zaujímá téměř celé 

území Moravskoslezských Beskyd. Jedná se o největší 

chráněnou krajinnou oblast v České republice z hlediska 

rozlohy. Důvody k vyhlášení CHKO Beskydy byly hlavně 

výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské 

pralesovité prostory s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá 

luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a také mimořádná 

estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím 

člověka s přírodou. 

Posláním Chráněné krajinné oblasti je chránit všechny hodnoty krajiny její přírodní 

zdroje, zejména povrchové utváření krajiny včetně vodních toků, vegetačních kryt, volně 

žijících živočichů, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu.  

Správa CHKO Beskydy provádí státní správu v ochraně přírody a krajiny, 

vyhlašuje přírodní rezervace a přírodní památky a také spolupracuje s výzkumnými 

institucemi, školami a zajišťuje strážní, informační a výchovnou činnost.  

Význam této krajinné oblasti je podtržen vyhlášením 53 maloplošných zvláště 

chráněných území, jedná se o 7 národních přírodních rezervací, 23 přírodních rezervací a 

23 přírodních památek.  

Nejvýznamnější maloplodá zvláště chráněná území v CHKO Beskydy: 

• obec Ostravice – Bučací potok, Malý Smrk, Smrk, Studenčany, 

• obec Čeladná – Klíny, Kněhyně – Čertův mlýn, Kněhyňská jeskyně, 

V Podolánkách, Smrk, Malý Smrk, 

• obec Staré Hamry – Draplavý, Mazák, Mazácký Grúnik, Podgrůň, Poledňana,  

• obec Morávka – Byčinec, Trávný potok. 

Obr. 4. 3 CHKO Beskydy  

Zdroj: [52], autorem upraveno  
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4.8 Hrady, zámky a zříceniny 

Bílá 

Horská obec Bílá leží v tak zvaných 

Zadních horách Beskyd, v klínu mezi Černou a 

Bílou Ostravicí. Bílá byla osadou spadající pod 

správu olomouského arcibiskupa, kteří si zdejší 

panenský kraj velmi oblíbili jako místo oddechu, 

odpočinku a jako skvělé lovecké místo. 

Proto byl zámek Bílá původně zbudován 

jako zařízená lovecká chata (malý stylový 

zámeček pro potřeby arcibiskupa) v roce 1906. 

Objekt zámeček slouží dodnes jako ubytovací zařízení. Plášť zámečku chráněný šindelem 

si dodnes uchoval původní vzhled.  

Frýdek 

Zámek Frýdek z počátku 14. století, který 

byl původně gotický hrad a později přestavěný 

na renesanční zámek s barokními přístavbami a 

úpravami. V roce 1918 se z něj natrvalo 

odstěhovali majitelé. Dnes je zde sídlo okresního 

muzea, které nabízí mnoho zajímavých expozic 

a výstav.  

Postupné opravy probíhají až do roku 1960. Vznikají muzejní expozice a po 

následných rušivých účelových úpravách Státních lesů dochází k rehabilitaci zámecké 

budovy. V 80. letech byla provedena střecha vnitřního zámku, sjednotil se tak jeho vzhled 

a v 90. letech byla udělána nová fasáda. V roce 2003 byl po rekonstrukci na zámku otevřen 

Rytířský sál a v roce 2004 byla dokončena oprava Zlatého salónku.  

 

Obr. 4. 4 Zámek Bílá  

Obr. 4. 5 Zámek Frýdek  

Zdroj:  [25], autorem upraveno 

Zdroj: [53], autorem upraveno  
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Hukvaldy  

 První zmínky o hukvaldském hradu pocházejí 

z roku 1285, jeho počátky sahají asi do poloviny 13. 

století. Za zakladatele Hukvald jsou považována 

německá hrabata z Hückeswagen. První z nich, rytíř 

Arnold z Hückeswagen, přišel do českých zemí na 

pozvání českého krále Přemysla Otakara I., aby zde 

zprostředkoval sňatek Přemyslovy dcery Anežky s anglickým králem Jindřichem III. K 

sňatku nakonec sice nedošlo, ovšem Arnold už v diplomatických službách českého 

panovníka zůstal a dostal od něj území na severovýchodě Moravy. A právě zde patrně až 

někdo z Arnoldových potomků založil někdy po roce 1250 hrad Hukvaldy. 

V polovině 14. století hrad poprvé získali olomoučtí biskupové, kteří byli také 

nejčastějšími vládci hradu. Jejich vlastnictví bylo v roce 1355 dokonce potvrzeno 

papežskou bulou, která zároveň zakazovala hrad prodat nebo zastavit. Ovšem nepříznivá 

finanční situace olomouckého biskupství vedla i tak k dalším zástavám a hrad také v 

následujících desetiletích často měnil majitele. Vlastníky hradu se tak stali např. uherský 

král a pozdější císař Zikmund či známý husitský hejtman Jan Čapek ze Sán, nechvalně 

proslulý svou údajnou zradou v bitvě u Lipan. V roce 1465 získal hrad český král Jiří z 

Poděbrad, který jej vzápětí prodal zpět olomouckému biskupství. Tehdejšímu biskupu 

Tasovi z Boskovic finančně vypomohli jeho bratři Dobeš a Beneš Černohorští z Boskovic, 

kteří také hrad převzali poté, co biskup Taso zemřel na mor. Za vlády pánů z Boskovic 

došlo na hradě k mnoha významným stavebním úpravám a stejně tomu bylo i po jejich 

smrti na počátku 16. století, kdy se Hukvaldy znovu a tentokrát definitivně vrátily 

olomouckému biskupství. Od té doby drželo olomoucké biskupství (a od 18. století 

arcibiskupství) Hukvaldy téměř nepřetržitě až do roku 1948, kdy byl hrad zestátněn.  

Paskov 

Zámek Paskov a k němu náležející park je v dnešní 

době v poměrně zachovalém stavu, avšak potřeboval by 

rekonstrukci. V parku se nalézají jen lavičky, které nabízejí 

příjemné posezení v obklopení stromů.  

Obr. 4. 6 Hrad Hukvaldy  

Obr. 4. 7 Zámek Paskov  

Zdroj: [54], autorem upraveno  

Zdroj: [55], autorem upraveno  
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Barokní zámek byl postaven v letech 1640 – 1646 za Václava z Vrbna. Po smrti 

Václava se stal dědicem jeho syn Jan František z Vrbna. Následně byl zámek prodán a do 

současnosti se v něm vystřídalo mnoho majitelů, výsledkem je situace, že zámek je 

veřejnosti nepřístupný.  

Pražmo 

Místo, na kterém se zámek nacházel, je dnes jen rozlehlou loukou, která se rozkládá 

po levé straně cesty z centra kolem kostela sv. Jana Nepomuckého, naproti hřbitovu. Zde 

stál tajemný lovecký zámek hrabat Pražmů. Dnes ale nic nenasvědčuje existenci tohoto 

ušlechtilého sídla.  

Raškovice 

Zámek v Raškovicích zná málokdo, pouze pár znalců a nadšenců. Zájem se o něj 

začal projevovat, když byly zveřejněny historické pohlednice obce. Bývalý zámek hraběte 

Pražmy, který byl centrem panského dvora, je v současnosti jedna z budov základní školy 

v Raškovicích. Tento zámek byl vybudován patrně na přelomu 17. a 18. století a do roku 

1918 byl majetkem Habsburků. V roce 1932 byla k zámku přistavěna přístavba.   Štandl 

Tajemný zalesněný vrch Štandl (lidově Štandel) se nachází 1,7km vzdušnou čarou 

západně od centra města Místek. Vrch je vysoký 350 m. n. m. a z nivy řeky Olešné 

vystupující o 60 m. Od nejvyššího místa svah spadá pozvolna na západ k Zelinkovicím. Ze 

tří zbylých stran má kopec prudké svahy spadající dolů k říčce Olešné, která se stala 

důležitým prvkem v ochraně hrádku. Často se totiž kdysi rozvodňovala a zaplavovala pole 

na úpatí vrchu. Na vrchol vedou dnes dvě hlavní cesty. 

Vrchol kopce a vlastně i hradní jádro obklopoval ze všech stran kruhový či oválný 

hluboký příkop s vyvýšeným valem. Dodnes je příkop s valem dobře zachován ze 2/3. Val 

je od okolního terénu převýšen asi o 1, 7 m. Z příkopu vystupuje uprostřed oválné až 

kruhové jádro vyvýšené ode dna příkopu o 3-5 metrů. Obvod plochy jádra je lemován 

nízkým, ale patrným valem. Hrádek má delší osu SJ směrem 64 m dlouhou a kratší osu 

58m dlouhou (i s valy a příkopem). V 70. letech 20. stol. musela severní, SV a SZ část 

jádra hrádku i s valem a příkopem ustoupit stavbě retranslačního odražeče, který zde stojí 

dodnes. Stožár sice stojí v příkopu, ale při jeho stavbě byl demolován i velký úsek valu, a 

když už se bagrovalo hlava nehlava, tak byla nesmyslně zničena nebo poškozena 1/3 jádra.  
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4.9 Muzea a galerie 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 

Muzeum bylo formálně ustanoveno 25. 1. 1925, ale fakticky bylo činné už od 6. 7. 

1924. V roce 1934 byla tato pobočka připojena i s větší částí sbírek k pobočce v Opavě. 

Městské muzeum v Místku bylo otevřeno v roce 1929 a především se orientovalo na dějina 

Místecka a hradu Hukvaldy. V 1949 vzniká Lašské muzeum, ve kterém došlo ke spojení 

dosavadních frýdeckých a místeckých sbírkových fondů. Od roku 1964 byl zřízen 

Vlastivědný ústav, pozdější Okresní vlastivědné muzeum. A v roce 1991 zřizovatel 

provedl změnu názvu na Muzeum Beskyd Frýdek-Místek a stanovil geografický rozsah 

činnosti muzea na oblast Moravskoslezských Beskyd a Pobeskydské pahorkatiny.  

Galerie Langův dům 

Galerie funguje od roku 1998 jako soukromá galerie. V současnosti vystavuje jak 

tvorbu výtvarných umělců, tak i volné umění, autorské oděvy a šperky, originální 

keramiku, sklo i bibliofilii.  

 

4.10 Lidová architektura 

Euroregion Beskydy může nabídnout kromě čarokrásné přírody i půvabné lidové 

roubené stavby. Díky zachovalosti a slohové různorodosti jednotlivých staveb je soubor 

uznáván jak středoevropské unikum. 

Komorní Lhotka 

Zde se nachází pěkná zástavba lidové dřevěné architektury těšínského typu z 18. 

století.  

