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1. Úvod 

 

  Toto téma jsme si vybrala z důvodu, že jsou mně některé místa ve Zlínském 

kraji  velmi blízká, a proto bych se jim chtěla věnovat ve své bakalářské práci. Dále 

také, protože Zlínský kraj je vhodné místo pro cestovnímu ruchu.  

   Lidé od nepaměti vyhledávají krásnou přírodu, kde si mohu odpočinout, nabrat 

nové síly, a proto si myslím, že Zlínský kraj je místem vhodným pro rozvoj cestovního 

ruchu. 

   Snad každý, kdo kraj navštíví si s sebou odnese krásnou vzpomínku na zdejší 

místa a zábavu.    

   Turista, který zavítá do Zlínského kraje neochutná jen malý doušek atmosféry,  

která je zde, ale přímo ji nasaje. Pozná zdejší přírodní krásy, které se liší v kraji 

s každou jinou oblastí. K poznávání kraje může také využít cyklotrasy,                  

kterých je ve Zlínském kraji nespočet. Poté co se turista seznámí se zdejší krajinu, bude 

chtít poznat i místní tradice a obyčeje.  

   Dalším lákadlem pro turisty jsou slavnosti a festivaly, které se zde pořádají.  

Jedním z takových jsou i slavnosti vína. Na slavnostech vína se sejdou vinaři z celého 

okolí a dají Vám ochutnat to nejlepší víno, jež získali ze svých vinohradů.  Ochutnáte 

také zdejší tradiční jídla, které k slavnostem patří. 

   Tím vším Vás Zlínský kraj vybízí k tomu, abyste jej přijeli navštívit.           

Také si uvědomuje, že ne vše, co cestovní ruch přináší je pro rozvoj kraje vhodným. 

   Hned na úvod jsem Vám chtěla ukázat, jak Vás může kraj překvapit i tam,          

kde jste to neočekávali, na místech, jež vzešli k zapomnění jakou jsou zříceniny,       

nebo památky.  

   Musíme si také uvědomovat návaznost tradic s životem ve zdejším kraji. Pokud 

se bude do kraje příliš zasahovat nevhodným umístěním infrastruktury, rychlým rozvoje 

průmyslu apod. Může kraj přijít o krásy, které jej vytváří - o tradice, přírodu a svahy 

osázené vinnou révou. 
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2. Metodika zpracování a cíl práce 

 
   Tématem, kterým jsem se zabývala je Cestovní ruch Zlínského kraje. Ačkoliv  

se může zdát,  že kraj jako jeho obyvatelka dobře znám, tak to tak není. V kraji je totiž 

neustále co objevovat, navštěvovat a sledovat. 

 Při zpracování teoretické části bakalářské práce jsem využila odbornou literaturu a 

informace, které jsem získala během studia k tomuto tématu. 

   Na začátku práce jsem objasnila pojem cestovní ruch, co jej ovlivňuje,            

kdo je jeho součástí, co na něj působí, jak je ovlivňován a kdo jsou jeho účastníci. Dále 

se věnuji tomu, co nám samotný cestovní ruch nabízí, jaké služby nám může poskytnout            

a co nám vůbec jako svým zákazníkům přináší. 

   V další části práce popisuji samotný kraj. Jedná se o obecný přehled a charakter 

území, polohu, vývoj dopravy, kapacitu a kategorii ubytovacího zařízení a skladbu 

obyvatelstva. 

   Předposlední část je zaměřena na samotný popis oblastí a národopisné kultury 

v kraji, na cestovní ruch, který zde je, a který můžeme  objevit a rozvinut.  

   Poznatky k práci jsem získala z odborné literatury, internetových stránek  a také 

ze svých vlastních pohledů a závěrů, ke kterým jsem dospěla..  

   V poslední kapitole se věnuji turistickým cílům, které nalezneme ve Zlínském 

kraji. Jde tedy o krásnou přírodu, která se zde dochovala, o kulturní památky, 

cyklostezky a především o samotné tradice, které patří mezi vzácné kousky našeho 

dědictví, a jejichž sláva a honosnost ani po několika staletí neztratila nic ze svého 

kouzla. 

  Cílem mé práce bylo zjistit možnosti, jak strávit dovolenou v tomto kraji,                 

jaké slavnosti můžete v kraji navštívit a také, že každá ze čtyř oblastí Zlínského kraje 

má co nabídnout.  

  Cílem mé vlastní práce je vytvořit zájezd pro čtyřčlennou rodinu, tak aby se děti    

těšily, měly radost a rodiče, aby si odpočinuli a užívali tyto chvíle se svými ratolestmi. 
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3. Teoretický vstup 

 

 „ Cestovní ruch představuje komplexní společenský jev jako souhrn aktivit 

účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení                

se službami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto 

služby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s využíváním, rozvoje a ochranou zdrojů 

pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně - právních aktivit (politika CR, 

propagace CR, regulace CR, mezinárodní spolupráce apod.) a rekreace místní komunity 

a ekosystémů na uvedené aktivity. Toto pojetí CR rozlišuje staticky zaměřené vymezení 

WTO a obdobné vymezení v návrhu normy EU, vycházející z definice účastníka 

cestovního ruchu – aktivit osob cestujících do místa mimo jejich obvyklé prostředí   

nebo pobývajících v těchto místech ne déle než jeden rok za účelem trávení volného 

času, podnikání či jiným účelem. Rozšířené pojetí CR vychází z vnímání CR            

jako komplexního procesu, který zasahuje nejen jeho účastníky, ale také poskytovatele 

služeb, destinace, v nichž je cestovní ruch realizován, a tranzitní destinace.“ [6] 

 

3.1. Vymezení cestovního ruchu  

 „ Cestovní ruch je však  nejen stále výraznější složkou spotřeby obyvatelstva,   

ale stále více se stává i výraznějším ekonomickým fenoménem. Aby účast na cestovním 

ruchu mohla být vůbec realizována, je jí třeba zabezpečit širokou škálu ekonomických 

činností (služeb a zboží). To vyplývá ze skutečnosti, že účast na cestovním ruchu         

je realizována mimo trvalé bydliště. Do míst cestovního ruchu se lidé musí přepravit, 

musí jim být vytvořeny podmínky pro jejich pobyt, i pro samotné  využití volného času, 

které je vlastním motivem účasti na cestovním ruchu. Tím se cestovní ruch stává            

i důležitou oblastí podnikatelských příležitostí a zároveň i faktorem rozvoje 

regionálních celků, národních ekonomik a ekonomiky světové.“ [3] 

 

 Cestovní ruch je tedy nutno chápat v jednotě jeho dvou stránek: 

• cestovní ruch jako způsob uspokojení potřeb, tedy jako oblast potřeby 

• cestovní ruch jako oblast podnikatelských příležitostí v mnoha oborech lidské 

činnosti, jako významnou součást ekonomiky společnosti. 
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 Z toho vyplývá, že cestovní ruch je složitým sociálně ekonomickým jevem, 

který se dotýká celé řady základních ekonomických i mimoekonomických procesů 

společnosti. Je jevem mnohostranným a průřezovým, který se stává stále významnější 

složkou spotřeby obyvatelstva i stále důležitějším faktorem rozvoje národních 

ekonomik i ekonomiky světové. [3] 

 

3.2. Cestovní ruch jako systém 

 Cestovní ruch je otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy,         

a to subjekt cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně vzájemných            

vazeb.  Vazby existují  i mezi cestovním ruchem jako systémem  a jinými systémy, 

které tvoří jeho okolí – vnější prostředí. Jde o ekonomické, politické, sociální,                        

technicko – technologické a ekologické prostředí. [2] 

 

3.2.1. Subjekty cestovního ruchu 

Stálý obyvatel (rezident) 

- v domácím cestovním ruchu osoba, která v tomto místě žije alespoň šest měsíců před 

příjezdem do jiného místa na dobu kratší než šest měsíců. 

- v mezinárodním cestovním ruchu je to osoba, která žije v zemi alespoň jeden rok před 

příjezdem do jiné země na dobu kratší než jednoho roku. [3] 

 

Návštěvník (visitor) 

- v domácím cestovním ruchu osoba, která má trvalé bydliště v dané zemi,                      

a která cestuje na jiné místo v zemi mimo své bydliště na dobu kratší než šest měsíců, 

přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném 

místě. 

- v mezinárodní cestovním ruchu  osoba, která cestuje do jiné země,  než v níž má své 

trvalé bydliště na dobu nepřekračující jeden rok, přičemž hlavní účel její cesty je jiný 

než vykonávání výdělečné činnosti.[3] 

 

Turista (tourist) 

- v domácím cestovním ruchu osoba trvale usídlená v zemi, která cestuje do jiného 

místa odlišného od jejího běžného životního prostředí v téže zemi, na dobu zahrnující 
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alespoň jedno přenocování, ale ne na dobu delší šesti měsíců, přičemž hlavní účel cesty 

je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 

- v mezinárodním cestovním ruchu osoba, která cestuje do jiné  země než v níž má své 

trvalé bydliště, na dobu  zahrnující alespoň jedno přenocování avšak ne delší než  

jednoho roku, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném zemi. [3] 

 

Výletník (excursionist) 

- v domácím cestovním ruchu je osoba trvale usídlená v dané zemi, která cestuje                 

do místa odlišného od místa jejího trvalého bydliště a běžného životního prostředí       

na dobu kratší 24 hodin, aniž by v navštíveném místě přenocovala, přičemž účel její 

cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 

- v mezinárodním cestovním ruchu osoba, která cestuje do jiné země než v níž má své 

trvalé bydliště a běžné životní prostředí a dobu kratší než 24 hodin, aniž by  

v navštívené zemi přenocovala, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání 

výdělečné činnosti v navštívené zemi. [3] 

 

Objekt cestovního ruchu 

 Objekt cestovního ruchu je všechno, co se může stát  cílem změny místa pobytu 

účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, kulturu, hospodářství apod. 

 Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. Subjekt cestovního 

ruchu cestuje do cílového místa jen tehdy, když existuje vhodný ekvivalent                            

na uspokojení jeho potřeb. Jeho součástí jsou služby a zboží vyráběné podniky              

a institucemi cestovního ruchu v cílovém místě. [2] 

 

3.3. Okolí cestovního ruchu 

 Charakteristika cestovního ruchu jako otevřeného systému zdůrazňuje význam 

vlivu okolí na jeho strukturu a vývoj. Ekonomické, ekologické, politické sociální            

a technicko - technologické prostředí nemá k cestovnímu ruchu výlučný vztah,           

ale cestovní ruch více nebo méně ovlivňuje. Zároveň je aktuální i zpětná vazba, tj. vliv 

cestovního ruchu na jeho okolí. Síla této vazby závisí obyčejně na stupni kooperace 

všech zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu. [2] 
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3.3.1. Ekonomické prostředí 

  Pro rozvoj cestovního ruchu je velmi významné. Jde zejména o pozitivní anebo 

negativní vlivy ekonomického růstu, nezaměstnanosti, inflace, stability měny a úrokové 

míry. 

