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1 ÚVOD 
 

Cestovní ruch je velmi rozvíjejícím se odvětvím ekonomiky. Podílí se na tvorbě DPH, 

pracovních míst, tvoří příjmy státního rozpočtu, ovlivňuje platební bilanci státu, má značný 

vliv na příjmy místních rozpočtů a je považován za velký přínos v oblasti rozvoje regionů. 

Největší rozvoj cestovního ruchu byl zaznamenán v druhé polovině 19. století  

a po 2. světové válce a to hlavně díky demokratickým změnám ve světě. Existuje několik 

základních lidských potřeb, mezi které patří rekreace, odpočinek a poznání,  

na základě nichž se začal rozvíjet cestovní ruch. Cestovní ruch však není jen  

o potřebách jednotlivců, ale i o finančních prostředcích a vyžití volného času. 

Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybrala turistický region Zlínský kraj. Dle 

mého má právě tento kraj velký turistický potenciál, protože je zde množství kulturních  

a přírodních atraktivit. Zlínský kraj patří do východní Moravy. Proto jsem  

ve své práci nekončila hranicemi Zlínského kraje, ale šla jsem i kousek dále  

do Východní Moravy. Jako hlavní cíle své práce jsem si zadala vytvořit představu  

o potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj cestovního ruchu. Dílčím cílem je také analýza 

jednotlivých oblastí a jejich atraktivity. 

První teoretická část je zaměřená na definice základních pojmů v cestovním ruchu  

a rozdělení dle určitých druhů. V druhé části se potom zaměřuji už konkrétně na Zlínský kraj. 

Jeho rozdělení, vypsání nejatraktivnějších přírodních a kulturních bohatství jednotlivých míst, 

které jsou pro turisty přitažlivé. Součástí je rovněž SWOT analýza,  

v rámci této analýzy jsem podala ucelený přehled o silných, slabých stránkách regionu  

a také o možných příležitostech a hrozbách v oblasti cestovného ruchu. Závěrečná část 

zahrnuje strategii rozvoje cestovního ruchu. Na konci následuje průzkum Zlínského kraje 

v oblasti využitelnosti cyklostezek v jednotlivých krajích. 

Při zpracování jsem vycházela z dostupné odborné literatury a brožur o Zlínském kraji. 

Samozřejmě jsem hodně čerpala z internetu, kde jsem našla spoustu informací k dané 

problematice a z podkladů získaných v informační centrále cestovního ruchu Východní 

Moravy, kde mi poskytli ochotně mnoho zajímavých podkladů k mé bakalářské práci. 
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2 METODIKA, ZPRACOVÁNÍ A CÍLE BAKALÁ ŘSKÉ 

PRÁCE 

 

 

2.1 Metodika a zpracování bakalářské práce 

Základem mé bakalářské práce bylo vhodně zvolit metody zpracování informací  

a odpovídající stanovení cíle práce. Použité metody zpracování byly závislé  

na zdrojových datech, programových a technických možnostech. Důraz byl kladen  

na přesnost a maximální využitelnost všech zdrojů. 

 

2.2 Postupy zpracování a použité metody 

Základem celé práce bylo vytvoření co nejvíce úplné databáze cestovního ruchu  

ve Zlínském kraji. Bylo třeba najít zdroje těchto informací, přičemž měly být důvěryhodné  

a co nejvíce úplné a aktuální. V České republice existují informační servery, které nabízejí 

informace právě o objektech cestovního ruchu. Dále jsem vycházela z jiných serverů  

a publikací (veškeré zdroje jsou uvedeny na konci textu). Důležitý je systémový přístup 

k dané problematice. Tento systém vychází z komplexního vnímání jevů ve všech vnějších  

a vnitřních zákonitostech. Základem systémového přístupu je jeho pojetí, způsobu stanovení 

problému, způsob prezentace výsledků, i jeho přehlednost. 

 

V první části mé bakalářské práce jsem se zaměřila na sběr podkladových informací  

a jejich uspořádání. Bylo to shromažďování informací : 

• z odborné literatury o konkrétní řešené problematice 

• cestou rozhovorů s odborníky nejčastěji v informačních centrech, kteří  

se zabývají touto problematikou  

• od  pracovníků určitých zařízení cestovního ruchu v kraji. 

 

2.3 Cíl bakalářské práce 

Po výběru tématu jsem si vymezila cíl své práce.  Pod pojmem cíl jsem  

si představila obecně dosažení žádoucího stavu v určitém a konkrétně stanoveném čase. Cíl 

práce jsem si stanovila jako problém, který má být řešen nebo splněn. Přesné vymezení cíle 

(ne příliš úzké, ne příliš široké) je nutnou podmínkou pro úspěšné zpracování a obhájení 
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bakalářské práce. Musí být přesně a jasně formulován. V případě této práce je stanoveno  

za cíl: 

• Nashromáždění potřebných dat jejich analýza a zpracování. 

• Z těchto získaných informací a dat vytvořit závěry mé práce a doporučení. 

 

Hlavním cílem této práce je vytvořit představu o potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj 

cestovního ruchu.  

 

 

 



6 

3 TEORETICKÝ VSTUP DO PROBLEMATIKY 

 

3.1 Cestovní ruch 

Tento pojem je dnes hodně používaný a obecně dosti srozumitelný, je ve slovníku českého 

jazyka poměrně nový. Objevuje se až v nových sociálně ekonomických podmínkách 20. 

století, kdy nahrazuje více různých starších pojmů souvisejících  

s cestováním. Pojem „cestovní ruch“ je odborný výraz dvouslovný. Takových  

je v moderní češtině mnoho, a proto není výjimkou. Jelikož bude v tomto textu velmi 

frekventovaný, budu ho dále nahrazovat zkratkou CR. 

Základem pojmu CR je podstatné jméno „ruch“. Slovníky jazyka českého ho opisují 

(vysvětlují) jako čilý, chvatný pohyb, shon, živost, čilou frekvenci, resp. zastarale jako pohyb 

vůbec nebo jako živou, horlivou činnost (společenský, divadelní, hudební ruch). 

Cestovní ruch je považován za fenomén současné doby. Cestování člověka doprovází od 

nepaměti. Hlavní důvod proč člověk cestuje je touha poznávat nové. Získat nové zážitky, 

poznat nová místa, jiný způsob života i překovávat mnohdy značné vzdálenosti apod. 

Původně lidé cestovali především za obchodem i potřebou nalézat příznivější a lepší 

podmínky k životu, které by jim zajistily nejen základní obživu, ale v budoucnu také určitý 

blahobyt. I v minulosti byli cestovatelé, především z vyšších vrstev tehdejší společnosti, 

vydávali se na cesty za poznáním, studiem, případně za odpočinkem. Běžné bylo cestování 

řemeslníků nebo umělců za znalostmi jiných mistrů.  

CR je v současné době velmi odlišný od jeho historických kořenů. Typické pro současný 

je masovost a různorodost jeho podob. Díky ekonomicky aktivním lidem  

se stal CR integrální součástí ekonomiky státu. Z národohospodářského hlediska  

je ekvivalentem pro uspokojování potřeb účastníků CR soubor různorodých služeb,  

na jejichž produkci jsou zainteresování jak bezprostřední producenti (ubytování, stravování, 

občerstvení, průvodcovská služba, atraktivity), tak zprostředkovatelé  

a organizátoři (cestovní kanceláře a agentury, turistické informační centra) a  i další 

podnikatelé, kteří z CR profitují (výroba a prodej suvenýrů, doprava, směnárenská činnost, 

výpůjční služby apod.). Dnešní CR představuje mnoho druhů činností,  

ze kterých většina z nich má charakter osobních služeb. Potřeba zážitků, touha po rozšíření 

poznání, touha po odpočinku a to vše v podmínkách mimo trvalý domov. Růst životní úrovně 

občanů v řadě států, přetvořil CR do masové podoby a stal se významným činitelem spotřeby 

a hnací síly ekonomiky. Turismus se začal pozvolna rozvíjet až v druhé polovině 
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devatenáctého století, v této době se přeměnil na komplexní ekonomický a sociální jev 

současné doby. U současného CR je oceňováno především široké spektrum faktorů, kterými 

turismus působí na ekonomický růst daných oblastí účelným využíváním různých přírodních 

krás  

i zajímavostí, historických a kulturních památek, obchodních, sportovních, kulturníchi 

náboženských událostí a akcí. CR má hlavní vliv na rozšíření rozhledu i na fyzickou  

a psychickou regeneraci účastníku cestovního ruchu. Ale je také významnou podnikatelskou 

oblastí, uplatňuje se v něm příznivě především dravost, adaptabilita, inovační schopnosti, 

přizpůsobivost malých a středních firem. CR má však vedle řady pozitivních účinků i své 

stinné stránky. Proto je vhodné se opírat o komplexně promyšlenou podnikatelskou strategii, 

které využije všech výhod a předností pro rozvoj široké palety podnikání. Faktory ovlivňující 

CR jsou závislé na celé řadě faktorů (předpokladů, činitelů), které ovlivňují jeho kvantitativní 

stránku (zjednodušeně: počet lidí x počet dnů věnovaných aktivitám CR), kvalitativní stránku 

(podle mnoha kriterií vyjadřujících nároky účastníků a podmínky aktivit CR) a rozmístění 

aktivit CR. Tyto faktory člení odborníci obvykle do tří skupin a to na 

- selektivní/stimulační faktory (tj. faktory omezující nebo naopak podněcující CR obecně), 

- lokalizační faktory (vlastní důvody, účel účasti na CR)  

- realizační faktory (nezbytné doprovodné aktivity související s dosahováním účelu CR).  