Chalupa fojtství a muzeum Chlebovic 

Fojtství v Chlebovicích bylo postaveno kolem roku 

1750. Uvnitř objektu se nachází původní podlahy a klenuté 

stropy. Prostory bývalé konírny nabízí již od roku 1995 

Muzeum včelařství, v půdních prostorách pak Muzeum 

Obr. 4. 8 Chalupa fojtství 
Chlebovice  

Zdroj: [56], autorem upraveno  
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Chlebovic a místnost, která dříve sloužila jako fojtská hospoda, je k dispozici pro různé 

oslavy a hostiny. Budova je využívaná místním včelařským klubem.  

V půdním muzeu se můžeme dozvědět mnoho z historie Chlebovic, o vzniku, době 

předválečné i jak si vedly v období války, o ochotnickém spolku, budově fojtství, atd. Vše 

je samozřejmě podloženo fotografiemi a dochovanými předměty.  

Kostel sv. Bedřicha na Bílé 

Tento kostel patří k historicky nejmladším. Vysoká štíhlá věž a konstrukce 

chrámové lodi připomíná severskou architekturu.  

Kostel Nejsvětější Trojice na Gruni 

Jednolodní stavba z roku 1887 stála původně jako dominanta krajiny, ale 

v současnosti je z velké části skrytá mezi stromy. Na první pohled zaujímá svou úpravou 

stěn lodi, římsy a výzdobou trámoví.  

Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory 

Jedná se o dřevěný kostel působící exotickým stylem, který se nachází mezi 

Kunčicemi pod Ondřejníkem a Čeladnou. Původ má ze Zakarpatské Rusi a zde byl 

přenesen v období první republiky.   

Kostel sv. Archanděla Michaela v Řepištích 

Kostel pochází z roku 1652. Současná podoba kostela je ovlivněna přestavbami v 

první pol. 20 století.  

Kostel Všech svatých v Sedlištích u Frýdku-Místku 

Velmi kvalitní jednolodní roubená architektura z roku 1624, 

doklad slezského lidového stavitelství. Zvenčí možná příliš 

neohromí, ale uvnitř se nachází skvostná výzdoba a mnoho 

tajemství. Např. hlavní oltář zdobí obrazy s biblickými výjevy a 

kromě nich v kostele nalezneme i sochy andělů i světců a také 

sousoší Nejsvětější Trojice. 

Strmá sedlová střecha je pokryty šindelem a kolem 

Obr. 4. 9 Kostel 
Všech svatých 
Sedliště  

Zdroj: [27], autorem 
upraveno  
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přistavěné lodě je veden krytý ochoz. Kvadratická čtyřpatrová věž je zakončená bání 

s lucernou a menší cibulí s makovičkou a dvojitým křížem. 

Kaple sv. Kříže v Hájku u Lískovce 

Do dnešní podoby byla převedena v roce 1834. Celá kaple je postavena ze širokých 

desek. Po stranách kamenného schodiště před vchodem stojí sochy Panny Marie a 

Spasitele.  

 

4.11 Historické budovy 

Adámkova vila v Ráškovicích 

Adámkova vila je v provozu od 12. 5. 2008, kdy 

po rekonstrukci slouží jako Pension s restaurací, 

kavárnou a cukrárnou. Slavnostně byla otevřena 

starostou obce dne 19. 5.2008. 

Tato Vila patřila v minulosti do rodu Adámků, 

který se již na počátku 19. století řadil mezi nejbohatší 

občany v Ráškovicích. V roce 1826 zakládá František 

Adámek manufakturu na úpravu tkaného plátna a jeho syn Josef z ní pak vybudoval 

továrnu, která v roce 1885 přešla do vlastnictví prvorozeného syna, rovněž Josefa. 

Josef Adámek, velmi pokrokový člověk vlasteneckého cítění, vykonal mnohé pro 

společenský a kulturní rozvoj Ráškovic. Dokonce byl zvolen starostou v letech 1897 – 

1990 a také v letech 1906 – 1927. Vykonával funkci správce objednávek v Hospodářském 

spolku v roce 1907. Oženil se s Eliškou Dočarovou, dcerou naftařského magnáta z Baku, 

v roce 1885. Bohaté věno umožnilo Josefovi žít přepychově a také přestavět přízemní dům 

na velkolepou vilu nazývanou místním písmákem J. L. Mikolášem v Památníků Raškovic 

z roku 1912 „Adámkův palác“.  

 Po smrti Josefa, 2. Června 1946, zdědila vilu jediná dcera z druhého manželství 

Elizabeta. Neměla však potřebné prostředky na údržbu domu a zahrady. V roce 1977 jej 

odkoupila Pražská akumulátorka, ale ani ona neměla dostatek finančních prostředků na 

Obr. 4. 10 Adámková vila Ráškovice 

Zdroj: [57], autorem upraveno  
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opravy. Po roce 1989 objekt změnil několikrát majitele a výsledkem byla situace, že vila 

byla blízko úplnému zániku. Změna přichází až v roce 2006, kdy konečně dochází ke 

generální opravě vily i jejího okolí.  

Areál Fojtství a Obecná škola v Kozlovicích 

Historická stavba kozlovického fojtství je světem valašských vojvodů (vrchních 

správců salaší), kteří v domě přebývali a úřadovali. Součásti areálu je i živý skanzen 

Obecné školy a drobná expozice, která je věnována historii obce Kozlovice u Frýdku-

Místku.  

Významnému postavení budovy napomáhá 

její výhodné umístění v centru obce a blízkost všech 

dostupných komunikačních uzlů. V původní 

dřevěné chalupě byla v roce 1785 zřízena první 

triviální škola v Kozlovicích, kde se vyučovaly tři 

předměty (psaní, počítání a náboženství).  

V levém křídle se nachází expozice staré 

školy s kabinetem a bytem řídícího učitele. Jedná se o tzv. „živý skanzen“, který by měl 

v odborně vedených hodinách názorně ukázat, jak na konci 19. století probíhala školní 

výuka. Dále v zadním traktu budovy nalezneme informační centrum, které je zaměřeno na 

malou ukázku vývoje školních vysvědčení, prvních papírových platidel a dalších 

historických artefaktů, včetně fojtské, ručně kované truhlice. Součásti prohlídky je také 

vystavený soubor literárních děl J. A. Komenského a jeho následovníka Karla Amerlinga 

z 18. – 19. století a dobové didaktické pomůcky, mezi nimiž zvláště vyniká mluvnice, jejíž 

vlastnictví je připisováno mladému Mikolášovi Alešovi.  

Ve vstupní chodbě jsou ve vitrínách vystaveny tematické okruhy vývoje 

jednotlivých učebnic v průběhu 19. a 20. století. Expozice věnovaná pro nejmenší školáky, 

v níž se nachází osobní slabikář ilustrátorky Marie Fischerové-Kvěchové, si také zaslouží 

pozornost.  

V pravém traktu budovy se nachází vstup do stáje vybavené artefakty, které se 

vztahují k zemědělskému způsobu života našich předků. V mezipatře je možnost shlédnout 

Obr. 4. 11 Obecná škola Kozlovice  

Zdroj: [58], autorem upraveno  
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drobnou expozici, která zachycuje vztah hudebního skladatele Leoše Janáčka k této 

valašské dědině, jejím písním a tanečním tradicím.  

Barokní hrobky v Ropici 

Jedná se o Hrobku s aliančním znakem pánů ze Saint Genois z roku 1742, která je 

čtvercového půdorysu s jehlancovou střechou, která tvoří součást ohradní zdi. A Hrobku 

s aliančním znakem pánů Celestů z Celestynu z roku 1802, také čtvercového půdorysu 

s jehlancovou střechou, tvořící součást ohradní zdi.  

 

4.12 Technické atraktivity 

Cvičná štola ve Staříči 

Jedná se o uměle vybudovaný podpovrchový důl s ukázkovou štolou a venkovní 

skanzen důlních vozů a lokomotiv. Ve 150m dlouhých chodbách jsou vybudována 

pracoviště pro těžbu černého uhlí jako ve skutečném dole. Technická zařízení jsou 

předváděna v chodu. Štola je určena pro zaškolování havířů a přípravu báňských 

záchranářů a zároveň i zajímavým místem pro širokou veřejnost.  

Pivovar Radegast v Nošovicích 

Pivovar Radegast je od roku 1999 součástí 

největší pivovarské firmy v České republice, společnosti 

Plzeňský Prazdroj, a. s. V tomto pivovaru se vaří pivo 

již od roku 1970 a je nejmladší a nejmodernější pivovar 

v České republice. 

Prohlídka v pivovaru je uváděna krátkým filmem 

o historii pivovaru a procesu výroby piva Radegast, který je možný zhlédnout při vstupu 

do areálu v prostoru recepce. Dále trasa návštěvy pokračuje prohlídkou cylindrokónických 

tanků, jejichž cílem bylo navýšení výrobní kapacity v úseku hlavního kvašení a 

dokvašování. Tyto tanky byly dostavěny v roce 1998. Dále prohlídka vede přes sudovou 

stáčírnu, a na jednu z nejmodernějších, plně automatizovaných linek na stáčení ve střední 

Evropě s kapacitou 50 tisíc lahví za hodinu. Dalším zastavením na trase je varna, srdce 

Obr. 4. 12 Pivovar Radegast  

Zdroj: [59], autorem upraveno  
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pivovaru. Prohlídka je ukončena ochutnávkou piva v degustační síni, která je umístěna ve 

vyhlídkové věži nad vanou, ze které je za slunečného a jasného počasí rozhled po krásném 

okolí Beskyd.  

Přehradní nádrž Morávka 

Přehradní nádrž Morávka byla vybudována v letech 1961 až 1967. Údolní nádrž na 

řece Morávka byla vybudována v letech 1961 až 1967. Vodní dílo slouží k zásobování 

pitnou vodou, ale také k nalepšování průtoků pod přehradou, snížení povodňových průtoků 

vypouštěného pod přehradu. V roce 1997 byla hráz poškozena povodní, proto je 

v současné době po generální opravě opět v provozu.  

Přehradní nádrž Šance 

Údolní nádrž Šance byla vybudována v letech 1964 až 1969 za původním účelem 

ochrany před povodněmi a později pro zásobení ostravského průmyslu a obyvatelstva 

pitnou vodou. V současnosti slouží zejména k zásobování obyvatelstva pitnou vodou a 

ochraně před povodněmi, dále pak k nalepšování průtoků v řece Ostravici, kompenzační 

nalepšování pro průmysl a energetické využití průtoků vypouštěných do toku pod hrází. 

V rámci prohlídky lze shlédnout elektrárnu pod hrází, betonovou štolu v hrázi či vodní věž.  

Šmířákův mlýn v Kozlovicích 

Šmířákův mlýn v Kozlovicích pochází z 16. století. 

