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ÚVOD  

Téma bakalářské práce Analýza podmínek pro zvyšování úrovně sluţeb v obci 

Ostravice jsem si zvolila, protoţe jej povaţuji za vysoce aktuální jiţ z toho důvodu, ţe 

podmínky pro cestovní ruch stále rostou, rostou i poţadavky turistů po komplexní a pestré 

nabídce sluţeb ve střediscích CR. To se odráţí od faktu, ţe vytvářením komplexních středisek 

CR s komplexními sluţbami s sebou přináší hned dva hlavní pozitivní důsledky – zvýšení 

návštěvnosti střediska a uspokojení obyvatel střediska, neboť se zde vytváří nové pracovní 

příleţitosti. Dále také proto, ţe stávající komplexní střediska CR v ČR nejsou na takové 

úrovni, aby uspokojovala potřeby náročnějších turistů z domácí i zahraniční sféry, toho je 

zjevný příklad i obec Ostravice, která slouţí jako typické středisko CR v Beskydech.  

Základní metodou aplikovanou v bakalářské práci bylo dle jednotlivých charakteristik 

vytvořit SWOT analýzu vlivů působící na sektor sluţeb v obci Ostravice a z komparace byly 

na závěr formulovány návrhy a doporučení pro zlepšení.  

Při zpracování jsem se vedle základních materiálů, uvedených v seznamu pouţité 

literatury, opírala především o informace z internetových stránek Beskyd a obce Ostravice, 

dále  o informace poskytnuté při osobní návštěvě Obecního úřadu Ostravice starostou ing. 

Miroslavem Mališem. Rovněţ jsem čerpala z údajů Českého statistického úřadu.  

Cílem mé bakalářské práce je na základě charakteristiky zvoleného místa provést 

analýzu současného stavu sluţeb v obci Ostravice, jako rekreační oblasti. Vyhodnotit, zda 

obec má či nemá podmínky příhodné k rekreaci a pokusit se uvést a navrhnout moţná 

realizovatelná řešení pro zvýšení úrovně sluţeb cestovního ruchu v obci.  

První kapitolu věnuji problematice destinačního managementu a marketingu, jejím 

teoretickým a metodologickým východiskům. S tím úzce souvisí různé chápání a vysvětlení 

pojmů cestovní ruch, destinace CR, destinační management a marketing.  

Druhá kapitola představuje turistickou oblast Beskydy. Jednotlivé části jsou věnovány 

její charakteristice, historii, turistice a popisu CHKO Beskydy. 

Obsahem třetí kapitoly je popis obce Ostravice, její lokalizační a realizační 

předpoklady. Poslední část této kapitoly je věnována vyhodnocením všech faktorů působících 

na sektor sluţeb v obci a tyto poznatky aplikovat ve SWOT analýze. Z analýzy pak vyvodit 

příhodná doporučení pro zvýšení celkové úrovně sluţeb cestovního ruchu v obci Ostravice. 
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1. Destinační management 

4.1  Cestovní ruch 

Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický fenomén jak z pohledu 

jednotlivce, tak i společnosti na celém světě. Představuje dynamicky se rozvíjející segment 

ekonomiky 21. století. Kaţdoročně eviduje největší pohyb lidské populace za rekreací, 

poznáváním, navázáním přátelských vztahů mezi národy a naplněním vlastních snů z 

dovolené. [1] 

Cestovní ruch je neodmyslitelnou součástí moderní společnosti zejména v ekonomicky 

vyspělých zemích, jeho význam roste s objemem volného času a zvyšováním důchodu 

obyvatelstva. Ekonomický přínos cestovního ruchu je neoddiskutovatelný, avšak tento 

konkrétní přínos spolu s potřebami a očekáváními, se v jednotlivých regionech liší. Ve 

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

největším exportním odvětvím. Rovněţ patří mezi nejvýznamnější ekonomická odvětví svým 

rozsahem zaměstnanosti a tvorbou kvalitních pracovních příleţitostí rozvíjí malé a střední 

podnikání a má za následek zkvalitnění celkové infrastruktury v regionech, a to nejen pro 

turisty, ale také pro místní obyvatelstvo. Rozvoj cestovního ruchu provází i rozvoj dalších 

odvětví, jako jsou doprava, stavebnictví, obchod, bankovnictví, kultura či sport. [1] 