Stále větší předností CR se stává vzdělávací charakter, neboť umožňuje nenásilnou, 

zábavnou a vysoce poutavou formu přiblížit mladé generaci dědictví, vytvořená našimi 

předky, a tak do jisté míry zabraňovat stále více se rozvíjejícímu konzumnímu pojetí života . 
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3.2 „Klasifikace druh ů a forem cestovního ruchu1 

 

3.2.1 Z geografického hlediska rozlišujeme  

- Vnitrostátní  („domácí“)  

- Zahraniční 

Integrace, nejen ekonomická (odstranění cel, dovozních a vývozních limitů, snižování  rozdílů 

ve zdanění a rozdílů v  cenách zboží a služeb, společná měna aj.), ale i politická (vřelé 

diplomatické vztahy, omezení resp. odstranění vízových formalit, podobné, resp. shodné 

zákonodárství, nediskriminace cizinců atd.) rozmělňuje dříve ostrou hranici mezi domácím  

a zahraničním cestovním ruchem.  

 

3.2.2 Z hlediska času, věnovaného aktivitám CR rozlišujeme  

- Jednodenní cestovní ruch (resp. polodenní) se realizuje mezi dvěma noclehy  

v bydlišti opuštěním tohoto bydliště z důvodů aktivit cestovního ruchu (tedy nikoliv  

z důvodů cest za prací, vzděláváním, nezbytnými službami zdravotnickými, administrativními 

ap.). 

- Vícedenní 

Z jiného pohledu rozlišujeme  

- Celoroční  

- Sezónní (jedno nebo dvousezónní), příp. v souvislosti s konáním významných 

sportovních, kulturních, náboženských aj. akcí). 

 

3.2.3 Podle míry organizovanosti rozlišujeme cestovní ruch 

- Neorganizovaný cestovní ruch je zcela na vůli jeho účastníků, je velmi operativní 

(reaguje na změny počasí, různé mimořádné – pozitivní i negativní – impulzy), ale svou 

neregulovaností může vyvolávat jevy přetížení (klasický příklad každoročně ucpaných dálnic 

v týdenních cyklech dovolených).  

- Organizovaný cestovní ruch toto riziko do značné míry odstraňuje nebo aspoň 

zeslabuje, ale účastníky předem omezuje v jejich rozhodování (funguje s vysokou 

setrvačností). Organizovanost se může vztahovat jen na pobyt a služby s ním spojené (bez 

                                                           
1 Přednášky- Geografie cestovního ruchu RNDr. Jiří Kovář 
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společné dopravy), anebo – ve vyšším stupni organizovanosti – vč. společné (obvykle 

autokarové, ale i lodní, letecké) dopravy. 

Organizovaný cestovní ruch pak může být dále realizován jako tzv. volný (zúčastnit  

se může každý, kdo splní určité podmínky) anebo vázaný (výběrový) – příkladem  

je lázeňská léčba či rekreace na tzv. poukazy vydávané jen omezenému okruhu zájemců.  

 

3.2.4 Podle formy realizace jde buď o cestovní ruch  

- pobytový (vícedenní, vázaný na jedno místo dočasného ubytování a jeden neměnný 

soubor podmínek cestovního ruchu)  

- poznávací (typické jednodenní výlety, zájezdy, exkurze anebo vícedenní s tím,  

že místa přenocování se mění, resp. přenocování se realizuje v dopravním prostředku, 

nejčastěji na lodi, v obytném automobilu, rotelu, zvláštním vlaku).  

Z finančních, ale i časových důvodů lze hromadně, organizovaně cestovat v autokarech,  

v letadlech, na lodích ap. i v noci. „ 
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3.3  Formy cestovního ruchu 

 

3.3.1 Rekreačně-pobytový 

Tato forma využívá specifický soubor přírodních i dalších podmínek. Jedná  

se o cestovní ruch jednotlivců i početnějších skupin (např. rodiny s dětmi) a je to forma 

dlouhodobého cestovního ruchu. Hlavním cílem je odpočinek a relaxace a proto  

je důležitý klid, ekologicky čisté prostředí, pohodlné ubytování, doprava z místa bydliště do 

místa pobytu, stravování, zajištění vhodného stravování a samozřejmě je kladen důraz na 

doplňkové služby. 

 

Do této formy spadá také klasické chataření a chalupaření (to je však cestovní ruch 

krátkodobý). Buď to ve svém vlastnictví (kde je nutnost údržby, různých oprav, využívání 

zahrady a pozemku buď to k pěstitelským nebo chovatelským činnostem) nebo v pronajatých 

objektech, kdy se jedná spíše o sezónní pobyty spojené s dalšími aktivitami (turistika, 

cykloturistika, koupání, poznávací aktivity, vodáctví a v zimně-lyžování, běžecké lyžování, 

atd.) 

 

3.3.2 Kulturn ě-poznávací 

Jedná se o cestovní ruch krátkodobý i dlouhodobý a uskutečňuje se v rámci domácího  

i zahraničního vrstevního ruchu. Cílem je poznání destinací, kultur a rozšíření poznatků 

v oblasti kulturních památek, míst, hradů a zámků. Tyto oblasti by měly mít k dispozici 

geologické nebo kulturně historické předpoklady a s nimi spojené  

i atraktivity. Do těchto atraktivit patří např. architektonické památky, kulturní zařízení, 

významná kulturní a historická místa spojená s historií země, technické památky, lidové 

umění – umělecká a řemeslná výroba, ale také (festivaly a podobné slavnosti či setkání 

hudební, filmové, divadelní, folklórní slavnosti, sportovní akce, přehlídky, soutěže  

a podobné společenské akce, veletrhy a výstavy, kongresy, konference, symposia)  

a sociální atraktivity (způsob života lidí, tradice, zvyky, odívání, jazyk, nářečí gastronomie, 

krajové speciality). 

 

3.3.3 S náboženskou orientací 

Celosvětově je to jeden z nejrozšířenějších cestovních ruchů. Odehrává se mimo komerční 

zařízení. Jedná se o velice specifický cestovní ruch. Motivem je uspokojování potřeb 
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spojených s vírou. Cílem je návštěva svatých míst, náboženských událostí  

a církevních památek. Požadavky na určité specifické služby jsou minimální. 

 

3.3.4 Sportovně-turistický 

Je spojen se sportovní činností. Členíme ho na aktivní a pasivní. Aktivně orientovaný 

sportovní cestovní ruch je zaměřen na pobyty se sportovní náplní s cílem prohlubovat zdraví  

a výkonnost (zejména různé typy turistiky). Pasivní formy cestovního ruchu jsou nejčastěji 

spojeny se sportovním diváctvím, tedy s pasivní účastí na sportovních akcích. 

 

3.3.5 Lázeňsko-léčebný 

Lázeňský cestovní ruch je orientován na léčení následků úrazů a chorob či prevenci 

chorob. Je obvykle organizován do vícedenních cyklů, začíná a končí lékařskou prohlídkou  

a je vyplněn tzv. procedurami, příp. doplněn dietním stravováním. Může být organizován také 

jako tzv. ambulantní, kdy účastník (pokud trvale nebydlí v místě lázní) si zajišťuje ubytování 

a stravu sám. 

Wellness spolu se zdravotní turistikou představuje dynamicky se rozvíjející sektor cestovního 

ruchu. Wellness poskytuje tzv. „odlehčené lázeňské programy“. Vyznačují se příznivější 

cenovou nabídkou, klient není vázán pevným osobním režimem a pobyt  

je spojen s bohatým doprovodným (i kulturním) programem. Host má možnost seznámit  

se s lázeňským programem, získat určité osvěžení a využít řadu služeb, které v lázních 

poskytují. 

 

3.3.6 Přírodní (ekoturistika) 

Dominantním motivem účasti je pobyt v přírodním prostředí, který je založen  

na principech trvale udržitelného rozvoje a vychází ze zájmu o ochranu životního prostředí 

- ekoturistika: typ venkovské turistiky. Motivem účasti je pobyt v přírodě, její 

poznávání a ochrana. Poznávání tradičního života a kultury dané oblasti 

 

3.3.7 Venkovský (agroturistika, ekoagroturistika) 

Dominantním motivem účasti je pobyt v přírodním prostředí, je založen  

na principech trvale udržitelného rozvoje, vychází ze zájmu o ochranu životního prostředí 

agroturistika: rekreační nebo turistické  pobyty  ve venkovském prostředí, obvykle   

na   rodinných  farmách,    kde    turisté   poznávají venkovský život v blízkém kontaktu 
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s přírodou. Často je pobyt spojen s dalšími aktivitami (jezdectví, rybaření, cykloturistika 

apod.) 

- ekoagroturistika: je agroturistika provozovaná na certifikované ekologické farmě. 

Ekologická farma nepoužívá při výrobě rostlin a chovu zvířat žádné syntetické přípravky ani 

hnojiva,zvířata jsou chována přirozeným způsobem. Produkty ekologického zemědělství 

podléhají přísné kontrole a smějí používat ochrannou značku BIO. 

 

3.3.8 Vzdělávací 

V tomto cestovním ruchu je cílem cesty za hlavně poznání, výuka jazyků, zájezdy do 

historických, kulturních a vědeckých míst s odborným programem. 

 

3.3.9 Kongresový 

Kongresový cestovní ruch zahrnuje účast na odborných a vědeckých kongresech, 

konferencích či seminářích.  

 

 

3.4  Druhy cestovního ruchu 

 

3.4.1 Podle místa realizace 

 - domácí CR 

 - zahraniční CR 

  a) výjezdový – outgoing, pasivní 

  b) tranzitní 

  c) příjezdový – incoming, aktivní 

 

3.4.2 Podle délky trvání 

 - krátkodobý (do tří přenocování) 

 - dlouhodobý (více než tři přenocování) 

 

3.4.3 Podle rozložení během roku 

 - celoroční 

 - sezónní (letní, zimní) 



13 

 

3.4.4 Podle způsobu organizace 

 - organizovaný 

 - neorganizovaný 

 

3.4.5 Podle příslušnosti účastníků ke skupině 

 - individuální 

 - skupinový 

 

3.4.6 Podle způsobu financování 

 - komerční (volný) 

 - sociální (vázaný) 
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3.5 Historický vývoj cestovního ruchu 

 

Kořeny současného cestovního ruchu sahají hluboko do dějin vývoje lidské společnosti. 