Na vodním mlýnu můžeme nalézt 250 metrů dlouhý náhon 

a plně funkční mlýnské kolo. V průběhu své historie byl 

mnohokrát rekonstruován a nyní slouží především jako 

hostinec a restaurace. Součástí objektu je také malé 

muzeum mlynářských artefaktů či dobové expozice.  

Telekomunikační věž na Lysé hory 

Lysá hora je nejvyšší horou Moravskoslezských 

Beskyd a Vnějších Západních Karpat na Moravě, která měří 

1324 metrů. Jedná se o křižovatku turistických cest a místo 

vynikajícího dalekého rozhledu.  

Obr. 4. 13 Šmířákův mlýn 
Kozlovice  

Obr. 4. 14 
Telekomunikační věž Lysá 
hora  

Zdroj: [60], autorem upraveno  

Zdroj: [61], autorem upraveno  
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Na vrcholu se nachází telekomunikační věž, která měří 78 metrů a na které je 

vybudována meteorologická stanice a sídlo horské služby.   

 

4.13 Osobnost Euroregionu Beskydy [67] 

Za nejznámější a nevýznamnější osobnost Euroregionu Beskydy lze považovat 

hudebního skladatele, folkloristu a pedagoga Leoše Janáčka (3. 7. 1854 – 12. 8. 1928).   

Janáček pocházel z řemeslnického a kantorského rodu, který byl svou tradicí spojen 

s Těšínskem, Frýdeckem a Příborskem. Jeho děd se narodil v roce 1778 ve Frýdku, byl 

učitelem v Albrechtičkách, velmi dobrým varhaníkem a vyhlášeným zahradníkem. Od 

roku 1848, kdy se sem přistěhoval Janáčkův otec Jiří se svou rodinou, jsou spojeny s 

rodem Janáčků také Hukvaldy, kde se 3. července 1854 Leoš Janáček narodil. Obecnou 

školu navštěvoval ve svém rodišti, kde záhy poznal nejen přírodní krásy, ale i tvrdý život 

lašského kraje. Od raného dětství muzicíroval, zpíval na kůru, hrál na klavír. V dospělosti 

byl činný nejen jako skladatel, pozornost vzbudil svéráznými literárními črtami a hudebně 

teoretickými spisy, v nichž publikoval výsledky svého studia umělé a lidové hudby. S 

dialektologem Fr. Bartošem se věnoval soustavnému studiu a sběru moravské lidové písně 

a byl uznáván jako přední znalec moravského hudebního lidopisu. Po státním převratu byl 

jmenován profesorem mistrovské školy pražské konzervatoře (1919), členem hudebního 

poradního sboru při ministerstvu školství a národní osvěty, členem České akademie 

(1912), Pruské akademie umění (1927), dopisujícím členem The School of Slavonic 

Studies v Londýně (1928), předsedou Klubu moravských skladatelů (1919), členem 

většiny významných českých hudebních spolků a korporací, konzervátorem hudebních 

památek atd. 

Leoš Janáček patří k nejvýznamnějším a nejgeniálnějším tvůrcům české i světové 

moderní hudby a ještě za jeho života úspěšně proniklo jeho dílo do předních středisek 

světové hudby, zvláště do Anglie a do německy mluvících zemí. Jeho stěžejní díla byla 

poctěna národními cenami a cenami České akademie.  
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Hukvaldy 

Leoš Janáček miloval své rodné Hukvaldy. I když zde prožil jen jedenáct dětských 

let a poté se mu druhým domovem stalo Brno, do svého rodiště se celý život velmi rád 

vracel. Jezdil sem o letních prázdninách i na Vánoce, v posledních letech svého života 

cestoval nejraději sám. Těšil se na klid, na svou milovanou přírodu, ale také na upřímné 

lidi a sousedy. Zde se rodily skici i hotové partie Janáčkových vrcholných děl Příhody 

lišky Bystroušky, Věc Makropulos, symfonie Dunaj, Říkadla, Lašské tance, Mládí, oba 

dva smyčcové kvartety i valná část jeho literární tvorby – fejetonů. 

Rodný dům Leoše Janáčka v Hukvaldech 

Připomínkou narození Leoše Janáčka je bronzová pamětní deska s reliéfem 

hudebního skladatele umístěná na průčelí domu bývalé obecné školy v Hukvaldech. Byla 

odhalena v roce 1926 a je na ní napsáno: „Géniu české hudby PhDr. Leoši Janáčkovi 

zrozeném v tomto domě 3. 7. 1854 vděčná obec“. Dnes se v domě nachází informační 

centrum, Janáčkova rodná světnička (světnička, kde se Janáček narodil, je přístupná 

veřejnosti a vybavena dobovými obrázky), galerie, klub seniorů a sídlo občanského 

sdružení Fond Janáčkovy Hukvaldy. 

Janáčkova lavička 

V letech 1925 a 1926 koupil Leoš Janáček les, do kterého rád často chodíval. Staral 

se mu o něj hajný Vincenc Sládek, který mu také na Babí hůře postavil lavičku, kde 

Janáček sedával a shlížel do kraje. V roce 1994 bylo místo kolem lavičky upraveno a do 

zídky, jež byla vybudována za lavičkou, byl umístěn kámen s pamětní deskou, na níž je 

stejný nápis jako na desce u Janáčkova památníku. 

Janáčkův chodníček 

Naučná stezka Janáčkův chodníček vede z hukvaldského Podzámčí přes oboru 

kolem pomníčku Lišky Bystroušky a amfiteátru, míjí bývalou arcibiskupskou hájenku, až k 

bráně u M ěrkovic. Odtud pokračuje do Kozlovic a stoupá kolem Bačova potoka na 

Podvrší. Tam si můžete odpočinout u M yslíkovských Lurd. To je umělá jeskyně se sochou 

Panny Marie Lurdské a dívky Bernardetty a jako poděkování za přežití hrůz 2. světové 

války ji nechal zbudovat vděčný občan. Z Podvrší vede cesta na Kubánkov, kde asi 8,5 km 

dlouhá naučná stezka končí a je si tam možno opět odpočinout. 
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Obora, pomník lišky Bystr oušky 

Nejstarší česká obora má rozlohu asi 440 hektarů a byla založena již v roce 1556. V 

současné oboře s překrásnými alejemi dubů, kaštanů a lip, která je domovem početného 

stáda muflonů a daňků, mohou návštěvníci obdivovat také skupinu 7 buků lesních (Fagus 

sylvatica), které jsou zhruba 150 let staré. Jejich kořeny jsou ve strmém svahu díky erozi 

obnaženy a dosahují délky až 8 m. Do obory se vstupuje bránou s výrazným 

arcibiskupským erbem. Odtud vede cesta až k pomníku Lišky Bystroušky, která připomíná 

právě slavnou operu Leoše Janáčka. Při bližším pohledu má jakoby ohlazený ocas i 

čumáček – pohlazení má totiž přinést splnění tajného přání. Taky se říká, že když si na její 

ocas sáhne mladá žena, tak brzy otěhotní. Liška Bystrouška se nachází na rozcestí žluté 

turistické značky, červeně značeného vycházkového okruhu a naučných stezek Janáčkův 

chodníček a Hradní vrch. Nedaleko odsud je místní amfiteátr, procházkou dojdete až ke 

zřícenině hradu Hukvaldy, která se nachází severovýchodním směrem. 

 

4.14 Místa dalekých rozhledů 

Lysá hora 

Lysá hora nabízí jeden z nejkrásnějších rozhledů 

v České republice. Měří 1324 m n. m. Čtyři mohutné hřbety 

tvoří její rozlehlý, zdaleka viditelný masiv. Tyto hřbety se 

pak hvězdicovitě spojují v nejvyšší vrcholek nazývaný 

Gigula, jehož špičku zvýrazňuje televizní vysílač. 

Lysá hora je považována za symbol turistiky 

v Beskydech. Z Lysé hory je možné za dobré viditelnosti 

shlédnout jak Tatry, tak i Jeseníky, avšak i nezapomenutelný zážitek skýtá třeba jen pohled 

na protilehlý Smrk či Ondřejník přes závratně hluboké údolí Ostravice. Avšak jak už to na 

horách bývá, může si Lysá nasadit mlhovou čepici a návštěvník neuvidí ani na nejbližší 

značku. 

Obr. 4. 15 Lysá hora  

Zdroj: [29], autorem upraveno 
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Na vrcholku Lysé hory se nachází chata, která nabízí svým návštěvníkům jak 

ubytování, tak možnost bohatého občerstvení s domácí kuchyní. Neopakovatelnými 

okamžiky zažijete při východu a západu slunce jak v létě, tak i v zimě.  Panorama 

Rozhledna Panorama se nachází nad obcí Chlebovice v nadmořské výšce 460 m n. 

m. Rozhledna se nalézá pod vrcholem hory Kabátice a měří 22 metrů, nabízí krásný výhled 

na vodní nádrž Olešná, město Frýdek-Místek a okolní krajinu.  

Prašivá 

Horská chata na Prašivé se nachází v CHKO Beskydy 

v nadmořské výšce 706 m n. m. Tato architektonicky jedinečná 

dřevěná chata pochází z roku 1921. Chata na Prašivé je velice 

výhodně postavená, neboť leží na začátku hřebene a proto je 

ideálním výchozím místem jak pro pěší turistiku, tak pro 

příznivce cykloturistiky, ale i v zimě pro běžkaře. Poblíž horské chaty je dřevěný kostel sv. 

Antonína z roku 1640. Z vyhlídkové věže je krásný výhled jak na Lysou horu, tak na 

Ondřejník, či těšínskou část Beskyd.  

Rozhledna Okrouhlá u Staříče 

Poblíž obce Staříč stojí od roku 2003 na nepříliš vysokém pahorku rozhledna 

Okrouhlá. Provedení této věže je zcela totožné s věží na Velkém Kamýku u Písku. 

Rozhledna je vysoká 55 metrů. Na této původně telekomunikační věži je zabudována 

vyhlídková plošina ve výšce 30 metrů, na kterou se dostaneme po 162 schody. Rozhledna 

poskytuje kruhový výhled na Frýdek-Místek, Havířov, Ostravu, Beskydy i Jeseníky.  

Rozhledna Kabátice u Chlebovic 

Rozhledna, která nese název Kabátice je vysoká 23 metrů a byla postavena v roce 

2002. Vstup na tuto rozhlednu je bezplatný. Kabátice leží jihozápadně od obce Chlebovice 

ve výšce 601 m n. m. Z vrcholku rozhledny se nám naskytne krásný výhled na vodní nádrž 

Olešná a město Frýdek-Místek. K rozhledně bohužel nevede značená turistická trasa, ale 

přístup je pouze po lesních cestách z obce Chlebovice.  