 Rozhodující je ekonomický růst, který se projevu v růstu hrubého domácího 

produktu. Růst hrubého domácího produktu ovlivňuje objem investic a výdajů              

na cestovní ruch. Pozitivní vliv těchto činitelů nastává, když výdaje rostou rychleji něž 

hrubý domácí produkt. Hospodářský pokles a krize, kterou provází růst nezaměstnanosti 

a zmrazení mezd, má negativní vliv na cestovní ruch. Nezaměstnanost se spojuje 

s poklesem příjmů obyvatelstva a s výdaji na méně nezbytné potřeby, mezi které se řadí 

i výdaje na cestovní ruch. 

  Inflace má za následek pokles kupní síly peněz a projevuje se všeobecně růstem 

cen zboží a služeb včetně cen zboží a služeb v cestovním ruchu. Důležitá  je i stabilita 

měny, která ovlivňuje zejména zahraniční cestovní ruch. 

 Úroková  míra je cenou za poskytnutý úvěr. Její výše může působit stimulačně 

na investování v cestovním ruchu.  

 Zpětná vazba cestovního ruchu na ekonomické prostředí se projevuje           

v jeho vlivu na ekonomický růst, zvýšení nezaměstnanosti, příjmy obyvatelstva, 

platební bilance státu apod. [2] 

 

3.3.2 Polické prostředí 

 Ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu, tvoří zejména mírové podmínky 

v jednotlivých státech a ve světě celkem. Mír se latinky označuje jako „ conditino sine 

dua non“ (nevyhnutelná podmínka) rozvoje cestovního ruchu. Cestovní ruch se nedaří  

v zemích, ve kterých jsou občanské nepokoje nebo je ohrožena bezpečnost turistů, 

jejich zdraví, případně jejich majetek. 

 Mnoho závisí i od společenského zařízení státu, ve kterém se cestovní ruch 

rozvíjí, protože stát  je nositelem politiky cestovního ruchu. Důsledky této politiky        

se projevují  při vytváření státních orgánu cestovního ruchu, tvorbě strategií a koncepcí 

rozvoje cestovního ruchu, budování infrastruktury sloužící i pro cestovní ruch. 

 Na druhé straně je cestovní ruch významným hospodářsko-politickým činitelem 

podílejícím se na prohlubování spolupráce mezi jednotlivými zeměmi s ohledem         

na vzájemné se poznávání způsobu života a upevňování světového míru. [2] 
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3.3.3. Sociální prostředí 

 

  Podstatný vliv na cestovní ruch má i sociální prostředí, které je dáno 

společenským zřízením. To ovlivňuje např. rozdělování hrubého domácího produktu, 

pracovní i mimo pracovní podmínky dále i sociální politiku státu. 

 Rozdělování hrubého domácího produktu se projevuje v hmotné spotřebě            

a spotřebě služeb obyvatelstva, má vliv na úroveň výživy, odívání, vybavenosti 

domácností předměty dlouhodobé spotřeby, dále i na úroveň veřejné spotřeby.  

 Pracovní podmínky jsou spojené s délkou pracovní doby, intenzitou práce, 

pracovními podmínkami, úroveň technické vybavenosti, hygienou a bezpečností práce. 

Mimopracovní podmínky souvisejí s fondem volného času jako součásti 

mimopracovního času, podmínkami jeho účelného využívání apod. Jedinečný význam 

má zákonná placená dovolená, která ovlivňuje zejména rozvoj dlouhodobého 

cestovního ruchu.  

 Sociální politika se zaměřuje na sociální zabezpečení těch občanů, kteří mají 

nedostačující nebo nemají žádné pracovní příjmy na zabezpečení základních životních 

potřeb. Stát určuje podmínky pro nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, 

přídavky na děti, podpory v nezaměstnanosti apod.  

  Zpětná vazba cestovního ruchu na sociální prostředí se projevuje např. 

diferenciací nabídky produktu tak, aby se umožnila účast na cestovním ruchu i sociálně 

slabším skupinám obyvatelstva, včetně zdravotně hendikepovaných, vlivem na zdraví 

jednotlivce a společnosti, vzdělaností a kulturní úroveň obyvatelstva apod. [2] 

 

3.3.4. Technicko - technologické prostředí 

 Technicko - technologickým prostředím označujeme dopravní infrastrukturu       

a další technickou informačně - technologickou vybavenost umožňující rozvoj 

cestovního ruchu. V dopravní infrastruktuře jde zejména o existenci a vybavenost sítě 

dálničních tahů, které si vyžaduje neustále rostoucí stupeň motorizace obyvatelstva. 

Kapacitu a propustnost železniční dopraní sítě, hustotu letišť a frekvenci pravidelných      

a nepravidelných leteckých spojení, existenci lodní přepravy v místech vhodných       

pro její rozvoj, podobně jako osobních dopravních zařízení v horských                           

a vysokohorských střediscích cestovního ruchu. Rozvoj dopravy má však i negativní 

vliv na cestovní ruch a životní prostředí.  
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 Zvláště významné jsou nové technologie, které ulehčují poskytování 

jednotlivých druhů služeb cestovního ruchu, umožňují snižovat počty pracovníků, šetřit 

energii, vodu apod. Informatizace společnosti souvisí s novými informačními 

technologiemi, které umožňují elektronické rezervování služeb přes centrální systémy 

rezervování, využívání internetu jako distribučního kanálu, který urychluje nejen 

výměnu informací, ale i rozhodování účastníků cestovního ruch a obchodní činnost        

v  cestovním ruchu. [2] 

  

3.3.5. Ekologické prostředí 

 Ekonomický růst má své hranice a provází jej zhoršování životního prostředí. 

Cestovní ruch, již z hlediska podstaty, je závislý na přirozené tvorbě atraktivního 

prostředí. Rozvíjí se tam, kde existují vhodné přírodní a kulturně - historické zdroje 

rozmístěné v zemi. Závislost cestovního ruchu na ekologickém prostředí je větší než     

ve většině jiných hospodářských aktivit.  Proto narušení rovnováhy země u prvků jako 

je půda, voda, ovzduší, flóra a fauna může vést k omezení, případně i likvidaci 

cestovního ruch. Na tyto skutečnosti upozornila i mezinárodní konference o Zemi,   

která se uskutečnila z iniciativy OSN v roce 1995 v Rio de Janeiro. Výsledkem 

rozhovorů účastníků byla strategie trvale udržitelného rozvoje, tzv. Agendy 21, 

zaměřená na uspokojování potřeb nejen současné generace, ale i budoucích generací.  

 Ochrana přírody a země z hlediska cestovního ruchu musí respektovat potřebu 

rovnováhy mezi blahobytem a volným časem zejména z hlediska přípustného zatížení 

země návštěvníky a rozvojem zařízení cestovního ruchu. 

 Snížení vlivu cestovního ruchu na životní prostředí je možné očekávat zvýšením 

ekologického cítění obyvatelstva zejména přechodem masového cestovního ruchu       

na tzv. ekologický cestovní ruch ( ekologicky šetrný cestovní ruch). [2] 

 

3.4. Typologie cestovního ruchu 

 Cestovní ruch nabývá zcela konkrétní podoby, která je výrazem jeho obsahové     

i jevové stránky. Z tohoto hlediska se v odborné literatuře setkáváme s nejrůznějším 

členěním cestovního ruchu v závislosti na tom, jak se projevuje v reálné konkrétní 

podobě a to ať již na straně poptávky nebo na straně nabídky. [3]  
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1. Typy cestovního ruchu dle převažující motivace účasti na cestovním ruchu 

• rekreační cestovní ruch 

• kulturně poznávací cestovní ruch  

• cestovní ruch s náboženskou orientací  

• cestovní ruch se vzdělávacími motivy 

• cestovní ruch se společenskými motivy 

• zdravotně orientovaný cestovní ruch 

• sportovně orientovaný cestovní ruch 

• cestovní ruch orientovaný na poznání přírodního prostředí 

• cestovní ruch  s dobrodružnými motivy  

• cestovní ruch s profesními motivy – obchodní, kongresový,  veletrhů a výstav, 

incentivní cestovní ruch  

• cestovní ruch specificky orientovaný 

2. Cestovní ruch dle místa realizace 

• domácí cestovní ruch 

• zahraniční cestovní ruch – výjezdový, příjezdový cestovní ruch 

• mezinárodní cestovní ruch 

• cestovní ruch světový 

• cestovní ruch světa 

3. Typy cestovního ruchu dle vztahu k platební bilanci státu 

• zahraniční cestovní ruch aktivní  

• zahraniční cestovní ruch pasivní 

4. Typy cestovného ruchu dle délky pobytu 

• krátkodobý 

• střednědobý 

• dlouhodobý 

5. Typy cestovního ruchu podle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 

• organizovaný  

• neorganizovaný 

6. Typy cestovního ruch dle počtu účastníků  

• individuální 

• skupinový 
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7. Typy cestovního ruchu dle způsobu financování 

• komerční 

• sociální 

8. Typy cestovního ruchu dle věku účastníků 

• cestovní ruch dětí 

• cestovní ruch mládeže 

• cestovní ruch  seniorů 

• cestovní ruch rodin s dětmi 

• cestovní ruch věkové skupině lidí mezi 40 - 50 rokem 

9. Typy cestovního ruchu dle převažujícího prostředí pobytu 

• městský cestovní ruch  

• venkovský cestovní ruch  

• lázeňský cestovní ruch  

• cestovní ruch ve střediscích cestovního ruchu – horská, přímořská apod. 

10. Další užívání kritéria v typologii cestovního ruchu 

• dle ročního období – letní, zimní, sezónní, mimosezónní 

• dle způsobu ubytování – ubytovací zařízení, kempy, chaty a chalupy, ubytování 

v soukromí [3] 

• dle použitého dopravního prostředku – silniční individuální, autobusová, 

železniční, lodní, letecká, kombinovaná, městská hromadná [4] 

 

3.5. Služby v cestovním ruchu  

 Služby představují činnosti nehmotného charakteru, jejichž výsledkem je buď : 

individuální užitečný efekt – charakter podle zvolené formy účasti na CR např. 

rekreační, apod.  

společensky užitečný efekt – podmiňuje nebo umožňuje dosažení individuálního 

efektu, např. služby související s udržováním čistoty a hygieny veřejných prostranství, 

zeleně atd.   

 Služby 

• dopravní 

• ubytovací služby 

• stravovací služby 

• zprostředkovatelské služby 
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• lázeňské služby – základní, doplňkové 

• kongresové služby 

• služby venkovského cestovního ruchu 

• průvodcovské služby 

• společensko - kulturní služby 

• animační služby 

• směnárenské služby 

• pojistné služby  

• služby obchodu 

• komunální služby 

• horské služby 

• další služby [5] 

 

3.6. Kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení  

3.6.1. Kategorizace ubytovacích zařízení  

 Kategorizace ubytovacích zařízení  vymezuje druh ubytovacího zařízení podle 

typu a zaměření služeb. 