Lidé cestovali už ve starověku a postupně docházelo k propojení cest s využitím volného 

času, s poznáním a rekreací. Hlavní motivací byl obchod, objevitelské cesty, vojenské 

výpravy, vědecké zájmy, vzdělání, náboženství. Cestování bylo výsadou majetných 

společenských vrstev. 

Moderní pojetí cestovního ruchu lze však spojovat až s rokem 1841, kdy  

se uskutečnil první hromadně organizovaný výlet pěti set sedmdesáti účastníků zvláštním 

vlakem z Leicesteru do Loughbourghu, při příležitosti otevření železniční tratě z města Derby 

do města Rugby v Anglii. Tento výlet byl organizován Thomasem Cookem (1808- 1892). 

Thomas Cook ve svých aktivitách pokračoval a v roce 1855 uskutečnil také hromadný 

zahraniční zájezd na Světovou výstavu do Paříže. Následovala příprava prvního zájezdového 

katalogu, počátek používání hotelového voucheru, vydání prvního kontinentálního jízdního 

řádu a uskutečnila první letecký zájezd na světě. Thomas Cook je právem považován  

za zakladatele první cestovní kanceláře na světě a se svou nabídkou prvních komerčních 

turistických služeb vytvořil předpoklady ke vzniku trhu cestovního ruchu.  

Cestovní ruch se postupně přeměnil v důležitou složku světového hospodářství. Během 

druhé poloviny dvacátého století se mění v masovou potřebu širokých vrstev obyvatelstva, 

vlivem dynamického ekonomického rozvoje společnosti, vědecko-technického pokroku  

a rozvoje v oblasti dopravy. Nedílnou podmínkou vzniku moderního masového cestovního 

ruchu je také dlouhodobé relativně stabilní mírové období.2  

Role cestovního ruchu vychází z potřeb člověka, které jsou uspořádány v tzv. Maslovově 

pyramidě potřeb, která je hierarchickým uspořádáním potřeb člověka v dráze rozvoje 

osobnosti. Poznání či estetické prožitky jako základní projevy cestovního ruchu patří v této 

pyramidě k vrcholům potřeb člověka z hlediska rozvoje jeho osobnosti. 

 

 

 

 

                                                           
2 Štěpánek a kol., 2001. 
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3.6 Turistická destinace (destinace cestovního ruchu) 

Rozvoj cestovního ruchu závisí na vhodném potenciálu. Přírodní potenciál  

i potenciál vytvořený lidskou činností vyjadřuje způsobilost územního celku vytvořit 

podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Je rozmístěn nerovnoměrně a kvalitativně různorodě, 

přičemž se obvykle liší i v rámci velkých územních celků. 

Destinace je představována svazkem různých služeb koncentrovaných v určitém místě 

nebo oblasti. Je to prostor (stát, lokalita, region), který si host vybírá jako cíl cesty. Destinace 

nabízí služby jako ubytování, stravování, sportovní aktivity a zábava. Tím se stává 

produktem, který musí být strategicky řízený. Dále je to geografický prostor, který přináší 

uspokojení všech, nebo většiny potřeb souvisejících s účastí v cestovním ruchu. Pod pojmem 

destinace se rozumí nejen konkrétní oblast (místo), ale i souhrn v destinaci nabízených 

komodit (druhů služeb). Je to specifická struktura zaměřená na rozvoj turismu na svém území. 

Je to konkrétní územní celek, který má z pohledu cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, 

kterými se liší od jiných celků. 

„Ve výkladovém slovníku cestovního ruchu se pod pojmem destinace cestovního ruchu 

rozumí v užším smyslu cílová oblast v daném regionu, pro kterou je typická významná 

nabídka atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a v širším smyslu země, regiony, lidská 

sídla a další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit cestovního ruchu, 

rozvinutými službami a další infrastrukturou cestovního ruchu, jejichž výsledkem je velká 

dlouhodobá koncentrace návštěvníku. Pro mezinárodní návštěvníky je, podle uvedeného 

slovníku, destinací buď celá navštívená země, nebo její některý region, případně město.  

V některých zemích je území rozděleno do turisticky, historicky nebo administrativně 

kompaktních destinací s tvorbou a propagací společného turistického produktu a případně  

i zpracováním statistik cestovního ruchu.“3  

V České republice je od roku 1999 rozčleněn turistický potenciál na turistické regiony  

a následně byly tyto regiony rozčleněny při zpracování programu rozvoje cestovního ruchu 

krajů a regionu také na menší území – turistické oblasti. 

                                                           
3 Pásková, M., Zelenka, J.: Cestovní ruch. Výkladový slovník. Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj 2002, str. 59 
– 60 
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„Podle Buhalise je charakteristika dobré destinace:4 

1. ATTRACTION – přitažlivost, půvab, kouzlo, lákadlo, atraktivita 

2. ACCESSIBILITY – přístupnost, dostupnost, přijatelný 

3. ANCILLARY SERVICES – pomocné služby Pobočné (lékařská péče, možnost 

ošetření, čištění oděvů, veřejná doprava) 

4. AMENITIES – příjemnost, půvab, pohoda, blaho, pohoda 

5. AVAILABLE PACKAGES – balíčky produktů 

6. ACTIVITIES – rozmanité aktivity“ 

 

 

„Podle D. Buhalise je pro region cestovního ruchu charakteristických několik 

komponentů, a to:5 

• přitažlivosti - primární nabídka cestovního ruchu, která množstvím, kvalitou  

a atraktivitou vyvolává návštěvnost (přírodní, kulturně – historický potenciál) 

• přístupnost služeb - všeobecná infrastruktura, která umožňuje přístup  

do regionu, pohyb 

• za atraktivitami regionu, patří sem také služby využívané především místními 

obyvateli 

• jako jsou zdravotnické, bankovní, poštovní apod. 

• komfort - suprastruktura a infrastruktura cestovního ruchu, které umožňují pobytv 

regionu a využití jejich atraktivit (ubytovací, hostinská, sportovně – rekreační, 

kulturně – společenská a jiná zařízení) 

• turistické produkty - připravené produktové balíčky 

• aktivity - rozmanité aktivity. 

• nabídku cestovního ruchu je možné rozdělit na primární a sekundární. 

• Primární nabídky cestovního ruchu jsou utvářejícími podmínkami pro uspokojení 

potřeb a požadavků návštěvníků regionu, struktura, rozmístnění. 

• sekundární nabídky cestovního ruchu je určujícím faktorem využitelnosti regionu 

pro aktivity cestovního ruchu.“ 
                                                           
4 přednášky Managemet zařízení cestovního ruchu doc. Ing. Lednický Václav, CSc.) 

5 Buhalis, D.: Marketing the Competitive Destination of the Future. In: Tourism Management: Research Policies 

Practice, 1/2000, str. 98. 
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Turistické regiony je možné typologizovat na základě různých kritérií. V praxi  

se však obvykle používá vymezení typu regionu na základě nejtypičtější atraktivity primární 

nebo sekundární nabídky. Je nutno podotknout, že ve skutečnosti lze přiřadit regionu více 

typů cestovního ruchu. 

 

3.6.1 „Úspěch destinace6 

Je dán mimo její vybavenost atraktivitami a službami především: 

• zájmem hostů – uplatnění určité módy 

• vhodnou nabídkou a komplexností služeb 

• faktorem informovanosti o destinaci a její nabídce 

• dopravní dostupností pro hosty 

• bezpečností hostů a politickou stabilitou státu 

• přívětivostí trvale žijícího obyvatelstva 

• spoluprací veřejné správy a podnikatelů 

• specializací nebo vytvářením podmínek pro široký okruh zájemců (cenová politika) 

• atraktivitou propagace 

• individuálním přístupem k hostům“ 

 

                                                           
6 přednášky Managemet zařízení cestovního ruchu doc. Ing. Lednický Václav, CSc. 
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3.6.2 4 základní možnosti kooperace subjektů v destinaci:7 

• Horizontální kooperace mezi subjekty stejného oboru k dosažení výhod díky úsporám 

z rozsahu. 

• Vertikální kooperace mezi subjekty různých odvětví k zajištění kvality  

a dosažení společného produktu.  

• Laterální kooperace (příčná kooperace) přes hranice odvětví s cílem výměny 

strategických zdrojů. Může se jednat například o spolupráci obchodního řetězce 

s destinací. 

• Prostorová kooperace se koncentruje na různá atraktivní místa a klienti návazně 

využívají řadu nejrůznějších služeb v kombinaci se zážitky. 

 

Úspěch je tudíž závislý na realizaci trvalé kooperace, což znamená:8 

• uznání potřeb spolupráce 

• jasný podnikatelský záměr – představa budoucnosti 

• stabilitu hospodářské politiky 

• ochotu spolupracovat ze strany nejen podnikatelských subjektů, ale i veřejné správy 

• vytvoření potřebných systémů vzdělání 

• solidní systém marketingových aktivit 

 

3.6.3 Řízení turistické destinace9 

Představuje především plánování a organizování lokálního cestovního ruchu a koordinaci 

zájmu všech zainteresovaných stran. 

 

Hlavní úkoly jsou tudíž: 

• formulace strategie cestovního ruchu v dané lokalitě 

• uskutečňování marketingových aktivit 

• odpovídající reakce na měnící se podmínky na trhu 

 

                                                           
7 M.,Palátková marketingová strategie destinace CR, 1.vyd Praha, Grada Publishing, a.s. 2006, s.36 

8 přednášky Managemet zařízení cestovního ruchu doc. Ing. Lednický Václav, CSc. 