 

Obr. 4. 16 Prašivá  

Zdroj: [62], autorem upraveno  
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4.15 Koupání v přírodě a Aquaparky 

Vodní nádrž Baška 

Vodní nádrž na Baštici v Bašce vznikala v letech 1958 – 1961. Celková zatopená 

plocha nádrže je 33 hektarů. Tato nádrž slouží výhradně k rekreačním účelům, součástí je i 

kemp, občerstvení, volejbalové hřiště, kuželky, dětské houpačky, pískoviště a další. Baška 

je také místem pro rybolov a okolí poskytuje rozsáhlé možnosti pro pěší či cyklo turistiku.  

Vodní nádrž Olešná 

Vodní nádrž Olešná se nalézá na okraji města Frýdku-Místku. Nádrž byla 

vybudována v letech 1960 až 1964. Původně byla postavena jako zásobárna vody, posléze 

vznikaly na březích rekreační areály s kempy či sezónními restauracemi. Celková zatopená 

plocha nádrže je 87 hektarů a nachází se ve výšce 315 m n. m.  

Vodní nádrž Žermanice 

Vodní nádrž Žermanice leží na toku řeky 

Lučiny a byla původně vybudovaná jako zásobárna 

užitkové vody pro ostravské průmyslové podniky. 

Jelikož řeka Lučina má malý průtok, byl vystavěn 

z řeky Morávky přivaděč vody. Vodní nádrž 

Žermanice byla vybudována v letech 1951 až 1957. 

Délka přivaděče z řeky Morávky má délku 9, 3 

kilometrů. Hráz této vodní nádrže má délku 502 metrů a výšku 32 metrů. Celková rozloha 

vodní plochy je 248 hektarů.  

Vodní nádrž Žermanice je také vyhledávaným rekreačním střediskem. Kolem vodní 

plochy nalezneme spoustu rekreačních středisek, sezónních občerstvení a restaurací a také 

několik kempů. Například v Soběšovicích areál Přístav nabízí kromě ubytování také 

mnoho možností sportovního využití (bowlingová herna, šipky, stolní tenis, univerzální 

kurt s umělým povrchem, hřiště na plážový volejbal, areál vodních sportů, aj.). Jednoduše 

vodní plocha slouží jak k provozování vodních sportů, tak ke koupání, či rybaření.  

 

Obr. 4. 17 Vodní nádrž Žermanice  

Zdroj: [32], autorem upraveno  
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Aquapark Frenštát pod Radhoštěm 

Aquapark Frenštát pod Radhoštěm je venkovní 

plavecký areál, který se nachází na okraji města Frenštátu 

pod Radhoštěm. Tento moderní aqvapark byl zprovozněn 

v roce 2001. Nabízí plavecký bazén se 4 drahami a 

víceúčelový relaxační bazén. Součástí bazénu je také 

brouzdaliště a dětský bazén o hloubce 0, 15 až 0, 3 metrů. 

V rámci relaxačního bazénu se nachází vodní hřib, masážní trysky, podvodní masáže, 

chrlič vody, proudový kanál a další atrakce. Mezi hlavní atrakce lze zařadit tobogán o 

délce 60 metrů a skluzavku o délce 13 metrů. V bazénech je ohřívaná voda. V areálu je 

možné hrát stolní tenis nebo plážový volejbal. Nachází se zde i několik možností 

k občerstvení.  

Aquapark Olešná 

V areálu aqvaparku na Olešné nalezneme jak letní 

aqvapark tak i krytý aqvapark, v rámci kterého můžeme 

navštívit obří tobogán, whirpool, divokou řeku, vodní 

chrliče a děla, masážní trysky, vodní lůžko se vzduchovou 

masáží, aj. Sauna a wellness nabízí finskou saunu, parní 

lázeň, infrasaunu, solárium, masáže, kosmetiku i 

aquaaerobic. 

Aquapark Olešná je vybaven řadou atrakcí, jak jsem již zmínila a tím se řadí mezi 

největší otevřené nerezové koupaliště v České republice. Je umístěn v ideálním prostředí 

vodní nádrže Olešná ve Frýdku-Místku s krásným výhledem na panorama Beskyd a Lysou 

horu. V bazénech je dohřívaná voda až na 28 °C. V blízkosti areálu je nabízena možnost 

ubytování v chatkách, kempu, či hotelu. V rámci areálu je nabízeno občerstvení 

návštěvníkům ve čtyřech stáncích s venkovním posezením a slunečníky.  

 

 

Obr. 4. 18 Aquapark Frenštát p. R.  

Obr. 4. 19 Aquapark Olešná  

Zdroj: [33], autorem upraveno  

Zdroj: [34], autorem upraveno 
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4.16 Relaxace a sport 

Beskydské relaxační centrum Čeladná 

Beskydské relaxační centrum se rozprostírá na jižním 

úpatí Ondřejníku s výhledem na panorama Beskyd. Bylo 

založeno v roce 2000 a tím navázalo na přerušený provoz 

Lázní Skalka. Pod názvem Beskydské rehabilitační centrum 

najdeme charakteristické stavby lázní, několik léčebných 

domů a další provozní objekty, které jsou umístěné v krásném 

prostředí pěti hektarů vzrostlého lesoparku.  

Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem jsou již od 19. století vyhledávaným místem 

relaxace a ozdravných pobytů. Čeladná láká své návštěvníky nejen na zdejší krásy přírody, 

ale hlavně na první polárium v České republice, které se nachází v blízkosti největšího 

golfového areálu v zemi.  

Polárium je celotělová chladová terapie, která se jako léčebná metoda používá 

v medicíně dlouho, ale až v poslední době přinesla díky technickému rozvoji možnost 

využit k léčbě extrémně nízké teploty. Pobyt v poláriu trvá 3 minuty při teplotě – 110 °C 

až – 160 °C a způsobuje v těle řadu pozitivních reakcí, které ve svém souhrnu přinášejí 

překvapivé léčebné výsledky.  

Prosper golf club Čeladná 

Prosper golf club je jedinečným sportovně rekreačním 

resortem, který se nachází ve výšce 465 m n. m. a má rozlohu 

140 hektarů. Součásti tohoto středoevropského resortu jsou 

dvě mistrovská osmnáctijamková hřiště s klubovnou, 

bohatým zázemím pro golfisty a stylovou restaurací Golf. 

Nedílnou součástí celého komplexu je Moderní jízdárna 

v alpském stylu, které dotváří příjemnou atmosféru 

v nedotčeném podhorském prostředí Beskyd.  

Obě dvě hřiště jsou technicky velice technicky náročná s řadou vodních překážek či 

pískových bukerů, terénních záludností a spolu s náročnými greeny vyžadují přesnou hru, 

Obr. 4. 20 Beskydské relaxační 
centrum Čeladná  

Obr. 4. 21 Prosper golf club 
Čeladná  

Zdroj: [35], autorem upraveno 

Zdroj: [36], autorem upraveno 
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což je výzvou pro všechny golfisty. Na celém hřišti je vybudovaný celoplošný závlahový 

systém, který dopomáhá k vysoké kvalitě.   

Golf club Ostravice 

Golf club Ostravice se nachází mezi dvěma 

nejvyššími horami Beskyd, Lysou horou a Smrkem. Při 

stavbě se vycházelo z cíle postavit hřiště, které snese 

srovnání s moderními mistrovskými hřišti v Evropě. 

Výsledkem je velice rozmanité hřiště v kouzelné přírodě, 

které si mohou vychutnat začínající hráči, či zkušení 

golfisté a také golfisté všech handicapů.  

Prostory golfového clubu nabízejí svým návštěvníkům posezení pro čtyřicet osob 

uvnitř a pro šedesát osob na terasách, ze kterých se jim naskytne úžasný výhled na okolní 

krajinu Moravskoslezských Beskyd. V budoucnu bude celkový areál ještě rozšířen o 

sportovní klub s restaurací, lobby bar, pro-shop a několika bungalovů.   

Ropice Golf Course 

Golfové hřiště v Ropici je mistrovským osmnáctijamkovým hřištěm linsového typu 

s výbornou kondicí. Nabízí zajímavě tvarované jamky, řadu vodních překážek, bunkery a 

modelované greeny. Nachází se na pomezí slovenských a polských hranic. 

Ropice Golf Course vytváří golfový ráj na prahu Beskyd díky klubovny, která tvoří 

kompletní zázemí pro hráče, dále díky cvičným plochám v podobě krytého driving range, 

cvičného chipping a putting greenu a šestijamkové akademie.  

SUN Outdoor Bílá 

Trampolína – nabízí neobvyklý test obratnosti a fyzické kondice na pružném 

pohybu trampolíny. V nabídce jsou také k dispozici zkušení instruktoři, kteří rádi s vámi 

nacvičí různé sestavy skoků. 

Lukostřelba s výcvikem – jedná se o střelnici ve středisku Bílá, které nabízí několik 

druhů terčů v různých vzdálenostech a také speciálních luků dle dispozic a věku 

návštěvníků.  

Obr. 4. 22 Golf club Ostravice 

Zdroj: [37], autorem upraveno  
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Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí 

Aeroklub nabízí parašutistický výcvik, který probíhá pod vedení instruktorů 

s elektronickým zabezpečovacím přístrojem. Délka výcviku je od pátku do neděle. Seskok 

je proveden z letadla z výšky 1 km s automatickým otevřením hlavního padáku. Výcvik je 

určen pouze pro osoby starší 15 let.  

Horské lanové centrum Opičárna 

V horském lanovém centru se nachází dvě základní 

trasy s různou obtížností a různými délkovými variantami. 

Na začátku je velice důležitá domluva s instruktorem, který 

navrhne trasu, podá informace a krátký praktický výcvik. 

Každý účastník pak obdrží bezpečnostní úvazek s jistícími 

lany a kladkou, který mu instruktor upne na tělo a nezbytnou bezpečnostní přilbu. Centrum 

s vysokými překážkami je určeno pro osoby, které dosáhly 10 let a jejíž výška je alespoň 

130 cm.  

Terénní motokáry ve Frýdku-Místku 

Na terénním okruhu ve Frýdku-Místku určitě zažijete 

pořádný adrenalin na motokárách. Trať je dlouhá 300 metru a 

skládá se z pěti pravotočivých a šesti levotočivých zatáček. 

Asfaltový povrch byl zřízen v dubnu roku 2003 a také celá 

délka trati je obestavená ochrannými svodidly z pneumatik. 

Na okruhu se jezdí v motokárách, které jsou pod dohledem a 

řádně udržované.  