Ve vyspělé společnosti jsou sluţby nepostradatelnou sloţkou ţivotní úrovně, poptávka 

po nich je permanentní, stále se zvyšující, jak po stránce kvantitativní, tak i po stránce 

kvalitativní. Současně v odvětví cestovního ruchu však v  poslední době sílí tvrdý 

mezinárodní i regionální konkurenční boj, který klade vysoké nároky na kvalitní, komplexní a 

atraktivní nabídku země či lokality v zemi. [1] 
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4.2  Destinace cestovního ruchu 

Cestovní ruch je silným ekonomickým odvětvím a jeho lokalizační podmínky jsou 

rozhodující pro jeho realizaci. Tyto podmínky závisí na přírodních poměrech, památkách a 

mnoha dalších atraktivitách. Česká republika disponuje širokým komplexem atraktivit, 

přírodních scenérií a vhodných podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. Abychom docílili 

efektivního vyuţití vysokého potenciálu cestovního ruchu, je nezbytné profesionální řízení 

jednotlivých destinací. Je třeba příjmy získané z cestovního ruchu v dané destinaci vyuţít pro 

její rozvoj a prospěch s ohledem na zásady trvalé udrţitelnosti cestovního ruchu. [2] 

Pro budování a řízení prosperující destinace cestovního ruchu je nezbytný destinační 

management, který se tímto a mnoha dalšími problémy zabývá, jako jsou budování partnerství 

a spolupráce podnikatelů, místního obyvatelstva a samosprávy. Jedním z hlavních úkolů 

destinačního managementu je porozumění smyslu cestovního ruchu pro destinaci a vyuţití 

jeho přínosů pro místní obyvatelstvo. [2] 

Téma destinace a destinační management je v poslední době velice frekventovaným 

předmětem nejen v zahraničí, kde se stal terčem pozornosti jiţ od druhé poloviny 90. let, ale 

také v České republice. Jiţ v roce 1969 Medlik při posuzování ekonomických dopadů na 

území uvedl: „Ekonomický dopad (cestovního ruchu) můţe být zkoumán na jakoukoliv 

geografickou jednotku, ať je to země, distrikt, region, město nebo vesnice, a této územní 

jednotce budiţ dáno označení destinace cestovního ruchu (the tourist destination).“ 

Konstatuje, ţe atraktivita, dostupnost a vybavenost jsou třemi hlavními faktory, na kterých je 

odvislý ekonomický dopad, a dále uvádí: „Aby se mohly maximalizovat příleţitosti 

cestovního ruchu, turistická destinace musí mít organizaci cestovního ruchu, která stanovuje 

rámec pro jeho fungování, vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných 

trzích cestovního ruchu.“ Vyjádřil tak podstatu specifického územního celku nazývaného 

destinace. [2] [12] 

Destinaci cestovního ruchu lze definovat mnoha způsoby, podle Světové organizace 

cestovního ruchu (UNWTO) je definována jako „místo s vhodnými atraktivitami ve spojitosti 

se zařízeními a sluţbami cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu zvolil pro 

návštěvu“. [2] 

Výkladový slovník cestovního ruchu (Pásková, Zelenka) definuje pojem destinace 

cestovního ruchu jako: „cílovou oblast v daném regionu, pro kterou je typická významná 

nabídka atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Jde v širším slova smyslu o země, 
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regiony, lidská sídla a další oblasti, typické velkou koncentrací atraktivit cestovního ruchu, 

rozvinutými sluţbami a další infrastrukturou cestovního ruchu, jejichţ výsledkem je velká 

dlouhodobá koncentrace návštěvníků“. [3] 

Vystoupil a Šauer pod pojmem destinace cestovního ruchu rozumí: „územní celek, 

který se vyznačuje společným postupem při vyuţívání potenciálu pro rozvoj cestovního 

ruchu, sdílenou kapacitu území pro tento rozvoj (únosnou míru aktivace zmíněného 

potenciálu), společným ţivotním cyklem cestovního ruchu a společnými procesy cestovního 

ruchu (destinační procesy)“. [2] 

Destinace cestovního ruchu je tedy cílové místo, které je spojeno s atraktivitami a s 

nimi spojenými zařízeními a souborem sluţeb, které si účastník cestovního ruchu volí pro 

svou návštěvu určité lokality, a které mu přinesou poţadované uspokojení. Je to určitý 

geografický celek, který má z hlediska podmínek utváření a rozvoje cestovního ruchu 

jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací, a který je vytvářen právě nabídkou 

turistických atraktivit a všemi nezbytnými zařízeními pro realizaci sluţeb cestovního ruchu. 