9 přednášky Managemet zařízení cestovního ruchu doc. Ing. Lednický Václav, CSc. 
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Management destinace proto musí zajistit: 

• vypracování strategie a její trvalou aktualizaci 

• zvyšování dlouhodobé životní úrovně trvale bydlícího obyvatelstva 

• maximální uspokojení účastníků CR 

• vytváření souborného turistického produktu 

• tvorbu vhodné cenové úrovně 

• otevřenou komunikaci s účastníky CR 

• potřebnou infrastrukturu lokality 

• vhodné marketingové aktivity 

 

3.7 Turistický potenciál 

Potenciál rozvoje cestovního ruchu je považován za souhrnnou hodnotu všech 

předpokladů CR (přírodních, společenských, infrastruktury CR včetně místní dopravy  

a dostupnosti do místa), oceněných na základě bodovací škály, snížený o zápornou hodnotu 

negativních faktorů rozvoje CR – zejména o špatný stav složek životního prostředí (kyselé 

deště, nízká kvalita vzduchu, znečištění vody, pláží, přírodní katastrofy – povodně, 

zemětřesení, laviny apod.; výskyt hmyzu, nakažlivých chorob, patologické společenské jevy 

(kriminalita, terorismus, fundamentalismus aj.). 
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4 VYMEZENÍ A CHARAKTER ZLÍNSKÉHO KRAJE 

 

4.1 Kraje České republiky 

 

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží ve střední Evropě. Sousedí  

na severu s Polskem, na východě se Slovenskem, na jihu s Rakouskem a na západě 

s Německem. Česká republika se rozkládá na území tří historických zemí známé jako Čechy, 

Morava a Slezsko a zaujímá plochu 78 867 km2. V roce 2009 v Česku žilo přibližně 10,5 

milionu obyvatel. Administrativně se dělí na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem  

je Praha. 

 

Obr. 4.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hlavní město Praha 

2. Středočeský kraj - Praha 

3. Jihočeský kraj – České Budějovice 

4. Plzeňský kraj - Plzeň 

5. Karlovarský kraj- Karlovy Vary 

6. Ústecký kraj – Ústí nad Labem 

7. Liberecký kraj –Liberec 

8. Královéhradecký kraj – Hradec 

Králové 

9. Pardubický kraj -  Pardubice 

10. Vysočina – Jihlava 

11. Jihomoravský kraj – Brno 

12. Olomoucký kraj – Olomouc 

13. Moravskoslezský kraj – Ostrava 

14. Zlínský kraj – Zlín 

Zdroj: http://www.edb.cz/Regiony.aspx?kraj=SCS 
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4.2 Zlínský kraj  

 

4.2.1 Základní informace 

Zlínský kraj se rozprostírá v nejvýchodnější části České republiky a skládá  

se ze čtyř okresů (Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín). Sídlem Zlínského kraje  

a také největším městem je Zlín s osmdesáti tisíci obyvateli. 

 

4.2.2 Zlínský kraj 

• okres Kroměříž 

• okres Uherské Hradiště 

• okres Vsetín 

• okres Zlín 

 

 

Rozloha: 3 964 km2 

Počet obyvatel: 591 781 (k 31.3.2004) 

Hustota osídlení: 150 ob./km2 

Krajské město: Zlín 

Počet okresů: 4 

 

Obr: 4.1.2 

 

 

 

 

 

    Zdroj: http://www.edb.cz/Regiony.aspx?kraj=SCS 
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4.2.3  Atraktivity jednotlivých částí kraje 

V další kapitole své bakalářské práce jsem rozdělila Zlínský kraj na Kroměřížsko, 

Slovácko, Valaško, Zlínsko a Luhačovicko. A v každém kraji jsem se zaměřila  

na nejvýznamnější atraktivity v dané oblasti, které můžou přitahovat turisty. 

 

4.2.4 Krom ěřížsko 

Kroměříž  na návštěvníky dýchne svou krásnou atmosféru a podmanivou krásu. Pro jeho 

historické a umělecké hodnoty je toto město nazýváno jako Hanácké Athény.  

Po návštěvě Kroměřížska bude každý bohatší o nové poznatky a kulturní prožitky. Turisty 

přitahuje nejvíce svými památkami a krásnou přírodou Chřibů a Hostýnských vrchů. Tato 

oblast láká i jinými krásami, které nabízí. Tím je určitě nejkrásnější památka- komplex zahrad 

Květné a Podzámecké s Arcibiskupským zámkem, který je proslaven také svou sbírkou 

obrazů velké umělecké hodnoty a Sněmovním sálem. Celý tento komplex zahrad je zapsán 

v památkách UNESCO. Dalším místem v této krajině, které každého očaruje je svatý Hostýn, 

významné poutní místo, s malebnou přírodou. Toto místo jo možné navštívit tohle místo 

navštívit v kterékoliv roční období. V létě to můžou být turistické výlety nebo výlety na kole 

či na koních. Pro příznivce spíše zimy a zimních sportů je možné Hostýnské vrchy navštívit 

na běžeckých trasách nebo na známých sjezdovkách. Přírodní park s romantickou zříceninou 

je Cimburk uprostřed Chřibů.  Nelze minout ani hřbitov ve Skalkách s magickým kouzlem, 

stejně tak ani rozhlednu Brdo. Na Kroměřížsku stojí za shlédnutí skanzen ve Velkých 

Rymcích ve Těšanech., kde turisté nahlédnou do lidové architektury, stavitelství a také 

způsobu života v minulých stoletích. Pokud se návštěvníci zastaví v Chropyni, určitě  

se každému zalíbí zdejší zámek se štíhlou věží, která skrývá nejednu pověst. V tomto zámku 

je expozice věnovaná Emilu Fillovi, který je představitelem českého kubistického umění ve 

střední Evropě. Úzce spjatý s židovskou kulturou je především Holešov, ale i Rokycany. 

K vyhledávaným památkám patří i Šachová synagoga. Tímto ovšem cesta Kroměřížskem 

nekončí. Příznivci aktivní dovolené můžou zavítat kromě Hostýnských vrchů také do 

Rokycan, kde se dá koupat, kempovat, užít si hippoterapii nebo plavit se po řece Moravě. 

Sportovat se dá ve sportovních areálech, horolezecké stěně i painbolovém hřišti. 

V Kostelanech stojí za návštěvu zase westernový ranč. Ať už se turisté vydají na jakékoliv 

místo v malebném Kroměřížsku, mohou, že je čeká dobré ubytování, pohostinství  

a samozřejmě také spousta zábavy. Stačí si jen správně vybrat. 
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4.2.5 Slovácko 

Když se řekne Slovácko, nejednoho napadne určitě slovo víno. Tento kraj je také 

považován za kraj mnoha památek a tradic, ale nabízí toho i mnohem více. K tomuto místu se 

váže i dávná historie, zdejším krajem prošli lovci mamutů, Keltové, Římané, lidé Velké 

Moravy, ale i židé, stavitelé i lidový umělci. Samotným centrem Slovácka je Uherské 

Hradiště, které je metropolí kulturního života v této oblasti. Ve Starém městě lze spatřit 

památník Velké Moravy a v Modré nahlédnout do archeoskanzenu, který představuje podobu 

Velkomoravského opevněného sídliště. Poutním místem a skvostem architektury i výtvarného 

umění je Velehrad se svou monumentální basilikou od doby románské až po současnost. 

Zámek v nedalekých Buchlovicích byl postaven na přelomu 17. a 18. století ve stylu italského 

baroka a v jeho parku se nachází jedinečná sbírka dřevin. Další barokní zámek lze shlédnout 

v Uherském Brodě, stejně jako muzeum J.A. Komenského. V Uherském Brodě, Mikulově  

i ve Strážnici se nachází mnoho židovských památek. Ke Kunovicím, Hluku, a Vlčnovu patří 

zase tradiční a slavná „Jízda králů“, která usiluje o zapsání do kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. Jak už jsem na začátku zmínila, Slovácko je krajem vína, vinohradů, sklípků  

a naučných vinařských stezek. Stezka Uherskohradišťska zavede turisty až do Slováckého 

muzea. Slovácké muzeum je otevřeno už od roku 1962 v barokní budově bývalé vojenské 

zbrojnice. Orientuje se hlavně na sbírku exponátů z oblasti Slovácka a svým návštěvníkům ji 

představuje formou stálé expozice a příležitostných archeologických, historických  

a etnografických výstav. Slavné Slovácké divadlo, které nyní působí ve zrekonstruované 

sokolovně, bylo založeno roku 1945. Známá je zde Letní filmová škola, která je každoročně 

v posledním červnovém týdnu a má velkou návštěvnost. Co se týká osvěžení u vody, je třeba 

vyzkoušet štěrková jezera v Ostrožské Nové Vsi, kde se nachází i sirnaté lázně. Tyto prameny 

mají léčivé účinky při nemoci pohybového aparátu či kožních chorobách.  

Slovácko kromě bohaté historie nabízí také pestrou nabídku v oblasti aktivní dovolené. Ať 

už se jedná o turistiku, cykloturistiku, plavbu po vodě, horolezectví, přes návštěvu fitness 

centr, bowlingu, tenisových kurtů, až po možnost seskoků padákem v Kunovicích, si zde 

každý určitě najde tu svou zábavu. Slovácko je opravdu jedinečná a skutečně rozmanitá 

oblast. I co se týče kuchyně, ta je v tomto kraji opravdu prvotřídní. Je to harmonický kraj plný 

historie, krásné přírody a hlavně plný nepopsatelných chutí a vůní. 
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4.2.6 Valašsko  

Valašsko má tisíce podob. Je to destinace s rozmanitou kulturou, památkami  

i využitím volného času. Především je spojené s lidovou architekturou a tradicemi. Tím je 

hlavně důkazem rožnovský skanzen – Valašské muzeum v přírodě, založen v roce 1925 

v Rožnově pod Radhoštěm, se souborem unikátních roubených staveb. V tomto muzeu se 

každoročně konají Rožnovské slavnosti, které slouží k udržení lidových tradic. Když se 

přemístíme z Rožnova kousek výše na Pustevny, tak v tomto Beskydském sedle lze spatřit 

jedinečné secesní dřevěné stavby od architekta Dušana Jurkoviče. Na hřebenu 

Moravskoslezských Beskyd je vrch znaný Radhošť, ten je proslaven hlavně díky soše 

Radegasta – boha slunce, války, pohostinnosti a plodnosti, ale také díky bronzovému sousoší 