1. Hromadná ubytovací zařízení  

• Hotel – ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty s možností využití 

ostatních služeb, poskytuje celodenní stravování 

• Hotel Garni  – ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, avšak 

omezeným rozsahem stravování 

• Motel – ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji k přechodnému ubytování 

motoristů, jimž je umožněno parkování v bezprostřední blízkosti motelu 

• Botel – ubytovací zařízení umístěné na trvale zakotvené osobní lodi, v pokoji 

jsou až dvě lůžka, poskytuje služby srovnatelné s hotelem 

• Rotel – zařízení např. přívěsný vůz k autobusu nebo přímo technicky upravený 

autobus, který nám může poskytnout  doplňkové ubytování na cestách 

• Penzion – většinou menší ubytovací zařízení pro hosty s požadavky na klidnější 

prostředí, zpravidla s omezeným rozsahem společensko – zábavných                  

a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými 

s odpovídající třídou hotelu 
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• Depandace – vedlejší budova hotelu bez vlastní recepce, která poskytuje pouze 

ubytování s tím, že ostatní služby čerpají hosté v hlavní budově, která není 

vzdálena více než 300 m 

2. Ostatní hromadná ubytovací zařízení 

• Lázeňské domy, zotavovny, sanatoria – účelová zařízení, která poskytnou 

hostům ubytovací, stravovací, společensko – zábavné služby s tím, že hlavím 

účelem je zabezpečení léčebné kůry a lékařské péče 

• Lůžkové vozy (vlak, autobus) – slouží pro přenocování ve veřejných 

dopravních prostředcích [5] 

3. Ubytování v soukromí 

• Vlastní příbytek – zahrnuje rekreační chaty, chalupy, domy užívané členy 

domácnosti 

• Pronájem pokoje v rodinných domech – liší se např. od penziony tím, že 

turisté tráví pobyt s rodinou, která v něm trvale bydlí a platí pronájem 

• Bydlení pronajaté od soukromníků nebo jejich prostřednictvím – zahrnuje 

apartmá, vily, domky, chaty, které jsou dočasně pronajaté z celým vybavením          

pro turistické ubytování 

• Ubytování zajišťované příbuznými či přáteli [7] 

 

3.6.2. Klasifikace ubytovacích zařízení 

 Účelem této klasifikace je ovlivňovat podnikatele oboru hotelového                     

a restauračního průmyslu k co nejširší míře odpovědnosti za kvalitativní rozvoj 

poskytovaných služeb tím, že dobrovolně tuto certifikaci podstoupí. Klasifikace má 

doporučující charakter a slouží jako pomůcka pro zařazování UZ do příslušných tříd dle 

minimálních stanovených požadavků a za cíl má zlepšení orientace spotřebitelů (hostů   

a zprostředkovatelů), zvýšení transparentnosti trhu ubytování a zkvalitnění služeb 

poskytovaných UZ. [5] 

 

Tab.3.1. Rozdělení ubytovacích zařízení do klasifikačních 

tříd (zdroj: PETRŮ, Z. Základy ekonomiky cestovního               

ruchu. 1. vyd. Idea servis, 1999. 107. s. ISBN 80-85970-29-

5) 

 

Kategorie Hvězdy 

Tourism * 

Economy ** 

Standard *** 

First Class **** 

Luxury ***** 
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3.6.3. Hromadná ubytovací zařízení  ve Zlínském kraji 

 V kraji v roce 2008 bylo zjištěno 352 hromadných ubytovacích zařízení,            

které se řadí do již zmiňovaných kategorií.  

 

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji v kategoriích pro rok 

2008. 

Struktura v %   Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem 

Počet 
pokojů 

Počet 
lůžek 

Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem 

Počet 
pokojů 

Počet 
lůžek 

Hotely *****  -  - - - - - 
Hotely ****   13   552  1 011    3,7    7,0    4,8 
Hotely ***   57 2 347 4 927   16,2  29,6   23,5 
Hotely **   17   515  1 290    4,8    6,5    6,2 
Hotely *   11   206    619    3,1    2,6    3,0 
Hotely garni    4   140    278    1,1    1,8    1,3 
Pensiony   97 1 136  2 981   27,6   14,3   14,2 
Kempy   16   430  1 585    4,5    5,4    7,6 
Chatové 
osady   15   312  1 099    4,3    3,9    5,3 

Turistické 
ubytovny   28   348  1 322    8,0    4,4    6,3 

Ostatní jinde 
neuvedené   94 1 948   5 814   26,7   24,6   27,8 

Celkem 352 7 934 20 926 100,0 100,0 100,0 
 Tab. 3.2.: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji v kategoriích pro rok 2008 

(zdroj: http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/hromadna_ubytovaci_zarizeni_a_jejich_vyuziti_ve_zlinskem 

_ kraji_v_letech_2000_az_2008_) [cit. 2010-02-08] 

 

 Z tabulky lze vyčíst, že nejvíce v kategorizaci ubytovacích zařízení ve Zlínském 

kraji převažují pensiony, kterých je (27,6 %), druhou skupinou jsou hotely*** (16,2 %), 

v nichž najdeme také největší počet pokojů (29,6 %) a lůžek (23,5 %). [22] 

 

3.7. Zlínský kraj 

 Zlínský kraj se rozkládá na jihovýchodě Moravy na historickém rozhraní mezi 

českými a uherskými zeměmi. Na severovýchodě sousedí s Moravskoslezským krajem, 

na severozápadě s Olomouckým krajem a na jihozápadě s Jihomoravským krajem.      

Jeho jihovýchodní hranici tvoří státní hranice se Slovenskem.  

  Rozloha kraje je 3964 km2. Počet obyvatel ve Zlínském kraji dle statistického 

úřadu na konci roku 2008 činil 591 412. Metropolí tohoto kraje je Zlín, mladé město 
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s 80 000 obyvateli, jehož rychlý rozvoj v meziválečném období je spojen se vznikem 

obuvnického impéria Tomáše Bati.  

 Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 v rámci reformy veřejné správy jako jeden  

ze 14 nových krajů České republiky podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb.,                 

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Z hlediska spádovosti území           

i dějin samosprávy není ovšem nově vzniklý kraj územím vytvořeným uměle              

bez historické návaznosti. [8] 

 

 

 
 

Obr.3.1: Mapa Zlínského kraje 

(zdroj:http://mapy.kr-zlinsky.cz/tms/ukmzk/index.php?frame) [cit. 2010-02-21] 
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3.7.1. Charakter území 

 Krajinu tvoří terény vhodné pro zemědělskou produkci i podhorské oblasti 

s plochami ideálními pro pastevectví. Nacházejí se zde drsná horská pásma skýtající 

dobré podmínky pro těžbu dřeva stejně tak  jako prosluněné vinařské oblasti.  

 Na území Zlínského kraje se rozprostírají dvě chráněné oblasti – CHKO 

Beskydy a CHKO Bílé Karpaty. Beskydy se vyznačují cennými původními pralesovými 

porosty a výskytem vzácných rostlinných i živočišných druhů. V biosférické rezervaci 

UNESCO v Bílých Karpatech najdeme na sedm set rostlinných druhů mezi něž patří      

i unikátní orchideje – vstavače.  

 Pro Zlínský kraj platí to, že co jiný okres jiný typ krajiny. Na Zlínsku se vedle 

průmyslu nachází úrodná pole, a také mnoho podhorských oblastí. Kroměřížsko 

představuje díky rovinaté Hané intenzivní zemědělskou oblast. Naopak Vsetínsko 

představuje typickou horskou krajinu s minimální plochou zemědělské půdy,                 

což je dáno geografickou polohou území, kdy nadmořská výška často přesahuje tisíc 

metrů. Uherskohradišťsko lze rozdělit na tradiční zemědělské lokality, zejména podél  

řeky Moravy  a na vinařské oblasti.   

  Z celkového rozlohy Zlínského kraje což je 396 400 hektarů, zaujímá největší 

podíl (49,5 %) zemědělská půda, která se rozprostírá na ploše 196 tisíc hektarů.    

Z toho má největší podíl orná půda – 127 122 ha (64,8 %), trvale travní porosty                 

– 55 400 ha (28,2 %), zahrady zaujímají 9 805 ha (5 %), sady 29 443 ha (1,5 %)             

a vinice 934 ha (0,48 %).  Nejvíce pěstovanými plodinami jsou pšenice ozimá, ječmen, 

kukuřice, řepka, brambory a cukrovka. 

 Téměř 40 % kraje zaujímají lesy, které pokrývají 157 tisíc hektarů. Lesním 

typům regionu nejlépe vyhovuje buk, dub, jedle. Původně zde rostly listnaté stromy,             

ale postupným vysazováním smrků došlo k narušení přirozené skladby, proto sílí snaha 

vysazovat původní stromy.   

 Vodní plochy zaujímají 4 929 hektarů (1,24 % celkové rozlohy), zastavěná 

území a ostatní plochy představují 38 345 hektarů (9,7 %). 
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Obr. 3.2: Geografická mapa Zlínského kraje  

(zdroj: http://www.czso.cz/xz/edicniplan.nfs/t/13002E1DA3/$File/13-720108m41.jpg) [cit. 2009-12-08] 

 

 

3.7.2. Podnebí 

 Zlínský kraj leží v klimatickém mírném pásmu s typickým střídáním ročního 

obdobím a všeobecně má kontinentální charakter, konkrétní podnebí se však značně liší 

podle přírodních podmínek panujících v jednotlivých lokalitách. Nejteplejšími místy 

jsou Dolnomoravský úval, který zasahuje do jihozápadní části kraje a Hornomoravský 

úval, jehož součástí je Haná. Průměrná teplota v červenci se zde pohybuje kolem 19 °C, 

celoroční průměrná teplota kolem 8 °C a srážky dosahují max. 600 mm. Sněhová 

pokrývka zde leží asi 80 až 90 dní v roce. Nejchladnějším místem kraje je jihozápadní 

okraj Beskyd, kde celoroční průměrná teplota činí -2 °C, srážky překračují hranici 1 000 

mm a sněhová pokrývka zde ve vyšších polohách leží téměř polovinu roku. [8] 
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3.7.3. Obyvatelstvo 
 
 Zlínský kraj se vyznačuje dlouhodobě stabilním obyvatelstvem. Lidé kladou 

velký důraz na zachování tradičních hodnot a pociťují silnou vazbu ke svému domovu. 

Počet obyvatel ve Zlínském kraji na konci roku 2008 dosáhl 591 412 osob. Dlouhodobý 

úbytek obyvatelů se zastavil až v roce 2007, když proti předchozímu roku byl vykázán 

přírůstek více jak 900 lidí. I když v následujícím roce nebyl zjištěn již takový výrazný 

meziroční přírůstek, počet obyvatel se přiblížil stavu, který měl kraj na konci roku 2003.  

V regionu přetrvává silná tradice rodinného života. Může se pochlubit  nízkou bilancí 

sociálně patologických jevů jako kriminalita, rozvodovost apod.  

  Podle posledních výsledků sčítání lidí se většina obyvatel hlásí k české         

nebo moravské národnosti 96,3 %. Se slovenskou národností se identifikuje 1,3 % 

obyvatel. Zbylé 2,4 % se hlásí k německé, polské či romské národnosti.  

 V jednotlivých částech Zlínského kraje nebyly dosud zaznamenány výraznější 

projevy rasové nesnášenlivosti. Zajímavým prvkem v chování obyvatel Zlínského kraje 

je tradiční a stále aktuální sousedská výpomoc, která zejména ve venkovském prostředí 

znamená významný sociálně ekonomický prvek. [11] 

 

3.7.4. Doprava 

 Doprava přestavuje z hlediska rozvojových záměrů nejnaléhavější prioritu 

Zlínského kraji. Silniční síť byla v regionu dlouho podfinancována a zanedbána.  