Bike park Sport Morávka 

Bike park na Morávce nabízí k dispozici uměle vytvořené 

trasy s klopenými zatáčkami, překážkami z hlíny a dřeva, které jsou 

ve střední a lehké náročnosti pro vyznavače kol. Všechny trasy jsou 

dlouhé 850 metrů. V parku jsou celkem dvě downhillové traťě 

s lehkou a střední náročností. Také fourcrossová dráha o délce 650 

metrů, která obsahuje klopenky, postupáky, lavice, rolety, prostě vše 

jak pro začátečníky tak pro profi jezdce.  

Obr. 4. 23 Opičárna Ostravice 

Obr. 4. 24 Terénní motokáry 
ve F-M  

Obr. 4. 25 Bike park 
Morávka  

Zdroj: [39], autorem upraveno 

Zdroj: [40], autorem upraveno  

Zdroj: [63], autorem 
upraveno  
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4.17 Po Euroregionu na kole 

Euroregion Beskydy patří mezi oblasti, které podporují své služby také 

cykloturistikou, pro kterou nabízí ideální podmínky. Zahrnuje síť velkého množství 

značených cyklotras od lehkých, ideálních pro rodiny s dětmi až po náročné po lesních 

cestách a na vrcholky hor. Specialitou jsou tři cyklotrasy určené pro nevidomé, o délce 80 

km.  

Okolo Frýdku-Místku 

Jedná se o cyklotrasu dlouhou 33 km, která se řadí mezi lehké a je určeny pro 

všechny typy kol. Trasa začíná u přehrady Olešná a pokračuje přes Chlebovice, Palkovice, 

Bašku, Dobrou, Staříč, Lysůvky a končí opět ve Frýdku-Místku na přehradě. V rámci této 

cesty je možnost navštívit např. Včelařské muzeum a skanzen v Chlebovicích. 

Za koupáním k Žermanické přehradě 

Cyklotrasa za koupáním k Žermanické přehradě je středně náročná, její délka je 46 

km a je určena pro všechny typy kol. Začátek trasy je ve Frýdku-Místku a pokračuje přes 

Sedliště, Bruzovice, Lučinu, Žermanickou přehradu, Soběšovice, Dolní Domaslavice, 

Horní Domaslavice, Nošovice, Vyšní Lhoty, Raškovice, Skalici, Dobrou a zpět do Frýdku-

Místku. Během výletu je možné navštívit pivovar v Nošovicích.  

Na nejvyšší beskydský kopec 

Tato cyklotrasa je dlouhá 37 km, avšak určena jen pro typ kola MTB a je řazena 

mezi těžké. Startuje se ve Frýdlantě nad Ostravicí a dále se pokračuje přes, Novou Ves, 

Malenovice, Hradovou, Ivančenu, Zimný, Lysou horu, Zimný, Ivančenu, Hradovou, 

Malenovice, Novou Ves a opět do Frýdlantu nad Ostravicí. Zajímavostí během trasy je 

Památník bojů za svobodu Ivančena, který stojí asi 3 km pod vrcholem Lysé hory. 

Historie Hukvaldského panství 

Jedná se o okruh, který je dlouhý 39 km, je určen pro všechny typy kol a je lehký až 

středně náročný. Trasa začíná ve Frýdku-Místku a pokračuje přes Palkovice, Kozlovice, 

Hukvaldy, Rychaltice, Fryčovice, Brušperk, Staříč a zakončena je opět ve Frýdku-Místku. 

V rámci trasy je možné navštívit Cvičnou štolu ve Staříči či hrad Hukvaldy. 
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Cyklotrasy přes Bílou 

Přes Bílou vede několik cyklotras, které jsou lehčího nebo těžšího charakteru. Např. 

trasa, která vede přes Bumbálku, Bílou, Údolí Velký Smradlavý a Pod Klínem. 

Okolo Ondřejníku 

Cyklotrasa okolo Ondřejníku je dlouhá 31 km, určena pro všechny typy kol a je 

řazena mezi středně náročné. Začíná se ve Frýdlantě nad Ostravicí a dále pokračuje přes 

Metylovice, Lhotku, Kozlovice, Tichou, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladnou Novou 

Dědinu a zpět do Frýdlantu nad Ostravicí. V rámci cesty je možné shlédnout Areál Fojtství 

v Kozlovicích. 

 

4.18 Pěší turistika v Euroregionu 

 Euroregion Beskydy čítá kilometry značených stezek, které nabízejí daleké 

výhledy z výšek hora nebo pohledy do výšek z krásných údolí. V rámci Euroregionu je 

vyznačeno několik naučných stezek, které jsou spojené s významnými osobnostmi jako 

např. Leoš Janáček nebo vedou za přírodními zajímavostmi jako např. na Palkovické 

hůrky. Mezi nové stezky je možné zařadit stezku pod názvem Prameny řeky Morávky, 

která vede k prameni jedné z nejznámějších beskydských řek a také naučnou stezku Lysá 

hora, se kterou vystoupáte až na vrchol nejvyšší hory Beskyd.  

Naučná stezka Staré Hamry – Bílý kříž 

Tato stezka byla pro veřejnost otevřena v červnu 2008. Stezka je dlouhá asi 10 km a 

je určena pěším turistům, rodinám s dětmi i seniorům, kde najdeme možnost 14 zastavení 

pojednávající o životě na Starých Hamrech.  Trasa je zaměřena historicky a přírodovědně, 

proto může být i výborným poznávacím a vzdělávacím prvkem pro školní výlety.  

Naučná stezka Lysá hora 

Naučná stezka Lysá hora byla otevřena v říjnu 2006. Vznikla z podnětu Správy 

CHKO Beskydy. Návštěvníkům hor představuje přírodní i vlastivědné zajímavosti nejvyšší 

hory Beskyd. Celková trasa je dlouhá asi 16,5 km, má 15 zastavení a je přístupná ze dvou 

míst (z Malenovic od Rajské boudy nebo z Ostravice), kdy obě větve se spojují na hřebeni 
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Lukšince a stezka pokračuje na vrchol. Naučná stezka je poměrně náročná, celkové 

převýšení je si 800 metrů a je určena především pro pěší. 

V rámci naučné stezky je možné navštívit mnoho zajímavostí. Např. Ivančenu, což 

je kamenná mohyla s pamětními deskami a znaky skautů z celé republiky, vytvořena na 

památku skautů, kteří zahynuli ve 2. Světové válce nebo Hospůdku U Veličků či Satinu, 

která je národní přírodní rezervací.  

Naučná stezka u Žermanic v Horních Domaslavicích 

Naučná stezka je dlouhá 2,5 km, v rámci které najdeme možnost pěti zastavení, 

které je opatřeno cedulemi. Stezka tvoří okruh a je zaměřena na historické a jiné 

zajímavosti obce. Je vhodná jak pro pěší turisty, tak pro cyklisty a děti.  

Turistická trasa z Dobratic 

V rámci této turistické trasy je možné navštívit vrchol Prašivé, kde stojí kostel sv. 

Antonína Paduánského z roku 1640 a kde je možné využít služeb chaty Prašivé. Tato trasa 

není vůbec náročná, proto je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak i pro seniory.  

 

4.19 Euroregion v zimním období 

Lyžařský areál Palkovice 

V lyžařském areálu v Palkovicích se nachází dvě 

sjezdové tratě, mezi kterými prochází lyžařský vlek 

s kapacitou 700 osob/hod. Velká sjezdovka je dlouhá 386 

metrů s převýšením 108 metrů a malá je dlouhá 230 

metrů. Na malé sjezdovce jsou umístěny dva vleky, které 

jsou určené pro lyžaře začátečníky a děti. 

Oba svahy v areálu jsou upravovány rolbou. K dispozici je také ski servis a 

půjčovna vybavení, lyžařská škola a nesmí chybět ani restaurace s bufetem. Lyžařský areál 

nabízí večerní lyžování.  

 

Obr. 4. 26 Lyžařský areál 
Palkovice  

Zdroj: [45], autorem upraveno  
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Ski Mezivodí u Bílé 

Lyžařský areál Ski Mezivodí v obci Bílá se 

nachází v nadmořské výšce 602 – 712 m n. m. Ski areál 

je umístěn v překrásné krajině Moravskoslezských 

Beskyd při soutok řek Bílá Ostravice a Lučovec, blízko 

hranic se Slovenskem.  

Areál Mezivodí je známý výbornými sněhovými 

podmínkami po celou sezónu, která trvá průměrně od prosince d dubna, díky umělému 

zasněžování. Svahy jsou upravovány rolbou. Pro návštěvníky je k dispozici lyžařská škola 

pro děti i dospělé, půjčovna vybavení, občerstvení a bufet s vyhřívanou místností pro 

veřejnost. Součásti areálu je také dětský ráj, kdy se jedná o lanový vlek pro děti v délce 50 

metrů, který napomáhá ke zdokonalování dětí v lyžování či snowboardingu.  

Ski Lysá hora 

Na Lysé hoře je v současnosti v provozu pouze 

jedna sjezdovka s vlekem dlouhým 380 metrů 

s převýšením 67 metrů. Sjezdovka není uměle 

zasněžována, ale pravidelně se upravuje. Sezóna zde trvá 

v průměru od listopadu do konce dubna. Sjezdovka na 

Lysé hoře je vhodná jak pro lyžařské kurzy, tak i pro 

rodiny s dětmi. Pro příznivce jsou upraveny běžecké trasy 

a velice výhodné podmínky jsou zde i pro skialpinisty. V areálu je nabízeno ubytování i 

stravování.  

Ski areál Sviňorky na Morávce 

Ski areál na Morávce nabízí výborné podmínky pro lyžování i snowboarding 

v tamním snowboard parku. Svahy jsou pravidelně upravovány rolbou a v případě potřeby 

uměle zasněžovány. Pro milovníky běžeckého lyžování mohou návštěvníci využít strojově 

upravovanou trasu, která je dlouhá 14 kilometrů.   

Ski areál má k dispozici červenou sjezdovku dlouhou 580 metrů s převýšením 160 

metrů a modrou turistickou sjezdovku dlouhou 300 metrů. Lyžařský vlek má kapacitu 

Obr. 4. 27 Ski areál Bílá  

Obr. 4. 28 Ski Lysá hora  

Zdroj: [64], autorem upraveno  

Zdroj: [47], autorem upraveno  
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1 200 osob/hod. Ve ski areálu se nachází stylový srub s občerstvením, půjčovna vybavení, 

SKI servis, prodejnu sportovních potřeb a úschovnu.  

Ski Vítkovice Bílá 

Lyžařský areál Bílá se nachází v Beskydech v údolí 

řeky Bílá Ostravice. V lyžařském areálu je řada sjezdových 

tratí se střední obtížnosti až po obtížnost lehkou, určenou 

pro začátečníky a děti.  