Cyrila a Metoděje před dřevěnou branou poutní kaple. CHKO Beskydy je největším 

chráněným územím v České republice. Tato oblast se rozkládá v Moravskoslezských 

Beskydech, Vsetínských vrších a Javornících. Po sestoupení z těchto kopců dolů  

do Valašského Meziříčí, mohou návštěvníci zavítat na zámek Žerotínů, původně renesanční 

dílo přestavěné do barokního stylu. Náměstí se chlubí renesanční budovou radnice, 

měšťanským domem u Dvanácti apoštolů a mariánským sloup. Z Valašského Meziříčí je to 

kousek k přehradě Bystřička. V letních měsících se zde sjíždějí lidé za rekreací u vody,  

za procházkami malebnou přírodou a také za návštěvou letního kina, které funguje pouze přes 

prázdniny. Roubené stavby je možné vidět ve Velké Lhotě, kde se nachází i dřevěný 

evangelický kostel. V tomto kostele kázal Jan Karafiát, známý jako autor Broučků. Nedaleko 

je město Vsetín, nazýváno srdcem Valašska. Největší dominantou je zámek s věží a okolním 

parkem. V tomto malebném zámku se nachází muzeum regionu Valašsko. Každým rokem se 

zde sjíždí mnoho turistů, aby zde mohli navštívit některé z mnoha akcí: výstavy, kulturní, 

folklórní a sportovní. Vsetínský krpec či Valašské záření každoročně rozproudí po ulicích 

Vsetína cimbálovou ale i moderní muziku. Tyto akce mají bohatý program, trvají obvykle 

více dnů a zúčastňují se ho i zahraniční hosté a soubory. V obci Liptál nedaleko Vsetína je 

možné navštívit další folklórní festival, Liptálské slavnosti. S lidovými tradicemi se na 

Valašsku můžeme setkat v každém ročním období a téměř v každé části. 

Kromě kulturních akcí, které v tomto kraji mají už dlouholetou tradici, se příznivci 

dobrého jídla a pití mohou zúčastnit například guláš festu, degustace kvašeného zelí  

i „koštování“ místně pálené slivovice. V místních restauračních zařízeních si můžou kromě 

standartních jídel vybrat z místních specialit jako například uzené maso, klobásy i specialitu 

valašské frgály. Zařízení kde přespí a naberou síly na poznávání dalších krásných míst je zde 

velký výběr.  
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Pokud se zaměříme na určité sportovní aktivity, tak turistiku, cykloturistiku, jezdectví lze 

ji využít téměř na jakémkoliv místě. Vodním radovánkám slouží nádrž Bystřička, Horní 

Bečva či na „balatón“ v Novém Hrozenkově. Golf si turisté mohou zahrát v Rožnově pod 

Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. V oblasti Velkých Karlovic je i řada sjezdovek  

a kvalitních hotelů.  

Samozřejmě tomuto kraji nechybí ani tenisové kurty, sportovní areály, paintballová hřiště, 

lanová centra a spousta dalších. Krásná příroda slouží nejen k rekreaci a procházkám, ale také 

pro příznivce rybaření či houbaření. Novodobou tepnou cykloturistiky se stává cyklostezka 

Bečva, která propojuje celé Valašsko od Rožnova pod Radhoštěm, přes Valašské Meziříčí, 

Vsetín až do Velkých Karlovic. 

 

4.2.7 Luhačovicko a Zlínsko 

 

Luhačovicko 

Luhačovice jsou jedním z nejkrásnějších lázeňských měst na Moravě. Nachází se 

v CHKO Bílé Karpaty, konkrétněji v údolí říčky Horní Olšava. Město je  spojeny hlavně 

s lázněmi a jejich léčebnými a ozdravnými kůrami. Léčí se zde převážně problémy 

pohybového aparátu, dýchacího, trávicího a oběhového ústrojí či cukrovky. Tyto lázně 

existují už 300 let. Pro vysoký obsah minerálních látek se v Evropě řadí k nežádanějším. Mezi 

nejznámější patří právě Vincetka, Aloiska a Ottovka. Město je proslavené také díky 

architektuře zdejších lázeňských domů a parků. Veškeré hotely v tomto malebném městečku 

hotely jsou komfortní a nabízí širokou škálu kvalitních lázeňských služeb s péčí 

kvalifikovaných lázeňských pracovníků či lékařů. CHKO Bílé Karpaty se rozprostírá na ploše 

746,6 km2. V této harmonické krajině se dochovaly cenné přírodní hodnoty. Můžeme zde 

vidět rozlehlé louky s výskytem vzácných rostlin, zejména orchidejí, dále mnoho lesů 

s pozoruhodnými stromy a křovinami. Samozřejmě kromě rostlin se tu vyskytuje široká škála 

živočichů, ptáků, motýlů i obojživelníků. Svůj název získaly Bílé Karpaty od usazených 

hornin bohatých na bílý vápenec. Bílé Karpaty byly zařazeny mezi evropské biosférické 

rezervace. Na českou CHKO UNESKO navazují slovenské CHKO Biele Karpaty. Tuto 

krajinu lze doporučit příznivcům turistiky a cykloturistiky s Beskydsko - karpatskou 

magistrálou, která je dlouhá 54 km. 

Mnoho památek se nachází v okolí Valašských Klobouk či Brumova-Bylnice. Valašské 

Klobouky, jsou známé zejména díky soukenictví, se rozprostírají v kotlině Vizovické 
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vrchoviny a Bílých Karpat. V budově staré radnice ve Valašských Kloboukách je muzeum se 

známím kamenný pranýř ze 16. století. Brumov-Bylnice se může pyšnit broumovským 

hradem, architektonickými památkami jako je náměstí s radnicí, kašnou a třemi sochami či 

kostelem sv. Václava. 

 

Zlínsko 

Zlín, jako největší město regionu, má pro turisty bohatou a lákavou nabídku v mnoha 

směrech. Je obchodním a průmyslovým centrem celé jihovýchodní Moravy. Rozvoj toho 

města urychlil až rozkvět řemesel jako ševcovství a soukenictví v 18. století. Velmi 

významným mezníkem byl v roce 1894 vznik obuvnické firmy rodiny Baťových. Právě díky 

Baťově aktivitě v ekonomice, ale i ve stavebnictví se tehdy malé pětitisícové městečko 

rozrostlo na metropoli s desetinásobně větším počtem obyvatel. Nejstarší církevní památkou 

je kostel sv. Filipa a Jakuba z počátku novověku, dále Zlínský zámek a hrad Malenovice, kde 

se nacházejí muzejní expozice. Dalšími památkami ve Zlíně jsou například Dům umění, 

Baťova vila, evangelický kostel, čtvrť dělnických domků. Na jihu města je Lesní hřbitov, 

který nechal vybudovat Tomáš Baťa.  

Mnoho staveb ve Zlíně je vytvořeno v takzvaném funkcionalismu. Právě tuto podobu dali 

Zlínu architekti Gahura, Karfík, Kotěra, Lorenc a Le Corbusier. Pro tuto zástavbu jsou 

typickými znaky červené cihly, rovné střechy, železobetonový skelet, a ocelová okna. Kromě 

historických staveb a památek je Zlín hodně dynamickým městem, proto se zde hodně rozvíjí 

i sport. Kromě několika kilometrových stezek si tu na své přijdou i děti a to právě 

v Centrálním parku v sídlišti Jižní svahy, kde jsou vybudována hřiště, lanová pyramida,  

a horolezecké stěna. Pro aktivní odpočinek zde byla vybudována celá řada sportovišť. 

V letním období je možné navštívit tenisový areál, golfové hřiště a nebo jedno z mnoha 

koupališť či Městské lázně. V zimním období je to právě lyžařský svah s umělým povrchem 

na úbočí Tlusté hory. Nejen aktivní sporty jsou zde k mání, lidé se mohou přijít podívat  

a fandit hokejovému klubu PSG Hamé nebo na fotbalové zápasy FC Tescoma Zlín a spoustu 

dalších. Mezi známé sportovce narozené ve Zlínském kraji patří všestranný atletický talent, 

desetibojař Tomáš Dvořák, dále nejlepší česká sjezdařka 20. století Olga Charvátová-

Křížková a samozřejmě pětinásobný vítěz Velké pardubické steeplechase Josef Váňa. 

Filmové ateliéry ve Zlíně - Kudlově, které jsou založené firmou Baťa, se staly světoznámým 

místem produkce loutkových, animovaných i trikových filmů. S tímto městem je spojen  

i známý Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež.  
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Přesuneme se o kousek dál do brány Valašska, do Vizovic. Střed tohoto města tvoří 

památková zóna s krásným vizovickým zámkem z 18. století s nejcennější sbírkou obrazů  

u nás. Více jak 400 let se tu pálí pro Valašsko typická lihovina – slivovice. Dnes je jejím 

největším výrobcem firma Rudolf Jelínek a.s. Ve Vizovicích je mnoho kulturních akcí, které 

navštíví mnoho lidí a k těm nejznámějším patří právě Vizovické trnkobraní a taky Valašský 

frgál. Jižněji od Zlína je město Napajedla, které vzniklo díky svému strategickému místu při 

obchodních cestách jako zastávka napájení koní. Toto město v údolí řeky Moravy nabízí pro 

turisty  na náměstí v památkové zóně novorenesanční radnici, v barokní stavbu prezentuje 

zase zámek se zahradami a kostel sv. Bartoloměje. Mimo jiné je zde i krásný hřebčín,  

do kterého jezdila už odedávna vídeňská smetánka. K zámku  přiléhá anglický park. Od roku 

1888 se do města sjíždí návštěvníci na vyhlášenou dražbu ročků. V blízkém městě Otrokovice 

zase návštěvníci uvítají v letním období přírodní jezero v rekreační oblasti Štěrkoviště. 
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4.2.8 Nejvýznamnější a nejnavštěvovanější místa ve Zlíně   

 

4.2.8.1 21. správní budova firmy Baťa 

V městské památkové zóně se nachází 21. budova, které se jinak říká zlínský mrakodrap. 