Z těchto důvodů je do dopravní infrastruktury přednostně investováno. V návrhu 

rozvoje dopravních sítí v ČR leží ve Zlínském kraji křižovatka osy tranzitních směrů 

Moravy ve směru východ - západ a sever – jih. 

 Ve Zlínském kraji pokračuje výstavba dálnice D1 do Hulína. Celý Zlínský kraj 

bude také dlouhodobě dostupný z rychlostních komunikací. Konkrétně to znamená 

v západovýchodním směru pokračování R49 od Hulína až na hraniční přechod Střelná. 

Odtud se připravuje napojení na slovenskou silniční síť, což představuje důležitý prvek 

z hlediska předpokládaných obchodů na východ. Regionem také prochází významná 

dopravní osa sever – jih. Páteří severojižního propojení kraje by v silniční síti  měla být 

rychlostní komunikace R55 od Hulína k Uherskému Hradišti a pak dále do budoucna  

až po Břeclav. Zlínský kraj usiluje také o spolupráci s Jihomoravským krajem 

v propojení se třemi rakouskými zeměmi.  V popředí zájmu jsou ve Zlínském kraji         

i rekonstrukce a modernizace silnic první třídy, zejména I/50, I/49, I/35 a I/57. [11] 
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 V loňském roce tj.  v roce 2009 byla zahájena výstavba silnice R49 Hulín 

Fryšták a R55 Hulín – Otrokovice. V budoucnu tyto stavby umožní odvést dopravu     

ze zástav měst a obcích v tomto směru. Také pokračovala výstavby silnic I/57 v úseku 

Vsetín – Valašské Meziříčí, stavby obchvatu Bánov na silnici I/50 a opravy mostů, 

silnic, silnice I/69 Vsetín – Zlín. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.: Mapa dopravního napojení ve Zlínském kraji  v budoucnosti  

(zdroj: ZLÍN 2003.  Zlínský kraj, 1. vyd. Zlín: Zlínský kraj, 2003. 21 s.) 

 

 V rozvojových plánech se počítá s efektivním využitím také železniční , lodní           

a letecké dopravy. Nejvýznamnější železniční tratí v regionu je spojnice Břeclav - 

Přerov – Bohumín, která je součástí druhého tranzitního železničního koridoru. Kraj má 

vypracovanou studii na modernizaci a  zdvojkolejnění a elektrifikaci trati Otrokovice -

Vizovice a dostavbu trati  do Vsetína a  poté až na Slovensko. 

 K dlouhodobým výhledovým záměrům patří plánované plavební propojení 

Dunaj – Odra – Labe.  Momentálně se jako aktuálně a reálně jeví alespoň intenzivnější 

využití Baťova  kanálu s prodloužením splavnosti řeky Moravy a k rekreačním účelů,    

a k rozvoji turistiky, což sebou nese i zlepšení protipovodňové ochrany s možným 

využitím hrází pro vedení cyklostezek.  

  Dále jsou v kraji k dispozici  tři civilní letiště Kunovice, Otrokovice a Holešov.   
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3.7.5. Cestovní ruch ve Zlínském kraji 

 V roce 2008 využilo ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského 

kraje celkem 497 tisíc hostů. Oproti předchozímu roku to bylo o 35 tisíc návštěvníků 

méně. Podíl Zlínského kraje na republikové návštěvnosti činil 3,9 %, což je až 9. 

nejvyšší v mezikrajském srovnání. Na propadu návštěvnosti se podíleli jak domácí 

hosté o 6,7 %  méně, tak hosté ze zahraničí pokles o 5,7 %. Přes 84 % všech 

návštěvníků kraje bylo z České republiky, necelých 16 % tvořili zahraniční hosté. 

Rozhodující podíl zahraničních hostů tvořili návštěvníci ze Slovenska 26,1 %, Německa 

19,0 %, Polska 10,7 % a Rakouska 6,9 %. 

 Celkový počet 1 682 tisíc přenocování byl proti roku 2007 nižší o 8,2 %. 

Zahraniční hosté ve Zlínském kraji přenocovali celkem 209 tisíc nocí, domácí 

návštěvníci 1 473 tisíc nocí. Průměrná doba pobytu 4,4 dní byla stejná jako v roce 2007. 

Zahraniční návštěvníci pobývali v roce 2008 ve Zlínském kraji v průměru 3,9 nocí, 

hosté z České republiky 4,5 dní. 

 
Graf 3.1.: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje  

(zdroj:v www.czso.cz) 

 

 V roce 2008 mohli hosté přijíždějící do Zlínského kraje využít k přenocování 

352 hromadných ubytovacích zařízení s 20 926 lůžky. Počtem ubytovacích zařízení 

patří Zlínskému kraji v mezikrajském srovnání 12. místo, méně hromadných 

ubytovacích zařízení mají již jenom kraje Vysočina (348) a Pardubický (338). [12]  
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4. Popis území 

 

 Z mého pohledu je tento region plný míst, zákoutí, jež můžete využít pro chvíle 

klidu a odpočinku. Na samém východě se rozprostírají Beskydy a Bílé Karpaty.  

 V letní sezóně zde můžete prožít krásné chvíle oddychu při projížďce na kole 

nebo při pěší turistice v přírodě, kde se zastavil čas. Nebude Vás rušit moderní technika, 

a proto nemusíte nikam spěchat. V zimě jsou tyto pohoří vhodné pro lyžování                

a běžecké trasy a to jak pro zkušené lyžaře tak i pro pouhé začátečníky. 

 Pokud budete chtít zjistit něco o tomto kraji tak je vhodná chvíle vypravit              

se za památkami, které zde zanechali naši předci z dob dávno minulých jako je Velká 

Morava a z doby nedávno uplynulé. V kraji naleznete mnoho církevních památek, 

kostely, kříže, boží muka, zámky, krásné zámecké zahrady apod. Po doušku historie      

si můžete zajít  do lázní, kde na Vás čeká mnoho možností relaxace a odpočinku. 

 Dále na jih se rozprostírá krajina slunná a teplá vhodná pro pěstování vinné révy. 

Již zdálky můžete zahlédnout kopce, svahy osázené tímto lahodným mokem.                   

A při pouhé kapce tohoto moku ve Vašich ústech uzříte dřinu, práci vinařů                             

a samozřejmě lásku, jež mají k této zemi a místu, kde žijí. 

 V regionu lze vidět také tradiční slavnosti, mezi které patří hody, vinobraní, 

jízda králů a další. Můžete zde navštívit mnoho festivalů a akcí, které se pořádají během 

roku. To vše a mnohem více Vám může nabídnout tento rozmanitý region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1.: Oblasti Zlínského kraje 

(zdroj:http://www.kr-zlinsky.cz/docdetail.aspx?nid=3581&docid=27939&dostype=ART&did=3581) [cit. 

2010-02-25] 
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4.1. Oblasti Zlínského kraje 

 

Krom ěřížsko 

 Oblast známá jako Haná, která se rozprostírá do sousedních krajů. Je tvořena 

rovinatou, barevnou a úrodnou půdou, která se střídá s upravenými vesnicemi. Celá 

krajina nese název podle říčky Haná, která se vlévá do řeky Moravy, která je vodní 

tepnou celého kraje. 

 Na jihu se rozprostírá pohoří Chřiby, které pokrývají bukové lesy a  historické 

památky. Toto pohoří tvoří hranici mezi národopisnými kulturními oblastmi. Na jih            

a východ se rozpíná Slovácko a na sever a západ Haná. Nejvyšší vrchol pohoří je Brdo 

s 587 m na jejímž vrcholu je kamenná rozhledna vysoká 24 m. Chřiby jsou chráněny 

jako přírodní park. V cenných oblastech Chřibů jsou vyhlášena maloplošná zvlášť 

chráněná území. Zdejší příroda je bohatá na flóru i faunu, ze které lze zmínit srnce, 

daňka, muflona, prase divoké a ojediněle i rysa. Ornitologové zde zaznamenali více            

jak 150 druhů ptáků včetně těch vzácných jako třeba čáp černý, dudek chocholatý atd. 

Zahlédnout můžete i mnoho obojživelníků a plazů. 

 Lesy jsou tvořeny porosty buku, dubu, s příměsí habru či uměle vysázených 

smrkových monokultur. Chřiby patřily k nejhustěji osídleným místem ve střední 

Evropě, a proto se zde nacházejí různé kosterní pozůstatky zvířat a úlomky nástrojů. 

 Dalším pohořím, které se rozprostírá na východě Kroměřížska až do Vsetínska 

jsou Hostýnské vrchy. Atraktivitami těchto vrchů jsou skalní útvary v podobě 

pískovcových věží, skalních stěn a puklinových jeskyní. Celé vrchy jsou silně zalesněné 

především listnatým porostem. Místy jsou vyhlášena maloplošná chráněná území. 

Vrchy mají členitý terén od dlouhých strání, jež spadají do hlubokých údolí s vodními 

toky. V samém středu vrchů se nachází lyžařské středisko Troják. Vhodné je pro lyžaře 

i běžkaře. Největším střediskem, které zde můžete navštívit je Tesák s dvěma areály 

Kyčera a Cvičná louka. Také několik restaurací a rekreačních chat. Vrcholy pohoří jsou 

v letním sezóně vhodné pro túry jak na kole tak pěšky. [8] 

 

Vsetínsko 

 Území, které patří mezi hornatou oblast našeho státu. Dostalo označení 

Valašsko, které má původ v Rumunsku, odkud Valaši přišli. Vymezuje hranici                
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se Slovenskem a mezi městy Frenštát pod Radhoštěm, Valašským Meziříčím, 

Vizovicemi a Valašskými Klobouky. 

 Valaši se postupně smísili s původními obyvateli. Přinesli jsem nový způsob 

chovu dobytka, tradici salašnického extenzivního pastevectví. Celé Valašsko je bohaté 

na přírodní krásy. Na severovýchodě se rozpínají Beskydy, střed území vyplňuje 

Hostýnskovsetínská hornatina. V jihovýchodní části vystupují Vizovické vrchy                  

a na hranici se Slovenskem se tyčí Javorníky. Velká část území je zalesněná původními 

listnatými porosty a smrkovými monokulturami. K východu přibývají srážky                       

a v nejvyšších polohách sněhová pokrývky leží až šest měsíců, což dokazuje velmi 

vhodné podmínky pro lyžaře a lyžařská střediska z nichž jsou nejznámější Pustevny.  

 Spojením obyvatel zde vznikla originální kultura s vlastním dialektem, hudbou, 

tancem a krojem. Také typická architekturu a typická roubená stavení si můžete 

prohlédnout ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. [8] Muzeum 

letos oslaví 85 let své existence a také patří mezi největší ve střední Evropě. [13] 

 Na východě Valašska leží Moravskoslezské Beskydy, na jejímž území byla 

v roce 1973 vyhlášena CHKO Beskydy o rozloze 1 160 Km2. V Beskydech rostou 

původní pralesovité porosty a vyskytuje se v nich asi 40 maloplošných chráněných 

území. 

 Na túrách můžete narazit z větších šelem na medvěda, který se k nám zatoulal  

ze slovenské strany, vlka, rysa ostrovida a na březích řek na vydru říční. Nejvyšší 

vrcholem je Lysá hora s 1 323 m. 