V areálu se nachází také snowpark pro 

snowboarding. Všechny sjezdovky v areálu jsou uměle 

zasněžovány, pravidelně upravovány. Na některých sjezdovkách je umístěno umělé 

osvětlení pro večerní lyžování. Pro příznivce běžeckého lyžování jsou k dispozici 

upravované běžecké tratě o délce 20, 33 a 10 kilometrů. Ski areál nabízí také lyžařskou 

školu, SKI servis a půjčovnu vybavení, ubytování i občerstvení.  

Ski areál MSA Grúň – Staré Hamry 

Ski areál ve Starých Hamrech se nachází na 

severovýchodním úbočí beskydského Grúně v nadmořské 

výšce 750 m n. m. v zachovalé panenské přírodě vnějšího 

hygienického pásma vodní nádrže Šance. Celý areál se 

nachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Celé území 

Ski areálu spadá do oblasti Lysé hory, tudíž je vhodné zejména pro zimní rekreaci. Díky 

vynikajícím sněhovým podmínkám je tento areál považován za jeden 

z nejnavštěvovanějších v Beskydech.  

Svým návštěvníkům nabízí nejen skvělé lyžařské terény, ale také disponuje 

vysokou kapacitní vybaveností lyžařských zařízení a velice dobrou dostupností. V areálu 

se nachází kromě lyžařské školy, servisu a půjčovny vybavení také možnost ubytování a 

občerstvení.  V lyžařském areálu se nachází 4 vleky s přepravní kapacitou 8 000 osob/hod. 

Dále zde nalezneme 4 sjezdové tratě o celkové rozloze asi 30 hektarů. V průběhu ledna a 

března organizuje Ski areál závody ve sjezdových disciplínách a snowboardech, na úrovni 

regionu i republiky v kategoriích žactva, juniorů i dospělých.  

Obr. 4. 29 Ski Vítkovice Bílá  

Obr. 4. 30 Ski areál Grúň  

Zdroj: [49], autorem upraveno  

Zdroj: [50], autorem upraveno  
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5 Výsledky vlastního výzkumu 

V této kapitole diplomové práce budou vytýčeny výsledky vlastního výzkumu, 

konkrétně do SWOT analýzy. Mou snahou bude specifikovat silné a slabé stránky 

Euroregionu a možné příležitosti a ohrožení.  

 

5.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je typ strategické analýzy, která poskytuje komplexní vyhodnocení 

fungování daného Euroregionu a napomáhá ke stanovení rozvojových směrů, aktivit, 

problémů a cílů. SWOT analýza je také prvním krokem syntézy analytických informací, 

které vedou k definování strategických cílů, oblastí a opatření. 

5.1.1 Silné stránky 

• Krajina bohatá na přírodní zdroje, velká rozloha CHKO (možnost využití pro 

různé formy CR).  

Euroregion Beskydy je velice bohatý na přírodní zdroje. Jeho část zasahuje také do 

Chráněné krajinné oblasti Beskydy. CHKO Beskydy byla vyhlášená díky svým 

výjimečným přírodním hodnotám, např. pralesovitými lesními porosty s výskytem 

vzácných karpatských živočišných a rostlinných druhů, pestrým lučním společenstvem, 

unikátními povrchovými i podzemními pseudokrasovými jevy, pestrostí ojedinělého typu 

krajiny. Významné prvky tvoří především 50 maloplošných chráněných území, chráněná 

původní luční a lesní společenstva a naučné stezky. 

• Velké množství přírodních atraktivit vhodných pro rekreační aktivity. 

Zalesněné plochy, hory a louky vytváří pestrou škálu možností rekreačních aktivit 

pro každé roční období. Mám na mysli především pěší turistiku a cykloturistiku (velké 

množství značených turistických tras a cyklostezek), zimní aktivity (běžkařské tratě, 

sjezdovky), ale také vodní sporty, adrenalinové sporty (různá lanová centra, plachtění na 

rogalech a paragliding), golfová turistika.   
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• Vysoký potenciál návštěvníků a turistů, turistický potenciál přírodních a 

technických atraktivit, lidové architektury, rozhleden a lázeňských center. 

Euroregion Beskydy má vysoký potenciál ve formě návštěvníků a turistů ze všech 

koutů naší republiky i ze zahraničí, díky velkého množství zámků (Frýdek, Bílá, hrad 

Hukvaldy), přírodních a technických atraktivit (pivovar v Nošovicích, cvičná štola ve 

Staříči), historických budov (Areál fojtství a Obecná škola v Kozlovicích, Adámkova vila 

v Raškovicích), lidové architektury (chalupa fojtství a muzeum v Chlebovicích, kostel 

Všechsvatých v Sedlištích), rozhleden (Lysá hora, Prašivá), lázeňských center (Beskydské 

relaxační centrum). 

• Výhodná geografická poloha z pohledu mezinárodních tras.  

Euroregion Beskydy se nachází v pohraničních oblastech na východě České 

republiky, severozápadě Slovenska a na jihu Polska. Výborná dostupnost s jinými státy je 

vytvořena díky blízkosti mnoha hraničních přechodů s Polskem i Slovenskem a tím je 

umožněn bezproblémový přístup turistů a návštěvníků ze zahraničí.  

• Výborná dostupnost Euroregionu Beskydy pro návštěvníky, dobré podmínky pro 

cykloturistiku, turistiku, agroturistiku. 

Široká síť pozemních komunikací, které jsou pravidelně opravovány a 

rekonstruovány, umožňuje návštěvníkům jednoduše proniknout mezi krásy a atraktivity 

Euroregionu. K tomu samozřejmě napomáhají i rozsáhlé železniční tratě, letiště 

s mezinárodním provozem v Mošnově, upravované cyklistické stezky (Okolo Frýdku-

Místku, Palkovic, Hukval) a turisticky značené stezky (Na Lysou horu, Prašivou). Také 

existence mnoha malých letišť (Frýdlant nad Ostravicí) sloužících k rekreačním letům. 

• Možnost čerpání prostředků z fondů EU, turistické informační centrum, široká 

nabídka stravovacích a ubytovacích zařízení. 

Euroregion Beskydy má velice pozitivní celkovou image. Propojení třech států 

napomáhá k realizaci společných projektů, např. čerpání finančních prostředků z fondů 

Evropské unie nebo od státu. Euroregion nabízí své služby za rozumné ceny, které jsou 
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konkurenceschopné. Dobré nabídce napomáhá také existence Beskydského informačního 

centra a jeho poboček (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Čeladná a 

Soběšovice) a také ostatní turistická informační centra (Brušperk, Hukvaldy). 

• Velké množství pořádání sportovních a kulturních akcí (Adrenalin Cup na 

Ostravici, Mezinárodní folklorní festival ve Frýdků-Místku, Mezinárodní 

hudební festival Janáčkovy Hukvaldy). 

V Euroregionu Beskyd se pořádají také netradiční sportovní zážitky, např. 

vyhlídkové lety letadlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, tandemové seskoky, možnost střelby 

z luku na Bílé. Dále v regionu existuje mnoho center sportovního vyžití, řada lyžařských 

areálů, aj vhodných jak pro zimní, tak pro letní sporty. 

5.1.2 Slabé stránky 

• Potřeba rekonstrukce a modernizace železničních tratí, špatná kvalita pozemních 

komunikací, nedostatek parkovacích míst. 

V Euroregionu je sice bohatá síť pozemních komunikací pro dopravní prostředky, 

avšak ve špatném stavu. Jako slabou stránku lze určitě považovat železniční tratě a jejich 

potřeba rekonstrukce a modernizace, které by napomohly k lepší dostupnosti a plynulosti. 

Také veřejná doprava, která by jistě napomohla lepší dostupnosti, je v Euroregionu 

postrádána. A nedostatek nacházím i v nedostatečném množství parkovacích míst u 

rekreačních středisek. 

• Nedostatečné označení významných památek tabulemi a značkami. 

Jako slabinu bych také uvedla nedostatečné označení významných památek, 

atraktivit a jiných zajímavých architektur, které se nachází pouze v blízkosti velkých 

komunikací. Pak mohou vznikat nepříjemné situace s orientací nejen pro tuzemské 

návštěvníky, ale i zahraniční turisty.  

• Málo středisek nabízejících lázeňské a rehabilitační služby a nadstandardní 

služby. Nedostatek zábavních a kulturních středisek v malých městech a obcích. 
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V Euroregionu Beskydy v posledních letech vzrostl počet míst, zaměřených na 

rekreaci, avšak nalezneme stále málo středisek, které se zaměřují na lázeňské či 

rehabilitační služby.  V Euroregionu chybí střediska, která by poskytovala nadstandardní 

služby jak v pohostinství, tak i v hotelnictví. A také v menších městech a větších obcích 

nalezneme nedostatek zábavních a kulturních středisek.  

• Špatná vybavenost sportovních středisek a areálů, nízká kvalita a rozsah 

poskytovaných služeb. Nízká kvalita vyškoleného personálu. 

Slabou stránku v oblasti služeb nalezneme v nedostatečném a nekvalitním vybavení 

lyžařských středisek, ve špatné úpravě běžkařských tras a nedostatečné kvalitě poskytování 

služeb v rámci cestovního ruchu. Personál v jednotlivých zařízeních je nedostatečně 

kvalifikovaný a jazykově nepřipravený. 

• Nedostatečná marketingová propagace Euroregionu Beskydy. 

Euroregion Beskydy je také velice slabě a nedostatečně marketingově propagovaný. 

Je nedostatek informací o nabídce a službách poskytovaných v Euroregionu. Komunikační 

a motivační aktivity, určené ke zvýšení počtu návštěvníků a k zatraktivnění oblasti jsou 

nedostatečné. 

• Špatný stav zeleně. Nedostatek zeleně ve městech. 

Chráněná krajinná oblast, která jako součást Euroregionu Beskydy napomáhá jeho 

popularitě, avšak určitým způsobem zabraňuje jeho rozvoji, hospodářskému růstu a 

dalšímu rozšiřování, např. v oboru podnikání. Stromy a zeleň v Euroregionu Beskydy je ve 

velice špatném stavu. Nedochází k postupnému obnovování lesů, proto se návštěvníci při 

svých výletech na vrcholky hor setkávají s holými hřebeny hor.   

• Existence konkurence sousedních Euroregionů.  

5.1.3 Příležitosti  

• Atraktivní prostředí vhodné pro investory. Zlepšení image Euroregionu Beskydy 

lepší formou propagace. 
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Euroregion Beskydy je příhraničním regionem, což mu napomáhá k efektivní 

spolupráci např. v rozvoji infrastruktury, v kulturně-vzdělávacích činnostech, ochraně 

životního prostředí i v oblasti turismu. Zlepšení image Euroregionu Beskydy formou 

propagace je vhodnou příležitostí nejen k získání dalších návštěvníků, ale také k rozšíření 

poskytovaných služeb.  