Tato budova byla postavena v letech 1936 - 1939 podle plánů Vladimíra Karfíka, 

československého architekta. Byla jednou z prvních výškových budov v Evropě se 77,5 

metry. Má 17 podlaží a každé bylo zařízeno jako kanceláře. Budova byla speciálně navržena 

tak, aby umožňovala snadnou komunikaci mezi zaměstnanci a vedením. Nechybí zde ani 

potrubní pošta, rychlovýtahy, podlahové zásuvky a páternoster. Velmi zajímavý je zde výtah, 

který sloužil také jako kancelář pro tehdejšího šéfa firmy Jana Antonína Baťu, nevlastního 

bratra Tomáše Bati. Jeho rozměry jsou 6x6 metrů, má klimatizaci, umyvadlo s teplou  

i studenou vodou, telefon a okenní rolety na elektřinu. Nyní je tato budova uznána za národní 

kulturní památku a sídlí zde krajský úřad. 

 

4.2.8.2 Baťův kanál 

Padesátikilometrový průplav se táhne od Otrokovic do Rohatce a svůj název dostal po 

podnikateli, který jej pomáhal financovat – Tomáš Baťa. Tento kanál se budoval v letech 

1934-1938, za účelem přepravy lignitu a štěrku pro Baťovi elektrárny. Všeobecně pak sloužil 

pro nákladní dopravu a taky k závlahovým účelům. V 60. letech 20. století byla tato doprava 

utlumena a následně úplně zastavena. Dnes je tento kanál s řadou významných technických 

památek (jezů a plavebních komor) vyhledávanou turistickou atrakcí. V nedávné době (4. 

dubna 2010) se slavnostně otevřela cyklostezka podél Baťova kanálu.  
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4.2.8.3 Obuvnické muzeum  

Na konci 18. Století se ve Zlíně rozšířilo ševcovské řemeslo. První továrnu zde založil 

podnikatel z Francie Robert Florimont, který své výrobky vyvážel až do dalekého Egypta. 

Největší slávy se ševcovskému řemeslu dostálo až na přelomu století, kdy vznikla firma 

Tomáše Bati. Nachází se zde více jak tisíc exponátů, jejichž prostřednictvím se mohou 

návštěvníci seznámit s historií obouvání, ševcovského řemesla, ale i současným obouváním. 

Nejstarší exponáty jsou z doby konce 16. století. Návštěvníci zde mohou také spatřit kolekce 

obouvání cizích národů. Určitě nejzajímavější a taky i nejvzácnější jsou kolekce z doby 

čínského císařství. K dalším zajímavým exponátům patří určitě australské opánky z peří 

pštrose emu a lidských vlasů, které sloužili k rituálním účelům. Je možné si zde prohlédnout  

i atamanské boty, africké sandály a sbírku obuvi z Indie. Samozřejmě největší kolekcí je zde 

právě sbírka bot z produkce firmy Baťa. Zachycuje vývoj výroby od vzniku továrny v roce 

1894  

až po rok 1945, kdy byl celý tento komplex znárodněn. 

 

Návštěvní doba 

Letní sezóna (duben - říjen):                           

- pondělí – zavřeno 

- úterý - neděle: 10 - 12, 13 - 17 hodin 

 

Poslední prohlídka dopoledne je v 11 hodin a odpoledne v 16 hodin.V době vánočních 

svátků je muzeum uzavřeno, otevřeno je pouze ve dnech 22. a 23.12., dále 29. a 30. 12. 2009. 

Návštěvy větších skupin (školy, kluby apod.) je nutné předem objednat. Obuvnické muzeum 

také zajišťuje skupinové prohlídky bývalé Správní budovy firmy Baťa a.s – „Baťův 

mrakodrap“. 

Vstupné 

Základní vstupné je 40 Kč, pro studenty to je 20Kč, senioři také 20Kč, pro děti mezi 6- 15 

let to je za 15Kč a rodinný pas je možné dostat za 50 Kč. 

 

Expozice se nachází ve vstupu do bývalého průmyslového areálu Svitu, budova č. 1 (u 

podchodu na náměstí Práce) [1]  

Zimní sezóna (listopad - březen): 

- pondělí – zavřeno 

- úterý -pátek: 10 - 12, 13 - 17 

hodin 
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4.2.8.4 ZOO a zámek Zlín – Lešná 

 

ZOO 

Ve zlínské zoo žije 1 163 zvířat, která reprezentují 211 druhů. Zlínská zoo je umístěna  

v přírodním parku. Savci a ptáci jsou ve společných expozicích či sousedních výbězích, které 

co nejvěrněji napodobují původní domovinu a seskupení zvířat. Originalitou je rozdělení 

areálu podle jednotlivých kontinentů. Za jeden den tak podniknete cestu kolem světa  

a seznámíte se s typickými zástupci zvířat Afriky, Asie, Austrálie, Střední a Jižní Ameriky. 

ZOO i park lze navštívit ve všech ročních obdobích. Některá zvířata jsou aktivnější v zimě. 

Jiná se na zimu adaptovala, a proto lze vidět zvířata z teplých krajin ve venkovních prostorách 

i v zimě. 

Zvířata 

Ve Zlínské Zoo jsou zastoupeni savci počtem 46. druhů včetně poddruhů, ptáci 133 druhů 

včetně podruhů, plazů se zde nachází přes 17 druhů, obojživelníků tu mnoho není, pouhé dva 

druhy žab, ryb 11 druhů a paryb pouhé dva druhy. 

Zlínská zoologická zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým místem celé Moravy. 

Každoročně ji navštíví téměř půl milionu návštěvníků. V rámci 15 českých zoo  

ji v návštěvnosti patří třetí místo. 

 

Založení areálu:            přelom let 1804-1805 

Rok otevření zoo:         1948 

Celková rozloha:           52 ha 

Rozloha expozic:           48 ha 

Počet pavilonů:              6 

Počet zvířat:                   211 druhů, 1 163 jedinců 

Počet návštěvníků v roce 2009:    507 330 

Počet návštěvníků od roku 1948:  13 956 431 (k 10.2.2010) 

 

Otvírací doba zoo: 

celoročně 

v létě 8:30 - 18:00 hod. 

v zimě 8:30 - 16:00 hod. 
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Zámek a park Lešná 

Celkový dojem ZOO dotváří nádherný historický zámecký park starý více než 200 let. 

Návštěvníky upoutává jeho anglickým slohem a 1100 druhů vzácných dřevin a okrasných 

bylin z Evropy, Severní Ameriky a Asie. Park patří k nejcennějším zámeckým parkům 

Zlínského regionu. Parku se spoustou květin, jezírek, vodotrysků a vodopádů dominuje zámek 

Lešná, který je proslulý dřevořezbářskou výzdobou interiérů a rozsáhlými sbírkami porcelánu 

a stříbra. Komplex jako nemovitost je majetkem města Zlína. 

Otvírací doba zámku Lešná: 

duben-říjen (mimo pondělí) 9:00 - 16:00 hod. [2] 

 

 

4.2.9 O historii firmy Ba ťa a vlivu na Zlínsko 

V roce 1894 nechali zaregistrovat Tomáš, Antonín a Anna Baťovi obuvnickou společnost 

T&A Baťa. Tomáš Baťa se snažil o zvýšení výroby bot. Měl novátorské tendence a v roce 

1900 zavedl první parní stroj do výroby. Při cestě do Německa zjistil, že metody používané 

v jiných průmyslových sektorech by se daly využít ve výrobě obuvi. V roce 1904 se Baťa 

vydal do Ameriky, zde přišel na nejvyspělejší techniku, kterou pak přivezl do Evropy. 

Přibližně rok pracoval v obuvnické továrně na severu Spojených států. Do Evropy se vrací 

v roce 1905 jako devětadvacetiletý, otvírá továrny na výrobu obuvi a zavedl novou 

mechanizaci, techniku a hromadnou výrobu. Tomáš Baťa na své dělníky nikdy nepohlíží jako 

na své zaměstnance, ale jako na své spolupracovníky. Právě díky tomu vedla v jeho firmě 

přátelská atmosféra. První boty „Baťovky“ vznikly z lehké kůže a díky jejich přijatelné ceně 

byly pro pracující lid dostupné. Tento muž, ale stále prahl po lepší inovaci a proto se v roce 

1919 vydal znovu do Ameriky. Tam navštívil montážní linku u Forda, kde se mu zalíbily 

pásy, které přemísťovaly polotovar od jedné osoby ke druhé. První světová válka přinesla 

velký útlum pro podnik. Baťa snížil své ceny tak nízko, aby byl schopen aspoň nějakého 

prodeje. Na přelomu let 1921 a 1922 byl vývoz téměř nemožný, později však získal nové 

zákazníky a to vedlo ke znovuobnovení podniku. Aby Baťovi obchody prosperovali ještě 

více, zavedl maloobchodní systém, protože za prioritní považoval služby zákazníkovi. 

Nejenže vzkvétal podnik, ale společně s ním vzkvétaly také obce, ve kterých závody působily. 

Zlín se stal světovým unikátem a roku 1923 se Baťa stal starostou. Byla dokončena stavba 

budovy 21, Společenský dům (Tržnice), Velké kino (tehdy jedno z největších na světě), dále 

rodinné domy nebo tovární budovy. Kromě výstavby továren nechal Baťa vybudovat pro své 

zaměstnance školy, nemocnice a domy. Všechny tyto stavby byly řešeny ve 
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funkcionalistickém stylu. Ve Zlíně byla založena i Baťova škola za účelem vzdělání  

a praktický výcvik budoucích manažerů firmy Baťa. Díky výstavbám podniků v zahraničí 

Velká hospodářská krize úplně nezničila firmu Baťa a v letech 1923- 1932 otevřel 666 

nových obchodů, ve 37 zemích. Baťova obuv se tak stala symbolem země. Do roku 1932 

firma dělala ohromné pokroky, jako otevření Baťova domu služeb v Praze nebo dokončení 

letiště v Otrokovicích. V tomto roce přišla i veliká tragédie v podobě smrti Tomáše Bati, ten 

zemřel cestou ze Zlína, když za špatného počasí havarovalo jeho letadlo. Po jeho smrti se ujali 

vedení jeho nevlastní bratr, Jan Antonín Baťa, vdova po Baťovi Marie Baťová a ředitelé 

závodů. Firma později rozšířila svou výrobu o pneumatiky, klínové řemeny, gumové zboží, 

hračky, kola, letadla a umělá vlákna. 