 Součástí CHKO Beskydy jsou i Javorníky, jejíž vegetaci tvoří původní 

pralesovitý porost, ostrůvky původní vegetace, orchidejové louky, květné bučiny. [8]  

 

Zlínsko 

 Území, na kterém se nachází přírodní park Vizovické vrchy o rozloze 130 km2. 

Zem je zde velmi členitá a asi 40 % povrchu parku je zalesněno smrkovými lesy. 

Bohužel původní bučiny se zachovaly jen na hlavním vrcholu.  

 Další pohoří, které jsem zasahuje je Vizovická vrchovina, jejíž ráz je dán 

zemědělskými nížinami a zalesněnými vrchovinami.  

 Na jihovýchodě Zlínska se tyčí Bílé Karpaty, pohoří, které tvoří přírodní hranici 

se Slovenskem. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina s 970 m. Kromě toho, že jsou 

Bílé Karpaty krásným pohořím, ovlivňují i proudění větru. 
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 V roce 1989 bylo území vyhlášeno za CHKO Bílé Karpaty o rozloze 715 km2           

a v roce 1996 byly zařazeny do biosférické rezervace UNESCO. Povrch ze 45 % 

pokrývají lesy z toho polovina listnatých lesů z převahou buku a na jihu zachovalé 

teplomilné doubravy. Naleznete zde květnaté orchideové louky, které patří druhově 

k nejbohatším porostům ve střední Evropě. V Karpatech můžete z větších šelem 

zahlédnout rysa ostrovida, kočku divokou a ojediněle i medvěda hnědého. Dále                 

zde můžete vidět různé druhy hmyzu, vzácné ptactvo apod.  

 Přes Karpaty vedou naučné stezky, na kterých se můžete o tomto pohoří mnoho 

dozvědět. Naučná stezka Javořinská, Květná,  Moravské Kopanice atd. Je jen na Vás, 

kterou z nich si vyberete. [8] 

 

Uherskohradišťsko 

 Oblast, na jejímž území se rozprostírá národopisná oblast Slovácko, která taktéž 

zasahuje do sousedního kraje. Celá oblast byla centrem Velkomoravské říše. Po zániku 

říše se Slovácko stalo součástí feudálního státu. Slovácko bylo neustále zemědělskou 

oblastí až do přelomu 19. a 20. století se zde rozvíjel jen drobný průmysl. Větší průmysl 

přišel v 2. pol. 20. století. 

 Slovácko je oblast známá pěstováním vinné révy. Ta se zde pěstuje již od 3. a 4. 

století. Velký rozvoj však nastal se založením kláštera na Velehradě.  

 Zrání tohoto moku je velmi důležitý proces, který ovlivňuje jak atlantský vzduch 

tak i teplý kontinentální vzduch a mnoho hodin slunečného svitu, jež zrání zrychluje              

a vínu dodává potřebnou cukernatost. 

 Vinařskou oblastí je celé Uherskohradišťsko mezi něž patří i vinařská obec 

Polešovice ležící na okraji kraje. 

 Slovácko je národopisným regionem s mnoha dochovanými stavbami                        

a tradicemi jako je živý folklór, lidové písně, tanec, výroby velikonočních kraslic, 

dřevěných hraček, figurek z kukuřičného listí. Zdejší tradice se neustále udržují                  

a to jak ve městech i na vesnicích. Na tradičních slavnostech můžete spatřit kromě 

folklóru i cimbálovou muziku, s kterou si rádi zatančíte i zazpíváte a určitě neodoláte 

ani pohostinnosti zdejších obyvatel. [8] 
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4.2. Památkový fond 

 

 Ve Zlínském kraji je nespočet památek, které má kraj ve svém památkovém 

fondu, a které jsou významným souborem urbanistických, architektonických, 

kulturněhistorických, uměleckých a estetických hodnot. Soubory památek jsou 

chráněny existencí památkových rezervací, památkových zón, ochranných pásem, 

zařazením na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO                             

i soustavným společenským zájmem o uchování těchto hodnot. [9] 

 

 

Tab. 4.1.: Památky Zlínského kraje (zdroj: SPATHOVÁ, J. Památky Zlínského kraje. 1. vyd. Zlín: 

Zlinský kraj , 2006. 191 s. ISBN 80-239-8348-2) 

 

 V tabulce můžeme vidět kolik památek se nachází ve Zlínském kraji. Nejsou          

to jen památky, ale i vesnické a městské rezervace, zóny nebo národní kulturní 

památky. Ne všechny památky jsou přístupné, některé patří do soukromého vlastnictví    

a nebo jsou v nich vybudovány jiné prostory. Například mohu uvést zámek Nový 

Zlínský kraj 

Okres Krom ěříž 
Uherské 

Hradiště 
Vsetín Zlín Celkem 

Památky 

UNESCO 

        1 - - -          1           

NKP         1         4          2             2             9       

Ochranná pásma 

NKP 

-         4          1             1             6        

Movité KP 62 600 25 000         200      9 000           96 800       

Nemovité KP      409      400       286         363       1 458    

Ochranná pásma 

KP 

        6        12         14                9            41    

MPR         1 - - -           1    

MPZ         1         3           2             7            13    

VPR         1          2 - -           3 

VPZ - -           3    -           3 

KPZ - - - - - 

APR - - - - - 
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Světlov v jeho prostorách je vybudován hotel, zachovalý park a jízdárna. V současnosti 

je však zámek v rekonstrukci. [42] U některých památek Vás ani nenapadne, že patří           

do našeho kulturního bohatství, jsou to kříže u silnic, boží muka nebo sochy kolem 

nichž jste prošli. U jiných zůstanete stát a díváte se na ty nádherné skvosty, které naši 

předci dokázali postavit a nádherně vyzdobit. O to, aby památky neztratily nic ze své 

krásy   a majestátnosti pro naše budoucí generace, ale i pro nás se stará památkový fond. 

 Dle ministerstva kultury památkový fond respektive památková péče naznačuje 

jaká je ve společnosti kultura a vzdělanost. Uchováním památkového fondu má 

v současnosti a do budoucna ekonomický význam související s rozvojem cestovního 

ruchu, ale i regionů a obcí. Je to jeden z prvků společenského života, který nepůsobí 

negativně na životní prostředí a ráz krajiny, přitom může ovlivnit hospodářský růst dané 

oblasti.  

 V České republice je památková péče vymezena zákonem č. 20/1987 Sb. Zákon, 

který říká, že nespočet souborů a opatřeních jsou na sobě závislá a vytvářejí                        

tak podmínky pro vznik a fungování památkové péče, aby tuto práci chápala veřejnost.  

 Na nejvyšší úrovni pracuje ministerstvo kultury, které má právo prohlašovat               

a rušit jednotlivé památky, které patří do památkového fondu. Poskytuje příspěvky              

na obnovu kulturních památek, rozhoduje o udělení povolení k restaurování kulturních 

památek a povolení k provádění archeologických výzkumů, a předchozího souhlasu 

s vývozem kulturní památky i národní památky do zahraničí, rozhoduje v rámci účelově 

zaměřených programů, které tvoří, provádí, koordinuje a řídí. Uplatňuje právo státu              

na předností koupi národní kulturní památky nebo movité kulturní památky, komplexně 

zajišťuje a řídí agendu výzkumu a vývoje v oboru památkové péče. Řídí Národní 

památkový ústav jako odbornou organizaci státní památkové péče s celostátní 

působností. Také řídí a koordinuje činnosti orgánů nižších stupňů -  krajských úřadů, 

Magistrátu hlavního města Prahy a zprostředkovaně obecním úřadům s rozšířenou 

působností. [14] 

 

Památková péče ve Zlínském kraji 

 Podíl památek v majetku státu ve Zlínském kraji se pohybuje kolem 10 %,  

církevní majetek kolem 20 %, ve vlastnictví obcí okolo 30 % a ve vlastnictví 

soukromých osob kolem 40 % jsou to zejména městské domy, památky lidového 

stavitelství a drobná sakrální architektura. Tak jak je tomu ve Zlínském kraji,                        

tak obdobně je to v celé České republice.  
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 Hned od počátku Zlínský kraj začal pečovat o movité a nemovité kulturní 

památky. Také si, ale uvědomil, že není dostatek finančních prostředků ve státním 

rozpočtu pro péči a údržbu památek. Proto zřídil vlastní dotační program a to z několika 

důvodů: 

1. Pomoc vlastníkům památek při obnově kulturních památek 

2. Zlepšení vzhledu měst, obcí, kulturní krajiny, území 

3. Posilování turistické atraktivity území 

4. Generování sekundárních efektů obnovy – růst zaměstnanosti, růst kulturní 

nabídky 

5. Využití multiplikačního efektu – realizace synergie různých finančních zdrojů 

6. Prohlubování spolupráce mezi subjekty vcházejícími do systému nakládání 

s památkovým fondem jakou předpokladu nalézání nových příležitostí. [15] 

 

Jak můžete vidět tak Zlínský kraj hned od počátku vzal památkovou péči pevně                    

do vlastních rukou a začal vynakládat prostředky na to, aby kulturní památky byly 

rekonstruovány a udržovány a to nejen ty, co má ve vlastnictví prostřednictvím státu,     

ale i ty,  jež patří církvi, obcím nebo soukromým subjektům.  

 

4.3. Cykloturistika 

 

 Celý Zlínský kraj, jak jste zjistili v podkapitole oblasti Zlínského kraje,                  

je protkán nádhernou přírodou, jež začíná v malebných vesničkách se svahy osázenými 

vinnou révou až po vrchy zdejších pohoří, které se tyčí nad tímto rozmanitým územím.               

Tuto krajinu mohou obdivovat i cyklisté ze svých kol a to díky cyklotrasám, 

cyklostezkám a cyklistickým trasám.  

 Cyklistické trasy vedou po dobrých místních komunikacích a značeny jsou třemi 

značkami - návěst před křižovatkou, směrová tabule a směrová tabulka.                              

Za to cykloturistické trasy vedou po horších polních a lesních cestách a terénem. Jsou 

značeny pásovými značkami, jejichž podkladová barva je žlutá. 

 S rozvojem cykloturistiky vznikl projekt Cyklisté vítáni. Je to systém certifikace, 

který má zaručit dobré služby cyklistům. Prověřuje vybavenost ubytovacích                           

a stravovacích zařízení, kempů a turistických cílů. Pokud projdou certifikací jsou 
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označeny zelenou nálepkou s bílým usmívajícím se kolem. Tento systém je srovnatelný 

s jinými evropskými systémy jako např. Bett & Bike v Německu. [16] 

 Na území Zlínského kraje dosahuje délka cyklostezek 166 km, což s Prahou 

patří mezi kraje s nejvyšším počtem cyklostezek. V loňském roce 2009 bylo v České 

republice vybudováno 211 km nových cyklostezek. Z celkového počtu 211 km byla 

necelá čtvrtina vybudována ve Zlínském kraji 52,9 km. [17]  

 

4.4. Lázeňství 

  Na území Zlínského nalezneme několik lázní. Mezi nejznámější z nich patří - 

Lázně Luhačovice a. s., Sirnaté lázně Ostrožské Nová ves a „lázně“ Leopoldov 

 

Lázně Luhačovice a.  s. 