• Podpora poptávky po specializovaných službách a péči o své zdraví. 

Vybudování nových cyklotras a turistických tras jako produkt příhraniční 

spolupráce.  

Možnost vybudovat další cyklostezky a turistické trasy, které budou vytvářet 

společný produkt příhraničního regionu jako jedné destinace. Růst a podpora poptávky 

regionálního a mezinárodního charakteru po specializovaných službách je další možnou 

variantou. Také rostoucí zájem turistů z tuzemska i ze zahraničí o své zdraví je dobrou 

příležitostí.  

• Rozvoj spolupráce s euroregionálními a transhraničními partnery. Zlepšit systém 

regionálních informací. Využití rozvojových programů a fondů z EU. 

• Věnovat větší pozornost návštěvníkům. Motivační programy a systém zpětné 

vazby. 

Zejména vytvářet různé motivační programy pro poskytovatele služeb, aby zvýšili 

zájem o rekreaci a trávení volného času v tuzemsku. Turisté a návštěvníci jsou 

nejdůležitějším článkem pro správné fungování Euroregionu, proto by se měl od nich 

snažit získat zpětnou vazbu (např. dotazníky o spokojenosti se službami, s poskytovateli, 

s prostředím, atd.).   

• Rozšíření léčebných a relaxačních pobytů, maximální využití vodních ploch, 

lepší využití a modernizace sportovních areálů. 

Maximálně využít vodní plochy pro vodní sporty, relaxaci, ale i pro rybolov, a to 

zlepšením kvality vody přehrad a řek. Zlepšit využití sportovních areálů, modernizovat 

lyžařské areály. 

• Zlepšit kvalitu a úroveň vzdělání pracovníků CR.  
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Zvýšit počet zaměstnaných v oblasti cestovního ruchu v Euroregionu Beskydy a 

také zlepšit úroveň jejich znalostí. Poskytnout možnost rekvalifikace a tím snížit počet 

nezaměstnaných v regionu a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v Euroregionu Beskydy. 

• Investice do oprav chátrajících objektů. Zlepšit dostupnost města a středisek 

v horských oblastech. 

V oblasti přírodních zdrojů je největší příležitostí využít kvality lesů k návštěvě 

turistů, rozšířit zde další cyklostezky a turistické trasy a tím posílit jak pěší turistiku, tak 

cykloturistiku v Euroregionu Beskydy. Také zvýšit využití chátrajících objektu je jistou 

příležitostí jak zatraktivnit prostředí Euroregionu. Zlepšení dostupnosti Euroregionu 

formou nových komunikací.  

5.1.4 Ohrožení  

• Ztráta konkurenceschopnosti, neuvážené investice. 

Největším ohrožení pro Euroregion Beskydy by byla ztráta konkurenceschopnosti 

vzhledem k ostatním Euroregionům v tuzemsku i v zahraničí. Také nesmyslné a ukvapené 

využití různých dotací a financí bez ohledu na dlouhodobý vývoj a přínos.  

• Chátrání a nedostatečná údržba o historické památky a atraktivity. 

• Přírodní katastrofy, poškozování krajiny neuváženým způsobem chování. 

Velkým ohrožením pro Euroregion Beskydy mohou být přírodní katastrofy, např. 

povodně. Poškozování krajiny neuváženým způsobem chování, či rozpor ve vztahu 

ochrany životního prostředí a využití přírody pro rekreaci je zajisté velkou hrozbou. 

• Ztráta vzdělaných obyvatel, kteří se stěhují za prací. Stále se zhoršující stav 

životního prostředí (v souvislosti s Ostravou).  

• Stárnutí populace a nedostatečná podpora CR ve venkovských oblastech. 

• Špatná kvalita vody ve vodních nádržích i potocích. 
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6 Doporučení 

V této kapitole, doporučení, se budu věnovat problematice, která vychází z výše 

sestavené SWOT analýzy. Euroregion Beskydy má mnoho silných stránek a příležitostí, 

které mu napomáhají v jeho dalším rozvoji, avšak existence slabých stránek a ohrožení 

naopak rozvoji zabraňují. Proto se pokusím pro Euroregion Beskydy nalézt možnosti, jak 

využít silných stránek a příležitostí a naopak, jak snížit slabé stránky a ohrožení.  

 

6.1 Přírodní a krajinná hodnota 

Euroregion Beskydy disponuje velkým přírodním bohatstvím. Nádherná příroda, 

kulturní a historické atraktivity, přírodní vodní plochy poskytují návštěvníkovi možnost 

příjemného odpočinku, relaxace a také sportovního vyžití. Jednoduše příroda, kultura a 

dobrodružství je nedílnou součásti spokojené návštěvy v Euroregionu Beskydy.  

Euroregion Beskydy nabízí pro své návštěvníky velice příznivé přírodní podmínky, 

avšak poskytování služeb musí být v souladu s ochranou životního prostředí. Proto by 

budoucí investice měly směřovat právě na rozvoj a udržení současného stavu ŽP. Jedná se 

o poměrně náročné finance, ale do budoucna se určitě vyplatí. Přírodní a krajinná hodnota 

Euroregionu Beskydy je těžce obnovitelným zdrojem, proto by mu měla být věnována 

velká pozornost při vytyčování cílů pro budoucí období.  

V současné uspěchané době nám města, ve kterých pracujeme a žijeme, neposkytují 

místo, které by se dalo nazvat zdravým. Příznivé na tom je, že si to všichni uvědomujeme. 

Proto investice do podpory a rozvoje cestovního ruchu se jistě v budoucnu vrátí v podobě 

většího množství spokojených a věrných návštěvníků, či ve větších tržbách v podnicích.  

Euroregion Beskydy patří mezi organizace, které podporují mimo jiné i 

venkovskou turistiku. Ta je v dnešní době čím dál více populárnější a oblíbenější. Víkend 

strávený v horské chatě uprostřed nedotčené krajiny nebo ubytování v chalupě či kempu na 

venkově je velice lákavou nabídkou pro návštěvníka a zároveň vede k podpoře podnikání a 

zatraktivnění zapomenuté lokality. Určitou možnost rozvoje také tvoří agroturistika, která 

je významným potenciálem pro budoucnost. 
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Velice silná stránka Euroregionu Beskydy spočívá v jeho poloze. Pravidelné 

střídání ročních období napomáhá k celkové atraktivitě Euroregionu a k možnosti nabízet 

služby po celý rok. V zimním období se zaměřit na podporu běžkařských tratí, lyžařských 

sjezdovek a na sporty pro toto období typické (bruslení, snowboarding). Naopak v letním 

období se zaměřit na podporu pěší turistiky, cykloturistiky, golfu a dalších sportů. Výborná 

příležitost se nabízí ve vytvoření turistických a cyklistických tras, které by propojily 

všechny tři státy. Zvýšila by se informovanost, návštěvnost i atraktivita jednotlivých části 

Euroregionu.  

 

6.2 Atraktivity 

V Euroregionu Beskydy se nachází mnoho kulturních, historických a technických 

atraktivit. Nalezneme zde snad největší množství dřevěných kostelíků, které se řadí mezi 

chráněné kulturní památky. Avšak velice oblíbené jsou také hrady a zámky, rozhledny či 

muzea a galerie. Největším klenotem Euroregionu Beskydy je nejvyšší vrchol, Lysá hora.  

Velice oblíbenou atraktivitou je hrad Hukvaldy, kolem něhož se rozprostírá bohatá 

obora s přírodním divadlem. To slouží k pořádání různých společenských akcí, koncertů a 

festivalů, např. Janáčkovy Hukvaldy. Mezi další velice oblíbenou atraktivitu můžeme 

zařadit Zámek Frýdek, který slouží k pořádání různých společenských akcí a ve kterém 

najdeme Muzeum Beskyd. Jeho součástí je také rozsáhlý a upravovaný park.  

Velká pozornost by měla být věnována především lidové architektuře, která je také 

významnou součásti cestovního ruchu. Některé z nich jsou ve velmi zachovalém stavu, 

avšak existují i takové, které vyžadují pravidelnou údržbu či rekonstrukci. Tato oblast je 

velice podceňována. Proto bych doporučovala značnou podporu a rozvoj těchto památek, 

která spočívá v jejich zpřístupnění či lepší propagaci. 

Mým jednoznačným doporučením je více zviditelnit nepříliš známé atraktivity, 

např. technické památky, lidovou architekturu. Také zvýšit množství kulturních a 

společenských akcí, např. různé koncerty, divadelní představení, bály v historickém 

oblečení, či akcí zaměřených pro děti, např. dobové karnevaly, různé zábavné podvečery.  
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K zatraktivnění Euroregionu Beskydy by jistě napomohl vznik nových 

specializovaných léčebných zařízení, které jsou v poslední době čím dál více oblíbené. 

Dále vést podniky k podpoře Euroregionu Beskydy ve formě různých symbolů a tradic, 

aby každý návštěvník vždy věděl s čím, nebo s kým si má Euroregion Beskydy spojit.  

 

6.3 Komunikace a lidé 

Euroregion Beskydy ke své komunikaci využívá všechny dostupné prostředky, 

např. prospekty, letáky, články v novinách, internetový portál, aj. Komunikace a propagace 

je velice důležitou, proto by se neměla podceňovat. Komunikace s veřejností velice 

napomáhá k rozvoji cestovního ruchu.   

K prvnímu kontaktu s návštěvníkem dochází pomocí internetu a propagačních 

materiálu. Propagace materiálu je především funkcí Beskydského informačního centra, 

které nalezneme ve Frýdku-Místku, Frýdlantě nad Ostravicí, Čeladné, Ostravici a 

Soběšovicích. Úkolem je reprezentovat region a podávat veškeré potřebné informace. 

Beskydské informační centrum poskytuje informace např. o kulturních zařízeních a jejich 

programech, o ubytovacích zařízeních a restauracích, také o dopravních spojeních, či 

turistice a cykloturistice. Poskytuje prodej, např. map a průvodců, suvenýrů, vstupenek na 

společenské a sportovní akce.  

Avšak Beskydské informační centrum má k dispozici velice málo materiálu o 

Euroregionu Beskydy, což je velkým nedostatkem. Proto bych doporučovala tento 

nedostatek odstranit, jelikož se jedná o velkou příležitost jak zvýšit informovanost o 

příhraniční spolupráci a atraktivnosti jednotlivých lokalit. Doporučovala bych vytvořit 

propagační materiály, obsahující sdružení tří států ve formě brožurek, pohlednic, 

kalendářů, plakátů, ve kterých bychom nalezli seznamy atraktivit, památek, společenských 

a sportovních akcí, také muzeí a další informace. Určitým krokem vpřed by bylo vydání 

vlastního časopisu, ve kterém by byla veřejnost pravidelně informována o aktuálních 

událostech.  