Syn zakladatele obuvnického závodů Tomáš John Baťa se vyučil ve firmě svého otce, poté 

studoval na obchodní akademii v Uherském Hradišti a další vzdělání získal pak  

ve Švýcarsku a Velké Británii. Před vypuknutím druhé světové války se Baťa vrací  

z Velké Británie domů. Důvodem jeho návratu je přenést sídlo z Československa,  

za oceán, do Kanady. Roku 1939 odchází spolu s dvěma sty firemních odborníků  

do Kanady. V Torontu založil společnost Bata Shoe Company. Nedaleko od Toronta pak 

zakládá město Batawa, které se má stát kanadským Zlínem. Za války byla právě jeho firma 

hlavním zdrojem a dodavatelem obuvi, ale také zbraní, střeliva a dalšího vojenského 

materiálu. Po válce se vrací zpátky a vyhrává soudní spor se svým strýcem o vedení 

společnosti. Později je podnik přejmenován na Svit a Zlín po roce 1948  

na Gottwaldov. Postupem času se T. J. Baťovi podaří vybudovat obří nadnárodní obuvnický 

koncern s více než sto továrnami v devadesáti zemích. V roce 1979 T. Baťa získává za své 

zásluhy o rozvoj kanadského hospodářství. Do Československa pak T. Baťa přijíždí teprve po 

obnovení demokratického zřízení v zemi v roce 1989, v roce 1991 je mu propůjčen Řád T. G. 

Masaryka. Tomáš J. Baťa je ženatý, s manželkou Sonjou má syna (Thomas George Baťa, 

který nyní řídí baťovské obuvnické impérium) a tři dcery. Spolupracuje s Nadací T. Bati  

a také s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.  
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4.2.10 Ubytování, stravování a aktivity ve Zlínském kraji 

 

Ubytování  

Zde si vybere každý z bohaté nabídky ubytování. Jen v rozsáhlé on-line síti  ubytovacích 

zařízení si každý z turistů najde právě tu, které uspokojí jeho požadavky. Od luxusních hotelů, 

rodinné penziony přes bydlení v soukromí až po ubytovny a kempy. Nyní je v něm obsaženo 

již několik desítek ubytovatelů.  

 

Stravování  

Na Valašsku, Slovácku, Kroměřížsku, Zlínsku a Luhačovicku je to poměrně snadné, co se 

týče gastronomie. Najdete se tu spousta dobrých restaurací a vináren, barů, cukráren, kaváren, 

čajoven, pivnic i vinných sklepů. Krajové speciality v nabídce provozovatelů zařízení 

samozřejmě nechybějí a jsou bohatě zastoupeny. 

 

Aktivity  

Východní Morava nabízí mnoho možností k aktivní dovolené. Od koupání  

a odpočinku u vody až po množství zimních středisek. Dá se tady hrát tenis, squash  

i golf, lézt po skalách, zastřílet si na střelnici nebo paintballovém hřišti, zahrát si fotbal, beach 

volejbal, projet se na koni nebo na lodi, zacvičit si v posilovně nebo relaxovat  

ve vířivce či na masážích. 

 

Na internetu, v průvodcích nebo v informačních centrech je mnoho tipů k inspiraci.[3]  
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4.2.11 Průzkum on-line stránky 

 

Dle průzkumu stránek www.vychodni-morava.cz jsem zjistila kolik je v on-line databázi 

ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení a jaké jsou možné aktivity ve v daných lokalitách. 

 

Tabulka 4.1.: Ubytování 

 

Podle této tabulky lze zjistit, že nejvíce možností on-line rezervací je v penzionech. Právě  

i tyto penziony jsou v každém z těchto krajů nejrozšířenější s největším počtem. 

 

Tabulka 4.2.: Stravování 

 

Z hlediska stravování lze zjistit, že nejvíce rozšířené jsou restaurace s počtem 1217. Přes 

stránky Východní Moravy lze nahlédnout právě do každé on-line zaregistrované provozovny 

z hlediska stravování. 

 

UBYTOVÁNÍ Kroměřížsko Slovácko Valašsko 
Zlínsko a 

Luhačovicko CELKEM 

Hotely 28 91 56 54 229 

Chata, chalupa 9 26 26 1 62 

Kempy 3 31 6 4 44 

Penziony 46 296 96 74 512 

Rekreační středisko 20 32 28 11 91 

Ubytovny 13 107 96 36 252 

Ubytování v soukromí 31 119 22 27 199 

Ostatní 3 1 1 x 5 

STRAVOVÁNÍ Kroměřížsko Slovácko Valašsko 
Zlínsko a 

Luhačovicko CELKEM 

Bary 23 79 22 36 160 

Cukrárny 8 22 11 29 70 

Kavárny a čajovny 15 62 11 24 112 

Pivnice 61 184 11 10 266 

Restaurace 193 540 223 261 1217 

Rychlé občerstvení 21 48 7 9 85 

Vinárny a vinné sklepy 20 416 11 12 459 
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Tabulka 4.3: Aktivity 

 

 

Z této tabulky je zřejmé, že na internetu je zaregistrovaných nejvíce sportovišť s ostatních 

sportů (to znamená například: bowling, fitness, sauny, haly, fotbalová hřiště, petangue a jiné). 

 

Je tu velké množství ubytovacích, stravovacích zařízení či aktivit v daných lokalitách. Můj 

průzkum se zaobírá jen on-line databází. Ve skutečnosti je ve Zlínském kraji mnohem více co 

nabídnout. Z hlediska využitelnosti internetu v této době, lidé hledají nejvíce informací právě 

tady než-li v jiných publikacích. 

AKTIVITY Kroměřížko Slovácko Valašsko 
Zlínsko a 

Luhačovicko CELKEM 

Adrenalinové sporty 12 26 15 11 64 

Cyklistika X 37 32 1 70 

Golf, tenis, squash 23 65 31 24 143 

Hipoturistika 15 17 4 5 41 

Koupání 22 65 54 40 181 

Zimní sporty 7 17 115 29 168 

Ostatní sporty 110 279 103 137 629 
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4.3 Strategie rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji 

 

4.3.1 SWOT analýza      

Analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb představuje jeden 

ze základních nástrojů, z něhož vychází cíle a úkoly Strategie rozvoje Zlínského kraje ve 

všech sledovaných pilířích. V jejím rámci jsou shrnuty a systematicky utříděny kvantitativní  

i kvalitativní výstupy  

 

Silné stránky 

• přírodní podmínky i kulturně-historické bohatství  

• vysoká úroveň pohostinnosti v zařízeních cestovního ruchu 

• růst kvality zařízení cestovního ruchu 

• vysoká úroveň návštěvnosti veřejně zpřístupněných památek 

• dobrá úroveň muzejnictví a rozsáhlá kvalitní síť veřejných knihoven v kraji 

• poměrně malý ruch v regionu, relativně vnímaná nedotčenost 

• atraktivity pro náročnou klientelu, a to celosezónně 

• velké množství lidových uměleckých souborů a jejich vysoká umělecká úroveň 

 

 

Slabé stránky 

• nestabilní návštěvnost a klesající strávená doba 

• nedostatek zahraničních turistů kvůli špatnému dopravnímu spojení 

• nedostatečná marketingová propagace regionu jako zajímavé turistické destinace 

• nedostatečné využití statutu UNESCO pro rozvoj turismu na Kroměřížsku  

• nedostatečný vliv na hlavní atraktivity a obecnou úroveň služeb 

• personál a jeho jazykové schopnosti a obecně služby v turismu 
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Příležitosti 

• využití budov v areálu bývalých Baťových závodů k vybudování Krajského kulturního 

a vzdělávacího centra 

• zlepšení ukazatelů návštěvnosti a využitelnosti kapacit zařízení   

• zlepšení infrastruktury cestovního ruchu 

• posílení dobré pověsti v oblasti pohostinnosti a kvality turistických služeb 

• udržení a rozvoj regionálně stejnorodé nabídky cestovního ruchu 

• plné využití potenciálu chráněné památky UNESCO v  Kroměříži i Luhačovicích 

• rozvoj lidového umění jako regionálně unikátního projevu kulturní vyspělosti  

a tradice, využitelného pro účely turismu 

 

Hrozby 

• zanikne nyní bohatá folklórní aktivita a tradiční lidová tvorba 

• tato destinace nebude zajímavou pro turistický ruch  

• nebude vytvořen odpovídající produkt cestovního ruchu,  

• regionální destinační management nebude mít úplnou podporu a prostor pro tvorbu 

nových produktů v cestovním ruchu 

• nebude fungovat marketing a o možnostech turismu ve Zlínském kraji nebude nikdo 

vědět 

• paměťové instituce (knihovny, muzea, archivy, galerie) nebudou schopny trvale 

uchovat a zpřístupnit podstatnou část kulturního dědictví [4] 
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4.4 Motivy návštěvy Zlínského kraje 

Právě motiv je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje chování lidí. Jde o určitou 

potřebu, kterou chce turista uspokojit.  