 Nejznámější lázně Zlínského kraje. Zdejší lázně nejsou jen areál, ale jsou 

součástí celého města. 

 Za oficiální vznik lázní je považován rok 1789. Prameny jsou zde bohaté na soli  

a mezi známé patří Amandka, Vincentka, Janův pramen a pramen Aloiska,              

který je nejbohatší na soli. Překrásná kolonáda byla postavena v roce 1820, ale tehdejší 

majitel Serényi neměl dostatek kapitálu, a tak místní rodák MUDr. Veselý založil 

akciovou společnost, která lázně koupila. Celé lázně s pomocí slovenského architekta 

Jurkoviče opravil. Mezi jeho nejznámější díla patří Jurkovičův dům. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obr. 4.2.: Jurkovičův dům   

                        (zdroj: http://www.lazneluhacovice.cz/cz/lazenske_hotely.php#jurkovic)[cit. 2010-02-26] 
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 Hosté, kteří přijíždí do lázní se mohou ubytovat ve zdejších hotelech                       

a penzionech. Procedur, které lázně nabízí je nespočet např. inhalace minerální vody, 

koupele, masáže, aromaterapie, oxygenoterapie a pitná kúra. Také nabízejí různé druhy 

pobytů - týden pro ženy, wellness týden, relaxační pobyty atd. [20] 

 V blízkosti lázní můžete navštívit mnoho míst, které jsou vhodné na výlety               

jako je město Uherský Brod, Baťův kanál, ZOO Lešná, také můžete podniknout  pěší 

túru, cykloturistiku, projížďku na koni nebo procházku po kolonádě. 

 

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves 

 Nacházejí se nedaleko města Uherské Hradiště. Celé lázně jsou obklopeny 

lesoparkem je tedy jisté, že zde naleznete vytoužený klid.  

 Historie lázní sahá až do roku 1903, kdy místní rodák ThDr. Boták objevil léčivé 

účinky sirnatého pramenu. V roce 1995 prošly celé lázně rozsáhlou rekonstrukcí,                      

která probíhala až do roku 2002 rekonstrukcí dvou vil. Hosté mohou být ubytováni 

v hlavní budově nebo ve vilách Šárka a Vlasta. 

 V lázních se léčí chronická onemocnění, onemocnění lupenky, na které  sirnaté 

prameny mají blahodárné účinky a ne jen to. Můžete zde podstoupit další  léčivé kúry                 

a programy. Lázně na zkoušku, program pro krásu kůže, komplexní kúra atd. 

 Na okolí lázní je mnoho příležitostí jak strávit pěkný den. Můžete navštívit 

muzeum v Uherském Hradišti, samotné město Uherské Hradiště, hrad Buchlov, 

Velehrad nebo si můžete vyjet na kole. [19] 

 

 
Obr. 4.3.: Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves 

(zdroj: http://www.travelguide.cz/cz/lazne/sirnate-lazne-ostrozska-nova-ves)[cit. 2010-03-02] 
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„Lázn ě“ Leopoldov  

 Lázně leží u městyse Buchlovice v lesích s krásnou přírodou a ničím nerušeným 

klidem. První budova lázní Lovecký zámeček vznikla v roce 1670 – 1680. Patřila 

pánům z Petřvaldu. Později v 19. století byla přistavěna lázeňská budova. Podle 

zakladatele se nazývají celé lázně Leopoldov, které od té doby začaly fungovat. V roce 

1945 byly lázně majitelům zabaveny a lázně postupně upadaly v zapomnění. Až v roce  

1997 rodina Krystýnkova odkoupila budovy a rozhodla se k znovu otevření lázní. Celé 

lázně pod jejich vedením prošly rekonstrukcí.  

 Lázně jsou spíše wellness zařízením, ve kterém se můžete ubytovat v hotelu 

nebo v chatkách s dvěmi ložnicemi, kuchyní a sprchovým koutem. V areálu se nachází 

Lovecká restaurace, která Vám nabízí nepřeberné množství ze svých specialit. 

 Procedur, které můžete navštívit je mnoho jsou to koupele, detoxikační masáže, 

zábaly celého těla, masáže apod. Nabízejí různé balíčky pro muže, ženy, partnery, 

seniory.  

 Okolí lázní Vás přímo vybízí k výletům do zdejšího okolí na hrad Buchlov, 

zámek Buchlovice, památník Velké Moravy ve Starém Městě, který  prošel rozsáhlou 

rekonstrukcí, zříceniny hradu Cimburk, projížďka na koni, na kole se můžete vydat 

zmapovat zdejší cyklostezky, pro odvážnější let balónem a ani v zimních měsících 

nemusíte zahálet poblíž jsou dvě sjezdovky a to Stupava a Břestek. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  Obr. 4.4.: Lovecký zámeček lázně Leopoldov 

                  (zdroj: http://www.vychodni-morava.cz/cil/1708) [cit. 2010-03-03] 
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4.5. Slavnosti 

 

 Zlínský kraj je region s neobyčejným množstvím tradic, které se zde neustále 

udržují. Slavnosti a festivaly, které mě hned napadají jsou hody v obcích po celém kraji, 

folklórní festival, filmový festival ve Zlíně, jízda králů ve Vlčnově, Vizovické 

trnkobraní, Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, Kunovské léto – 

Mezinárodní dětský festival folklóru a mnoho dalších. 

 Každý rok se v kraji pořádá několik desítek slavností a akcí, na něž přijíždí              

jak lidé z blízkého okolí tak i ze sousedních krajů a je jen na nás jak jim tyto slavnosti           

a festivaly představíme. Jak budou organizované a jakou budou mít u návštěvníků 

odezvu. Jestli příští rok přijedou znovu anebo ne. 

 Já si myslím, že právě tyto jednodenní nebo dvoudenní akce pořádané v kraji 

jsou tou správnou reklamou, jak ukázat lidem, co v kraji je a čím je může nadchnout        

a překvapit proto,  aby zde strávili svoji dovolenou. 

 Také za tím vším vidím velké úsilí lidí o tyto tradice pečovat a udržovat je. 

 

Jízda králů 

Zvyk, při kterém na koních jede královská družina s králem, který je přestrojen 

v ženském kroji. Koňský postroj je barevně vyzdoben. Touto slávou žije celá vesnice,        

a také láká mnoho návštěvníků, kteří chtějí být ponořeni do tradic a na chvíli zapomenut 

na shon v dnešní době. Vlčnov je nejznámější obec, která tuto tradici pořádá. [22] 

 
Obr. 4.5.: Jízda králů ve Vlčnově v roce 2009  

(zdroj: http://www.vlcnov.cz/foto/09_jizda_kralu/) [cit. 2010-03-09] 
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Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež  ve Zlíně 

Festival letos oslaví 50. výročí své existence. Tak jako každý rok přiláká do Zlína            

a nejenom tam, několik tisíc návštěvníků. Ze sekcí filmů si zde každý něco vybere             

od těch nejmenších až po ty nejstarší. Tento festival je jeden z mála, který je zaměřen 

pro ty nejmladší z nás, a kteří tvoří velkou část naší populace. I když se může zdát,      

že to nejsou nároční diváci opak je pravdou. Chtějí zažít dobrodružství, při kterém       

se tají dech, strach, komedii a to je podle mě někdy opravdu těžké skloubit do jednoho 

filmu. 

 

Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti 

Dny, kdy poznáte pravou chuť moravského vína, zažijete průvod krojovaných, kde má 

snad zastoupení každá vesnička v kraji. Posedíte u cimbálové muziky a folklóru. 

Poznáte bujarou slavnost Moravy, rozmanitost a živelnost pravého Slovácka.  

 

 
 
Obr. 4.6.: Slavnosti vína v Uherském Hradišti  

(zdroj: http://www.slavnostivinauh.cz/fotogalerie/slavnosti-vina-2008-%28foto:-radovan-chvila%29) 
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4.6. SWOT analýza Zlínského kraje 

 Je metoda analýzy vnitřních a silných stránek a slabin organizace (kraje),              

jejich vnějších příležitostí a vnějších omezení. Využívá se jako jeden z podkladů                   

pro vytvoření marketingové strategie. Soustřeďuje se na kritické faktory úspěchu 

organizace a je jednou z metod zhodnocení potenciálu dalšího rozvoje organizace. [6] 

 Na SWOT analýze jsem chtěla ukázat jaký velký potenciál v sobě Zlínský kraj 

skrývá. Po odstranění svých slabých stránek by kraj dosáhl velkého rozkvětu v CR.  

Jeho silné stránky by ještě vzrostly a pomohly by k rozvoji příležitostí, které kraj má. 

 

 

Silní stránky (strenghts) 

• ubytovací zařízení 

• kulturní a historické památky 

• krajina 

• cyklostezky 

• sousedství z dvěma státy Rakouskem a Slovenskem 

• pohostinnost obyvatel 

• tradice 

• slavnosti vína 

• festivaly 

• jednotná propagace pod značkou Východní Morava 

• přírodní ráz krajiny 

• zachovaná lesní půda a lesní porost 

• poloha kraje 

• podnebí 

• lázeňství 

Slabé stránky  (weaknesses) 

• infrastruktura 

• jazyková vybavenost 

• kvalita služeb v pohostinství 

• spolupráce v cestovním ruchu se sousedními kraji 

• internetové stránky 

• smrkové monokultury 
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Příležitosti (opportunities) 

• agroturistiky 

• obnova venkova 

• v budoucnu napojení na dálnici a budování rychlostní komunikace 

• tradiční gastronomie 

• budování nových cyklostezek 

Hrozby (threats) 

• nezaměstnanost 

• přírodní katastrofy 

• celosvětová finanční krize [39] 
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5. Konkrétní výsledky vlastí práce 

 

 Výsledkem mé vlastní práce je výlet pro rodinu z dětmi, která cestuje                       

do Zlínského kraje na dovolenou automobilem. 

 Rodina pochází ze Středočeského kraje z obce Trhový Štěpánov. Cestují 

automobilem Škoda Octavia Combi. Rodina jede na dovolenou do Zlínského kraje,     

kde chce strávit 5 dní. Rodina je sportovně založená a s sebou si berou kola. Dovolená 

bude probíhat ve dnech od 10. 7. 2010 až do 14. 7. 2010. 