Turistická informační centra jsou považována za cenné nástroje pro koordinaci 

místních a regionálních aktivit v cestovním ruchu. Doporučovala bych tedy pro Euroregion 
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Beskydy vytvořit a podporovat vznik nových informačních center, třeba i sezónních 

v horských oblastech, které by návštěvníkům napomohly k lepší orientaci a 

informovanosti. 

Druhou části nejčastějšího kontaktu je internet. Euroregion Beskydy má své 

internetové stránky, které obsahují nejdůležitější informace. Jedná se o historii, náležející 

obce a města, realizované projekty, různé kontakty, a další.  

Internet je v dnešní době jednou z nejpoužívanější formy komunikace a zjišťování 

informací, proto by mu měla být věnovaná velká pozornost. Podle mého názoru jsou 

internetové stránky Euroregionu Beskydy velice neatraktivní a nepřitažlivé. Jsou vytvořeny 

jednoduše, to by ani nevadilo, ale postrádají mnoho důležitých informací. Tento web bych 

určitě doporučila rozšířit o informace, týkající se možnosti navštívení atraktivit v rámci 

naší republiky i zahraničí, konání různých společenských a sportovních akcí, o 

ubytovacích a stravovacích střediscích, turistických informací, nebo umožnit náhled do 

stanov a výročních zpráv. Začít spolupracovat s dalšími institucemi, např. cestovními 

kancelářemi, zvýšit počet fotografií na stránkách webu a také vytvořit možnost zobrazení 

informací ve více jazycích, což umožňují pouze internetové stránky Beskydského 

informačního centra. Informovat veřejnost o materiálech a službách, které jim v této oblasti 

chybí k dispozici. Také pravidelně aktualizovat veškeré informace, které se nacházejí na 

internetových stránkách.  

Důležité doporučení vidím ve zlepšení propagace v oblasti příznivých cen za 

odpovídající služby, a také v existenci středisek pro náročnější klientelu. Také díky lepší 

propagaci a spolupráci s ostatními zeměmi pomůže dosáhnout větší informovanosti o 

tomto regionu.  

Důležitou části cestovního ruchu tvoří mimo jiné i lidské zdroje. Dobře vyškolení 

pracovníci beze sporu přispívají k jeho rozvoji. Pracovníci by měli být jazykově zdatní a 

také by měli umět navodit příjemnou atmosféru a vcítit se do potřeb návštěvníka. Personál 

by měl ovládat alespoň základy slovenského a polského jazyka a dále nejčastěji používané 

jazyky v rámci Evropské unie, což je angličtina a němčina. Doporučovala bych se více 

orientovat na činnost, zabývající se vznikem nových škol nebo alespoň oborů, zaměřených 

na cestovní ruch. 
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Všeobecně ke komunikaci bych navrhovala, aby se Euroregion Beskydy snažil 

zvýšit povědomí o své lokalitě, dostatečně motivovat veřejnost, aby měla důvod a zájem 

navštívit právě tento region a následně se do něj s oblibou vracet. Zaměřit se na konkrétní 

cílovou skupinu, např. na rodiny s dětmi či seniory a vytvářet přímo pro ně různé programy 

či balíčky služeb. 

 

6.4 Geografická poloha a dostupnost 

Euroregion Beskydy se nachází ve východní části České republiky v pohraniční 

oblasti se Slovenskem a Polskem. Velice důležitá je dostupnost mezi jednotlivými státy, 

kterou nám poskytuje silniční a železniční doprava.  

V současnosti se již stav pozemních komunikací velmi zlepšil ve srovnání 

s uplynulými roky. Úroveň pozemních komunikací je průměrná, jednotlivé kraje a města se 

snaží je pravidelně upravovat a udržovat. Pro rozvoj cestovního ruchu je nezbytné 

vybudovat co nejvíce obchvatů velkých měst a silnic, které urychlí účastníkům provozu 

přesun a napomohou k plynulosti dopravy.  

Bohatá síť kvalitních pozemních komunikací však nestačí. K rozvoji cestovního 

ruchu je potřeba zvýšit počet ukazatelů a tabulí, informujících o blízkých atraktivitách. 

Tyto informační tabule stále pozemní komunikace v Euroregionu Beskydy postrádají. 

Dalším nedostatkem, jak již jsem zmiňovala výše, je nedostatek parkovacích míst u 

středisek či atraktivit. Proto bych doporučovala investovat do rozvoje, rekonstrukcí a 

vybudování většího množství parkovacích kapacit.  

Veřejná doprava u horských a rekreačních středisek a zařízení zaostává. Proto bych 

ráda doporučila, aby část investic směřovala do podpory veřejné dopravy, nebo vytvoření 

nového systému pro provoz v horském terénu a v oblastech, zaměřených na turistiku. Také 

nová koncepce dopravního propojení mezi rekreačními centry by jistě napomohla rozvoji 

cestovního ruchu v Euroregionu Beskydy. Vytvořit systém záchytných parkovišť a zajistit 

tak propojenost veřejnou dopravou mezi jednotlivými turistickými středisky. 

Železniční doprava v Euroregionu příliš nezaostává. Síť kolejí je poměrně hustá, 

avšak potřebovala by určité rekonstrukce. Za potřebí je také upravit jízdní řád, aby lépe 
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navazoval na autobusovou dopravu a tím nevznikaly nepříjemně dlouhé prostoje mezi 

jednotlivými spoji pro návštěvníky.  

V minulých letech se poměrně dost investovalo do rozvoje a vzniku mnoha nových 

cyklostezek, které jsou vhodné i pro inline bruslaře. Tratě pro cyklisty jsou dobře značeny, 

avšak postrádají větší informovanost. Bylo by potřeba více se zaměřit na zvýšení 

informovanosti o těchto trasách a také vybudovat další, které by ještě více navedly 

účastníka ke kulturním a přírodním atraktivitám.  
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit současnou situaci Euroregionu Beskydy. 

Zabývala jsem se především možnostmi dalšího rozvoje této destinace. Zaměřila jsem se 

také na nabízené služby, z hlediska jejich kvality i rozmanitosti. Součásti diplomové práce 

je vypracovaná SWOT analýza. Vlastní výzkum jsem prováděla z dostupné literatury, ze 

získaných informačních materiálů a z internetových stránek. Na základě získaných 

informací jsem sestavila SWOT analýzu, zahrnující silné a slabé stránky, příležitosti a 

ohrožení Euroregionu Beskydy. Poté jsem vypracovala návrhy a doporučení pro 

Euroregion, které se týkají hlavně jeho dalšího rozvoje, zvýšení úrovně svého postavení i 

konkurenceschopnosti. 

V teoretické části diplomové práce jsem se věnovala vymezení cestovního ruchu a 

s ním souvisejících charakteristik. V praktické části jsem se již zaměřila blíže na 

Euroregion Beskydy, na jeho historii, kulturní a historické památky, dostupnost a také 

nabízené služby. Na základě získaných informací jsem vytyčila slabé a silné stránky a 

příležitosti a ohrožení regionu. Díky tomu jsem pak mohla vyslovit možné návrhy a 

doporučení pro zlepšení současné situace a pro podporu dalšího rozvoje Euroregionu 

Beskydy. 

Na základě vlastních výsledků mohu konstatovat, že Euroregion Beskydy je velice 

atraktivní a významnou destinací, ve které nalezneme velké množství přírodních krás, 

kulturních a historických atraktivit, technických památek, lidové architektury, zajímavostí i 

přírodních zvláštností. Jedná se o dobře přístupnou oblast pro všechny návštěvníky. 

Euroregion Beskydy nabízí své služby po celý rok, což mu napomáhá k uspokojení potřeb 

všech návštěvníků.  

Euroregion Beskydy disponuje mnoha silnými stránkami, avšak nejvíce se musí 

zaměřit na stránky slabé. Mezi největší nedostatky jsem zařadila špatnou úroveň 

komunikačních aktivit, nedostatek parkovacích míst u památek a ostatních objektů, 

nedostatečnou podporu a obnovu dosud nepřístupných památek, nedostatečný motivující 

systém pro turisty a nedostatek středisek s nabídkou rehabilitačních a lázeňských služeb. 
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Nejdůležitější doporučení spočívalo v podpoře všech aktivit, pro letní 

(cykloturistika, pěší turistika, koupání a ostatní aktivity) i zimní období (běžecké tratě, 

sjezdové tratě, bruslení a další aktivity). Velkou pozornost si zaslouží lidová architektura, 

její údržba a lepší propagace a celkové zvelebení veřejných prostranství. Zvýšit množství 

pořádání kulturních akcí a společenských akcí. V informačních centrech zvýšit množství 

propagačních materiálů, brožurek o Euroregionu Beskydy. Vylepšit design internetových 

stránek, zařadit do nich více informací, pravidelně je aktualizovat a umožnit jazykové 

možnosti i pro zahraniční návštěvníky. Vytvářet balíčky služeb, orientované na určité 

cílové skupiny, např. pro seniory, rodiny s dětmi, mladé páry, aj. Zlepšit dostupnost všech 

navštěvovaných lokalit a středisek prostřednictvím investic do infrastruktury, do 

zkvalitnění služeb, vytvořit síť záchytných parkovišť a zajistit propojenost s veřejnou 

dopravou. Zvýšit množství informačních center v regionu.  

V současné době nalezneme konkurenci úplně všude, proto je nezbytné proti ní 

bojovat. Týká se to i Euroregionu Beskydy, kterého nejvíce ohrožuje sousedící Euroregion 

Těšínské Slezsko a Euroregion Bílé Karpaty, které mají také určitě co nabídnout. 

Euroregion Beskydy musí nasadit všechny dostupné nástroje (marketingové) a snažit se 

přilákat stále více návštěvníků, kteří se zde budou rádi vracet. Také se snažit prohlubovat 

spolupráci a komunikaci mezi aktéry cestovního ruchu. 

Diplomová práce měla stanovený cíl, kterého se mi podařilo dosáhnout. Pokusila 

jsem se pro Euroregion Beskydy navrhnout možnosti jak odstranit jeho slabé stránky a 

ohrožení. Pokud se pokusí výše uvedené návrhy a doporučení alespoň z části realizovat, 

dosáhne v budoucnu lepšího postavení vůči konkurenci a také počet věrných a 

spokojených návštěvníků bude stoupat.  

Na závěr bych chtěla konstatovat, že Euroregion Beskydy je velice atraktivní 

oblastí cestovního ruchu a je schopen konkurovat ostatním turistickým lokalitám. Pro 

budoucí vývoj bych mu přála, aby se dostal více do povědomí lidí a třeba i ještě lépe 

rozšířil a využil svou transhraniční spolupráci. 
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