 

1. lázeňství a péče o zdraví  

léčebné pobyty, ozdravné pobyty 

 

2. aktivní/sportovní cestovní ruch  

Paragliding, sportovní létání, sjezdové lyžování, běžecké lyžování, cykloturistika, pěší 

turistika, hipoturistika a jezdectví, vodní sporty, sportovní a rekreační rybaření, golf, tenis, 

týmové sporty  

 

3. poznávací cestovní ruch  

poznávání historických atraktivit, poznávání architektonických atraktivit, poznávání 

sakrálních atraktivit (náboženský cestovní ruch), poutní turistika, poznávání přírodních, 

atraktivit, poznávání kulturních atraktivit, poznávání průmyslových atraktivit (industriální 

cestovní ruch), venkovská turistika, agroturistika 

 

4. rekreační cestovní ruch  

rekreace u vodních ploch, rekreace v horských a podhorských oblastech, příměstská 

rekreace 

 

5. městský cestovní ruch   

nákupní cestovní ruch, zábavní cestovní ruch 

 

6. profesní cestovní ruch  

kongresy a konference, incentivní cestovní ruch, výcvikové a vzdělávací programy, 

obchodně-podnikatelský cestovní ruch, veletržní a výstavní cestovní ruch 

 

Velký podíl na zvyšující se návštěvnosti regionu je i vznik stále nových ubytovacích 
kapacit a pohostinství, kterých je ve Zlínském kraji dostatek. [5]  
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4.5 Základní cíle rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji  

 

Dle zjištěných průzkumů z dostupných stránek na www.kr-zlinsky.cz jsou základní cíle 

rozvoje cestovního ruchu formulovány tak, aby byly měřitelné a pokrývaly základní 

kvantitativní parametry cestovního ruchu - počet turistů, kvalitativní charakteristiky jako je 

struktura návštěvníků/turistů tuzemských i zahraničních, image kraje na cílových trzích 

cestovního ruchu a cesta naplňování vize a uvedených hlavních cílů.  

Byly stanoveny čtyři základní cíle: 

 

1. Zvýšit podíl návštěvníků a turistů z ostatních částí ČR i ze zahraničí. Při zachování 

poměrného nárůstu počtu návštěvníků a turistů z NUTS II Střední Morava, Moravskoslezsko 

a Jihovýchod. 

 

2. Využit silného image Bati, folklórního zázemí Valašska, Hané a Slovácka  

a historického významu Velké Moravy pro rozvoj cílové destinace, specifické zejména: 

-poznávacím a venkovským cestovním ruchem, využitím široké nabídky možností daných 

malebností a krásami horské a podhorské přírody Beskyd i Bílých Karpat pro rozvoj pozice 

cílové destinace pro: 

-rodinnou aktivní dovolenou,  

-sportovními pobyty aktivních sportovců  

-incentivním cestovním ruchem  

-využitím bohatosti nabídky řady lázeňských míst pro rozvoj pozice lázeňské destinace  

a souvisejících fittness a wellness pobytů, to vše s důrazem na vytváření 

nezapomenutelných zážitků pro turisty a návštěvníky.  

 

3. Zlepšit kvalitu služeb cestovního ruchu určené pro návštěvníky a turisty - vybavenost 

turistických destinací kvalitní infrastrukturou i zařízeními podporujícími rozvoj cestovního 

ruchu a také vytvořením zázemí pro doplňkové a alternativní programy. 
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4. Z hlediska cestovního ruchu vytvořit dlouhodobou spolupráci se sousedními kraji – 

Olomoucký, Moravskoslezský a Jihomoravský. Spolupráce by měla být založena  

na společném marketingovém postupu, na národních a mezinárodních cílových trzích, 

společném rozvoji infrastruktury a společných marketingových aktivitách v rámci regionu  

a rovněž spolupráce se zahraničními sousedy na Slovensku - vytvoření společných produktů  

a produktových balíčků. 

 

Jaká je tedy vize cestovního ruchu pro Zlínský kraj do budoucna? 

1. Dobře dostupná destinace, která nabízí dobrou silniční i železniční dostupnost. 

2. Kvalitně řízená destinace s dobře fungujícím destinačním managementem- dobrá 

spolupráce se sousedními kraji a turistickými regiony. 

3. Destinace zaměřena jak na tuzemskou tak i na zahraniční klientelu (poměr návštěvnosti 

tuzemců vůči cizině je v dnešní době 88:12 (%). U cizinců je největší podíl Slováků, Němců, 

Poláků). 

4. Zajistit takovou destinaci kde se návštěvníci (turisté) nebudou nudit. [6] 

 

 

Zlínský kraj navíc zaznamenává růstový trend v počtu informačních center. Zejména pro 

zvyšování kvality služeb poskytované těmito centry. Region Slovácko je vzorem svým 

přístupem k certifikaci turistických informačních center, která zaručuje dobrou úroveň kvality 

služeb.  

Ve Zlínském kraji se nachází 27 informačních center a 9 certifikovaných center ATIC.  

Z průzkumu agentury Czech Tourism vyplývá, že návštěvníci Zlínského kraje hodnotí kvalitu 

poskytování informací o regionu kladně. 
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5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU 

 

Závěrem mé bakalářské práce provádím průzkum na téma využití cyklistických stezek ve 

Zlínském kraji. Cílem tohoto dotazníku bylo zjistit, jak jsou využívány tyto stezky  

a za jakým účelem. Do cílové skupiny jsem se snažila zařadit kohokoliv, kdo využívá určitým 

způsobem cyklistické stezky a také jsem zařadila mnoho lidí v různém věku, abych se 

vyvarovala mnoha stejných odpovědí a můj dotazník došel k určitému závěru. 

 

Po sečtení informací jsem dospěla k těmto závěru: 

 

 

Graf 5.1: Pohlaví dotazovaných lidí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu lze vyčíst, že 60% dotazovaných byli muži a zbylých 40% byly ženy. To znamená, že 

z celkového počtu 60 dotazovaných bylo 24 žen a 36 mužů.
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Graf 5.2: Počet dotazovaných mužů a žen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto grafu lze vypozorovat, že nejvíce dotazovaných mužů, ale i žen bylo ve věku 

v rozmezí od 25- 29 let. Nejméně dotazovaných však bylo ve věku 60 let a více. 

 

 

Graf 5.3: Využitelnost cyklostezek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu je možné vyčíst, že větší počet dotazovaných využívá cyklostezky. Z celkového počtu 

60 lidí je to právě 51 lidí, kteří využívají cyklostezky, pravidelně a zbylých 9 lidí je nevyužívá 

vůbec. 
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Graf 5.4:  Využitelnost cyklostezky (čas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z tohoto grafu je znatelné, že cyklostezky většina lidí využívá několikrát do týdne, následuje 

skupina lidí, kteří ji využívají nejvíce o víkendech, dále lidé kteří jezdí rekreačně několikrát 

do měsíce a ostatní lidé. 

 

 

Graf 5.5: Důvod využívání cyklostezky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto grafu je zřetelné, že nejvíce lidí využívá cyklostezky právě díky zlepšení fyzické 

kondice, dále je to z důvodu, že rádi sportují, rekreují se, využívají je k dopravě do 

zaměstnání nebo školy či z důvodu že nemají auto. 
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6 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

 

Zlínský kraj se může chlubit značně velkým potenciálem, který lze využít pro jeho rozvoj. 

Aby tento potenciál byl kvalitně využit a mohl vzrůstat, je nutné, aby existoval subjekt, který 

se zaměří na propagaci dosud nevyužívaného potenciálu cestovního ruchu. V mé bakalářské 

práci jsem chtěla tento potenciál i s jeho využitím zachytit a podat tak ucelený přehled  

o dalších možnostech rozvoje tohoto kraje. 

Neshody hranic se Zlínským krajem a turistickým regionem východní Morava, budou 

nejspíš záviset na kvalitě komunikace mezi jednotlivými kraji, proto je nutné dodržovat 

spolupráci se sousedními kraji: Olomoucký, Moravskoslezský a Jihomoravský. Centrála 

cestovního ruchu pro Zlínský kraj je východní Morava, jejíž rozložení z pohledu plošného  

je větší než Zlínský kraj, a však celá část kraje zapadá do východní Moravy. 

Úkolem práce bylo rovněž provést SWOT analýzu a zhodnotit jaký potenciál  

do budoucna má cestovní ruch v oblasti Zlínského kraje. V této části jsem zjistila,  

že hlavním předpokladem rozvoje turistického potenciálu Zlínského kraje je velké množství 

kulturního i přírodního dědictví. Krásné prostředí a krajina, lákají turisty  

k návštěvě této oblasti. Aby však mohlo být těchto atraktivit plně využito, je nutné zařídit 

odpovídající realizační předpoklady. Značnou roli v tomto směru roli hraje komunikační síť, 

zejména pak dopravní infrastruktura. Ve Zlínském regionu v tomto ohledu vidím určité 

rezervy, jedná se hlavně nedostatečné množství dopravních spojů a technický stav 

komunikací je neodpovídající představám o jejich potenciálním využití. Do kategorie 

realizačních předpokladů k rozvoji turistického potenciálu se řadí dále ubytovací, stravovací  

a sportovně – rekreační zařízení. V tomto směru zase vidím velké a značné klady, co se týká 

tohoto kraje. Je zde velké množství různých ubytoven, stravovacích zařízení, ale hlavně velké 

množství sportovně - rekreačních zařízení. Ať už do Zlínského kraje přijede jakkoliv náročný 

turista na své potřeby, vždy si vybere z velké škály nabídky. 

Na závěr jsem pomocí vlastnoručně sestaveného dotazníku došla k závěru,  

že využití cyklostezek ve Zlínském kraji je opravdu dobrý. Využívá ho většina lidí, hlavně ve 

věkovém rozmezí 25- 29 lety, převážně jsou to muži, kteří ji využívají několikrát do týdne pro 

zlepšení fyzické kondice. V tomto kraji je mnoho cyklostezek a v každém kraji je využitelnost 

jiná. Pokud bych měla hodnotit dle vlastního poznatku, tak pro mě nejvíce vyhovující 

cyklostezka byla v Uherském Hradišti, která vedle podél řeky Moravy, je výborně upravená 

jak pro cyklisty, tak i pro vyznavače kolečkových bruslí. 
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Při sestavování této bakalářské práce na téma „Turistický potenciál Zlínského kraje“, jsem 

zjistila mnoho nových informací a také zajímavostí o této oblasti. Jelikož je Zlínský kraj 

velice rozmanitý a má mnoho kulturních i přírodních pokladů, je velice těžké se zaobírat 

všemi. Z toho důvodu jsem je v některých případech jen zmínila a významnější jsem popsala 

trochu hlouběji. 
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