 

1.den   

 

Místo 
Čas 

příjezdu 

Čas 

odjezdu 

Km 

průběžně 

Km 

celkově 
Program 

Trhový 

Štěpánov 

 
7:30 

   

Krom ěříž 10:00 15:00 207,9 207,9 

Prohlídka zámku, věže a Květné 

zahrady, doba trvání asi 3 hodiny, 

13:00 oběd a poté prohlídka 

Podzámecké zahrady 

Zlín - Lešná 15.30 18:00 28,9 236,8 Prohlídka ZOO Lešná 

Modrá 18:45  38,1 274,9 Ubytování ,večeře 

   Tab. 5.1. Itinerář prvního den 

  

 První den odjezd z Trhového Štěpánova a vjezd  na dálnici D1, která nás dovede 

až k Brnu. Odtud se vydáme do Kroměříže, kde si prohlédneme jediné památky 

UNESCO ve Zlínském kraji. Hned po příjezdu se vydáme na prohlídku 

Arcibiskupského zámku,  jež byl postaven koncem 17. stol. v raně barokním stylu     

 v podobě italské vily. Je to  třípodlažní budova, jež slouží třem funkcím - hospodářské 

správě biskupství, reprezentačním účelům a umístění, případně pro prezentaci 

uměleckohistorických sbírek. Celému zámku dominuje 84 m vysoká věž. V zámku       

si dále prohlédneme Lovecký salónek s loveckými trofejemi. Růžový sál, který sloužil 

pro přijímaní vzácných nebo soukromých hostů. Další pokoj také sloužil k přijímaní 

hostů - Carský pokoj, ve kterém pobýval ruský car Alexandr III. Pokračujeme 

prohlídkou Sněmovního a Mánského sálu a nakonec prohlídka knihovny a výstup         

na věž. [24]  
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 Po výhledu z věže opět scházíme dolů a jdeme směrem ke Květné zahradě 

jinak se jí také říká Libosad. V zahradě uvidíme čestný dvůr a dominantu celé zahrady 

monumentální galerie tzv. Kolonádu o délce 244 m. [25] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 5.1.: Arcibiskupský zámek  

             (zdroj: http://www.panoramio.com/photo/10162535)[cit. 2010-04-05] 

 

 Po prohlídce následuje oběd. Po obědě se vydáváme na prohlídku Podzámecké 

zahrady. Původně sloužila zahrada jen  jako zelinářská a květinová. Taktéž jako zámek 

byla vybudována v barokním stylu jako jeho pokračování. V 19. stol. došlo                  

k jejímu přebudování a vznikl zde krajinářský park o velikosti 64 ha. V zahradě 

nalezneme botanickou skladbu luk i porostů, romantické stavby a sochařskou výzdobu. 

Zahrada se řadí k předním evropským krajinářským parkům. [26] 

 Po prohlídce zahrady nasedáme do auta a vydáváme se směrem k městu Zlín,                        

kde navštívíme krásnou Zoologickou zahradu.  

 V Zoo Lešné se seznámíme s 211 druhy zvířat a četnými expozicemi. 

Uvidíme tropickou halu Yucatan, Amazonii, africké pavilony, expozici pro lvy, ostrov 

lemurů kata, stezku běžce emu, zámecký park. V zahradě pro občerstvení najdeme 

restaurace, dále pak dětský koutek a  vláček. [27] 
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                 Obr. 5.2.: Výběh žiraf  

                             (zdroj:http://www.zoozlin.eu/cz/zvirata-a-expozice/pavilon-africkych 

 kopytniku.html)[cit. 2010-04-05] 

 

 

 Po procházce v zoo se vydáváme na cestu k našemu hotelu, který se nazývá 

Hotel U Velehradu. V hotelu na nás čeká téměř domácí prostředí, ubytování                           

v pohodlných pokojích s koupelnou a telefonem. Velký výběr jídel v hotelové restauraci 

s těsně přiléhající zahradní letní terasou a Moravskou stylovou vinárnou s možností 

ochutnávky vín z vynikajících vinařských oblastí a vlastním parkovištěm. [28]  

 

 

 

Obr. 5.3.: Hotel u Velehradu  

 (zdroj: http://www.hoteluvelehradu.com/index.php) 
[cit. 2010-04-05] 
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2. den Výlet na kole 

 

 Tab. 5.2.: Itinerář druhého dne 

 

  Druhý den po snídani v hotelu vyrážíme na kole poznat zdejší okolí po trase 

Putování za historií Uherskohradišťska.[41] Nejprve zajíždíme  na Archeoskanzem 

Modrá. Ve skanzenu uvidíme stavby, jejichž do země zahloubené části mají předlohy 

ve skutečných archeologických objektech. Dále  uvidíme opevnění se vstupní branou          

a strážními věžemi. Na něj navazuje areál sídlištně-hospodářský, který plynule přechází 

v areál mocenský. Poněkud osamoceně stojí areál církevní. Okruh skanzenem uzavírá 

řemeslnický areál a informační centrum. [29] 

Místo 
Čas 

příjezdu 

Čas 

odjezdu 

KM 

průběžně 

KM 

celkem 
Program 

Hotel u 

Velehradu  9:00   

Snídaně v 8:00, odjezd na 

cyklistický výlet po trase Putování 

za historií Uherskohradišťska 

Modrá 9:02 10:00 0,3 0,3 Prohlídka Archeoskanzenu Modrá 

Rozhledna 

nad Modrou 
10:10 10:30 1,7 2,0 

Rozhledna - výstup na ni 

Velehrad 10:45 11:10 2,4 4,4 Prohlídka baziliky  

Břestek 11:25 11:25 4,6 9 Průjezd 

Buchlovice 
11:40 14:00 2,6 11,6 

Oběd, prohlídka zámku a 

zámeckého parku 

Tupesy 14:15 15:00 4,2 15,8 Návštěva muzea tupecké keramiky 

Zlechov 15:06 15:06 1,2 17,0 Průjezd 

Staré Město 15:30 16:30 6,1 23,1 Prohlídka Památníku Velké Moravy 

Hotel u 

Velehradu 
16:45  4,1 27,2 

Příjezd k hotelu, odpočinek 

 

Auto 

Hotel u 

Velehradu 
 18:00   Odjez do města 

Uherské 

Hradiště 
18.12 21:45 6,5 281,4 

Večeře ve městě, procházka 

večerním městem 

Hotel u 

Velehradu 
21:57  6,5 287,9 Návrat do hotelu 
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                                       Obr. 5.4.: Archeoskanzen Modrá 

                          (zdroj: http://www.slovacko.cz/cil/250/) [cit. 2010-04-06] 

 

 Po prohlídce usedáme na kola a vyjíždíme na kopec nad Modrou, kde se nachází 

dřevená rozhledna. 

 Další památku, kterou navštívíme je Bazilika Nanebevzetí Panny Marie          

a sv. Cyrila a Metoděje v obci Velehrad. Je to nejvýznamnější poutní místo                

na Moravě. Bazilika je dlouhá 86 m a i přes radikální zásahy si kostel uchoval ve svých 

proporcích a půdorysném schématu charakter románsko-gotické. Z vnitřní výzdoby by 

neměla uniknout naší pozornosti velkoryse řešená klenba s malbami, které opticky 

zvedají strop o dvě patra. V závěru baziliky je vybudován mohutný kůr, který nese 

bohatě zdobené, rozměrné varhany, které mají 5 521 píšťal. Zatímco mechanika pochází 

ze 20. století, řezby jsou barokní. Skutečný skvost barokního řezbářství představují 

chórové lavice. [30]  

 Po zhlédnutí baziliky se vydáváme na cestu do Buchlovic přes Břestek                       

a zastavíme se až na náměstí v Buchlovicích, kde si odpočineme a po obědváme.              

Poté si zajdeme prohlédnou zdejší zámek a jeho přilehlý park.  

 

Obr. 5.5.: Zámek Buchlovice a nádvoří zámku 

(zdroj:http://www.zamek-buchlovice.cz/nadvo 

ri -hlavni -zamecka-budova) [cit. 2010-04-06] 
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Zámek Buchlovice nechal postavit hrabě Jan Dětřich Petřvaldský své manželce před 

rokem 1700. Patří mezi nejvýznamnější barokní sídla u nás. Z reprezentačního období 

pochází také současná podoba zámku i luxusně zařízené interiéry. Zcela mimořádný 

význam  má také barokní zahrada a rozsáhlý anglický park, řazený mezi nejkrásnější 

historické zahrady v České republice. [31]  

 Hned po zhlédnutí zámku a praku se vydáváme dál na cestu, která nás zavede  

do Tupes.  Navštívíme  muzeum keramiky, které je situováno v centru obce.               

V objektu, který sloužil již dříve k výrobě keramiky. Budova je upravena jako dobová 

expozice - obydlí hrnčíře, které vypovídá o způsobu jeho práce a životě na přelomu                 

19. a 20. století. Na něj navazuje objekt nové expozice zachycující historii a technologii 

výroby majolikové keramiky v Tupesích. [32]  

 Po nezdařilých výtvorech na hrnčířském kruhu pokračujeme dál v naší cestě             

po Slovácku. Jedeme přes Zlechov do Starého Města, kde se zastavíme v Památníku 

Velké Moravy. Prohlédneme si zde základy první stavby velkomoravské říše. Uvidíme 

multimediální expozici, která využívá dvou desítek figurín v životní velikosti                         

k modelaci výjevů života a práce našich předků. Zhlédneme zde repliky dobových 

oděvů, obuvi, vzácných šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických 

výzkumů. [33]  

 Staré Město je poslední zastávkou  našeho cyklistického výletu a tak                         

po prohlídce expozic v památníku se vracíme zpět do hotelu na Modrou. Po návratu                 

a odpočinku vyrážíme do Uherského Hradiště. Do města rodina vyráží autem,                

kde  povečeří a stráví krásný večer procházkou po městě. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Obr. 5.6.: Stará radnice v Uherském Hradišti 

(http://www.uherske-hradiste.cz/cil/245/)  [cit. 2010-04-16 
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3. den 

 

Místo 
Čas 

příjezdu 

Čas 

odjezdu 

KM 

průběžně 

KM 

celkem 
Program 

Hotel u 

Velehradu 
 8:30   Snídaně, odjezd 

Hrad 

Buchlov 
8:50 11:00 15,9 303,8 Prohlídka hradu 

Luhačovice 11:50 14:00 48,8 354,6 
Procházka po kolonádě, oběd 

v místní restauraci 

Vsetín 14:40 16:50 37,2 391,8 
Prohlídka zámku, výstup na věž a 

procházka parkem 

Vsetín 

penzion         

V Hluboké 

17:00  2,3 394,1 Ubytování v apartmá, večeře 

Tab. 5.3.: Itinerář třetího dne 

 

 Třetí den odjíždíme z hotelu a na Slovácku jako poslední památku navštívíme 

hrad Buchlov, který patří mezi národní kulturní památky. 

 Na hradě Buchlově si z možných prohlídkových okruhů vybereme velký okruh, 

který zahrnuje: černou kuchyni, zbrojnici, knihovnu, gotické a renesanční prostory, 

přírodopisné sbírky, rodinné muzeum Berchtoldů, egyptologické sbírky a výstup na 

vyhlídkovou věž. 

  Hrad se nachází na vrcholcích Chřibů. Počátky hradu se datují do 1. poloviny 

13. století. Buchlov byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost. 

Posledními majiteli panství se roku 1800 stali Berchtoldové z Uherčin do roku 1945.  

Už od první poloviny 19. století z hradu zřídili veřejně přístupné muzeum,                        

pro něž nakupovali velké množství sbírek a jen díky tomu byla památka udržována         

a nestala se zříceninou. [34]  

 

Obr  5.7.: Hrad Buchlov 

(zdroj: http://www.vitejte.cz/objekt.php?oid=1207 

&j=cz ) [cit. 2010-04-07]                    
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 Z hradu zamíříme rovnou na známou Luhačovickou kolonádu,                               

po které se projdeme a ochutnáme zdejší slaný  pramen Vincentku. a prohlédneme         

si  Jurkovičův dům. Oběd si vychutnáme v místní restauraci. 

 Po obědě zamíříme na Valašsko přímo do jeho centra, do města Vsetín,              

kde naší pozornosti určitě neujde zdejší zámek. V zámku sídli muzeum Valašska,                

které nás seznámí s historií lidových bouří na Vsetínsku v 17. a 18. stol.,                                

s uměleckohistorickými muzejními sbírkami a sbírkami užitého umění včetně 

unikátního souboru ohýbaného nábytku zn. Thonet & J. Kohn. V části národopisné 

objevíte krásu místní lidové výroby, krojů a obyčejů, tradic. [35] Na zámku vystoupáme 

na věž a necháme se unést krásným výhledem do okolí.  Po výhledu do krajiny sejdeme 

dolů a projdeme se v zámeckém parku, který je vystavěn v anglickém stylu se vzácnými 

dřevinami. [36] 

 Z procházky po parku se vracíme k autu  a jedeme k našemu penzionu - Penzion 

V Hluboké. Ubytováni budeme v apartmá s dvěma přistýlkami. Zbytek dne strávíme 

odpočinkem v penzionu, kde využijeme služby a zařízení, které nabízí.  

 

Obr. 5.8.: Kolonáda Luhačovice a Jurkovičův dům  

(zdroj: http://foto.mapy.cz/15585-Kolonada-a-Jurkovicuv-dum) [cit. 2010-04-07] 
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4.den 

 

 Tab. 5.4.: Itinerář čtvrtého dne 

 

 Čtvrtý den dovolené opět nasedneme na kola a vyrazíme do zdejší přírody                

po naučné stezce Okolím Vsetínska. Naučná stezka měří 7 km, ale my si ji prodloužíme 

o 3,5 km o cestu k penzionu. 

 Trasa začíná na nábřeží Bečvy a vede kolem Vsetínského zámku, přes Vršky – 

Díly což je přírodní památka.  Po modře značené stezce pokračuje až k samotě                     

U Kovářů, která se nachází mezi místy U Švegerů a U Vilémů, kde odbočuje                      

na neoznačenou cestu do údolí Velký Skalník. 

 Na jednotlivých zastávkách se seznamujeme s  přírodními, geologickými 

zajímavostmi. Živočichy, rostlinami, terasovitými svahy s rozkvetlýcmi orchidejemi, 

Místo 
Čas 

příjezdu 

Čas 

odjezdu 

KM 

průběžně 

KM 

celkem 
Program 

Penzion V 

Hluboké 
 9:00   

Snídaně, cyklotrasa -  Naučná 

stezka Okolím Vsetínska 

Vsetín zámek 9:10 9:10 2,4 2,4 Průjezd 

Vršky -Díly 

přírodní 

rezervace 

9:18 9:30 1,5 3,9 

Zastavení, prohlídka terasovitých 

svahů 

Jasenkou 9:32 9:45 0,4 4,3 Zastavení - u pomníčku 

U Švegerů 9:52 10:00 0,7 5,0 Zastavení – pastevecké usedlosti 

U Vilémů 10:06 10:06 0,6 5,6 Průjezd 

Valova skála 

a okolní lesy 
10:09 10:35 0,4 6,0 

Údolí Velký Skalník, zastavení , 

procházka lesy 

Velký 

Skalník U 

Kovárny 

10:40 10:40 1,0 7 Průjezd 

Vsetín 

penzion 
11:00  3,5 10,5 

Návrat do penzion, oběd, odpočinek 

v areálu penzionu 

Pěší výlet 

Vsetín 

penzion 
 18:00   Odchod do města 

Vsetín město 18:40  2,8 2,8 Procházka po městě, večeře 

Vsetín 

penzion 
 22:20 2,8 5,6 Návrat do penzionu 
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vzácnými kapradinami apod. Cestou také spatříme řadu starých  a mohutných stromů.  

Největší z těchto stromů má obvod kmene téměř 4 m. [1] 

 

Obr. 5.9.: Valova skála 

(zdroj: http://www.valassko-hornovsacko.cz/cs/turistika/skaly-a-skalni-utvary/?produkt=148) [cit. 2010-

04-07] 

 

 Po návratu na penzion trávíme čas venku u bazénu a na tenisových kurtech. 

V odpoledních hodinách si uděláme pěší výlet do města, kde povečeříme a strávíme 

zbytek večera. 

 

 5.den 

 

Místo 
Čas 

příjezdu 

Čas 

odjezdu 

KM 

průběžně 

KM 

celkem 
Program 

Vsetín 

penzion 
 9:00   Snídaně a odjezd z penzionu 

Valašské 

muzeum 

v přírodě _ 

Rožnov pod 

Radhoštěm 

9:40 12:35 34,1 428,2 
Prohlídka Valašského muzea – 

Dřevěné městečko, Valašská dědina 

Rožnov pod 

Radhoštěm 
12:40 14:00 0,5 428,7 Oběd, procházka po městě 

Trhový 

Štěpánov 
17:00  295,2 723,9 Cesta domů 

 Tab. 5.5.: Itinerář pátého dne 
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 Ráno  po snídaní odjezd z penzionu do Valašského muzea v přírodě,                  

kde si prohlédneme Valašskou dědinu a dřevěné městečko. Projdeme zde rozsáhlý areál, 

ve kterém jsou hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna umístěny 

volně v krajině. Interiér v domech zachycuje způsob života v různých sociálních 

vrstvách od 1. pol. 19. století. Během prohlídky uvidíme i běžné domácí zvířata                     

a zahrádky kolem usedlostí. My jsme si vybrali trasu s průvodcem, která potrvá zhruba                

2 hodiny. [37] Po procházce dědinou zamíříme ještě do dřevěného městečka,                 

kde je prohlídka bez průvodce, neboť v každém objektu je průvodce, který nám 

poskytne výklad. Prohlídka městečka trvá asi 45 minut. [38] 

 

  
Obr. 5.10.: Radnice v dřevěném městečku 

(zdroj:http://www.jirikalab.estranky.cz/fotoalbum/-valasske-muzeum-v-prirode-v-roznove-pod-radhostem 

/valasske-muzeum-v-prirode-v-roznove-pod-radhostem) [cit. 2010-04-08] 

 

 Z Valašského muzea se vydáme do města na oběd a pak na cestu domů. 

Pojedeme  kolem Olomouce, za Brnem se napojíme na D1 a odtud až do Trhového 

Štěpánova. 
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Kalkulace dovolené: 

   

Místa Rozpis cen Cena  

Krom ěříž  - zámek, věž, park 
 rodinné vstupné 

450,-Kč 

 

Zlín – ZOO Lešná dospělí  100,-Kč 

děti 80,-Kč 
360,-Kč 

Hotel U Velehradu čtyřlůžkový pokoj, 

v ceně  pokoje snídaně, dvě noci 

dospělí: 590,-Kč 

děti:  270,-Kč 
3 440,-Kč 

Archeoskanzen Modrá rodinné vstupné 120,-Kč 

Zámek Buchlovice a park rodinné vstupné 290,-Kč 

Muzeum keramiky dospělí: 20,-Kč 

děti do 10 let zdarma 
60,-Kč 

Památník Velké Moravy rodinné vstupné 80,-Kč 

Hrad Buchlov rodinné vstupné 290,-Kč 

Zámecké muzeum Vsetín dospělí: 40,-Kč 

děti: 15,-Kč 
110,-Kč 

Zámecká věž Vsetín dospělí: 20,-Kč 

děti: 10,-Kč 
60,-Kč 

Penzion V Hluboké apartmán, dvě 

noci, dvě přistýlky 

dvě osoby: 1300,-Kč 

přistýlka: 350,-Kč 
4 000,-Kč 

Sauna  400,-Kč 

Kurty 2 hodiny: 1 hodina 100,-Kč 200,-Kč 

Valašská dědina rodinné vstupné 200,-Kč 

Dřevěné městečko rodinné vstupné 120,-Kč 

Dálniční známka desetidenní 250,-Kč 

Benzín Natural 95  po zaokrouhlení 1 691,-Kč 

Celkem  12 121,-Kč 

Tab. 5.6.: Ekonomické údaje 

 

Cena benzínu k 1.4.2010 činí 31,57Kč/l. [40]  

Automobil spotřebuje 7,4l/100km. 

Celkem ujetých km: 723,9 km. 

Cena benzínu celkem: 1 691,-Kč  
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6. Závěr 

 

 Bakalářské práce přinesla informace o cestovním ruchu ve Zlínském kraji.  

Zjistila jsem, že je zde mnoho míst, které mohou turisté navštívit jako jsou kulturní         

a historické památky, přírodní krásy, slavnosti a tradice. Všechny tyto turistické cíle 

přispívají k rozvoji cestovního ruchu ve Zlínském kraji. 

 Hlavní problém, který nejvíce brání v rozvoji je infrastruktura jak jsem uvedla 

ve SWOT analýze. To by se v budoucnu mělo změnit při výstavě rychlostních 

komunikací a prodloužení dálnice D1, která zatím skončila dostavbou u města Hulín. 

V dnešní době, v době krize musíme počítat s tím, že dostavba bude odložena                    

pro nedostatek peněz ve státním rozpočtu.  

 Dále jsme se zjistila, že Zlínský kraj věnuje velkou péči na obnovu venkova,                     

jež pozoruji v naší obci. Ta spočívá v obnově zeleně v okolí, údržbě silnic, budování 

cyklotras, ale také obnova a péče o památky. Vede ke vzniku nových pracovních míst. 

 Většina peněz na tuto obnovu je čerpána z Evropských fondů, kterým však 

předchází  legislativa a výběrová řízení, která jsou zdlouhavá a brání tak rychlejšímu 

čerpání dotací na obnovu venkova. 

 Pozitivním jevem je vznik značky Východní Morava, pod kterou se celý kraj 

prezentuje. Ta vede k lepší marketingové strategii, spolupráci jednotlivých turistických 

destinací a vzniku internetového portálu Centrála cestovního ruchu Východní  Morava, 

která pomocí internetu láká k návštěvě Zlínského kraje. 

 Cílem mé bakalářské práce byl popis cestovního ruchu ve Zlínském kraji – 

památek, přírody a slavností, které patří mezi přednosti kraje. Z marketingové strategie 

Zlínského kraje jsem vytvořila SWOT analýzu, ve které jsem uvedla slabé a silné 

stránky rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji. 

 Ve vlastní práci jsem vytvořila dovolenou pro rodinu s dvěma dětmi. Kde rodina 

procestovala oblast Kroměřížska, Slovácka, Zlínska a Valašska. Ukázala jsem rodině 

dominanty těchto oblastí jako hrad Buchlov, Památník Velké Moravy, památky 

UNESCO a cyklotrasy - naučnou stezku Okolím Vsetínska a Putování za historií 

Uherskohradišťska. Problém vidím v ubytovacích zařízení, kde je nabízeno málo čtyř 

lůžkových pokojů pro rodiny s dětmi, také vstupné, které ve všech turistických 

destinacích není nabízeno jako rodinné vstupné. 
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APR – archeologická památková rezervace 

CR – cestovní ruch 

CHKO- chráněná krajinná oblast 
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KPZ – kulturní památková zóna 

MPR – městská památková rezervace 
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NKP – národní kulturní památka 

UZ – ubytovací zařízení 

VPR – vesnická památková rezervace 

VPZ – vesnická památková zóna 

WTO – Světová organizace cestovního ruchu 
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