Mezi základní atributy sluţeb patří ubytování, stravování, doprava a zábava, které jsou 

prvořadé ve výběru destinace pro potenciálního návštěvníka. Nabízenou destinaci je moţné 

“prodat“ vícekrát a to současně různým segmentům trhu. [2] 

Pro destinaci cestovního ruchu popsal Buhalis šest charakteristických komponentů, 

které jsou také označovány jako „6A“, jsou to: 

 Attractions (atraktivity) – je to základní neboli primární nabídka cestovního ruchu, 

která mnoţstvím a kvalitou vyvolává návštěvnost. 

 Accessibility and ancillary services (dostupnost a doplňkové sluţby) – všeobecná 

infrastruktura, která umoţňuje přístup do destinace a pohyb za atraktivitami destinace. 

Patří sem také sluţby vyuţívané především místními obyvateli (telekomunikační, 

bankovní, zdravotnické, poštovní apod.). 

 Amenities (vybavenost) – odvozená neboli sekundární nabídka, suprastruktura a 

infrastruktura cestovního ruchu, které umoţňují pobyt v destinaci a vyuţití jejich 

atraktivit (ubytovací, hostinská, sportovně-rekreační, kulturně-společenská a jiná 

zařízení). 

 Available packages – připravené produktové balíky. 
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 Activities (aktivity) – moţnost vyuţití sportovních, kulturních a jiných zařízení pro 

jednotlivé trţní segmenty.  

[2] 

Členění destinací dle poptávky  

Určení velikosti a charakteru destinace závisí na její nabídce, která je tvořena základní 

a odvozenou nabídkou, a na její poptávce, která vzniká především ze zájmu účastníků 

cestovního ruchu o její návštěvu. Tento prostor často přesahuje administrativní hranice. O 

tom, zdali určité místo je či není destinací, rozhodne trh a zákazník, respektive poptávka, a 

nikoliv nabídka. Rozhodnutí turisty, zda si určité místo vybere pro svou návštěvu, závisí na 

určitém cílu své cesty, na jeho potřebách, na jeho vnímání těchto potřeb a na informovanosti 

poptávky o kvalitě a obsahu nabídky. Uspokojení potřeb konkrétního účastníka cestovního 

ruchu je spojeno s určitým územím. Motivace cestování do určitých destinací se liší v 

závislosti na potřebě turisty. Mohou to být účely návštěvy - rekreačně pobytové, kulturně 

poznávací, s náboţenskou orientací, se vzdělávacími motivy, se společenskými motivy, 

zdravotně orientované, sportovně orientované, orientované na poznání přírody, s 

dobrodruţnými motivy, s profesními motivy, se specifickými motivy - politickými, 

nákupními, vojenskými. [2] (v příloze č. 1, 2 uvádím pro srovnání nejnavštěvovanější města 

Evropy v roce 2007 a nejnavštěvovanější místa v ČR v roce 2006 - 2008) 

Za destinaci cestovního ruchu můţe být povaţován celý kontinent, jedna země, region 

nebo jednotlivá střediska a města z pohledu turisty. Destinace bývá dále rozdělena pro účely 

cestovního ruchu a pro snadnější řízení do tzv. přirozených turistických regionů, které by 

měly ctít základní jednotící principy: 

 být zaloţeny s ohledem na věcné jednotící prvky – mnoho okresů má podobnou nebo 

úplně stejnou infrastrukturu, 

 být geograficky ucelené, 

 být administrativně identifikovatelné – je nezbytné definovat turistický region počtem 

stávajících obcí. [2] 

Typologizace destinací cestovního ruchu na základě nejtypičtější atraktivity primární 

či sekundární nabídky (jednotlivým destinacím často odpovídá více destinačních typů): 

 městský,  

 přímořský, 

 horský, 
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 venkovský, 

 autentický třetí svět, 

 jedinečný,  

 exotický, 

 exkluzivní, 

 hlavní města, 

 rozvinutá tradiční centra cestovního ruchu, 

 střediska cestovního ruchu, 

 účelově vybudované resorty (patří sem např. Disneyland apod.). [2] viz příloha 3, 4 

Turistické regiony jsou definované jako oblast, pro kterou je typický jeden druh 

cestovního ruchu, přičemţ tento druh jednotlivé prvky dané oblasti spojuje a sjednocuje a 

zároveň i odlišuje od ostatních regionů. Existence turistických produktů je základem pro 

uplatnění turistického regionu na trhu. Hlavní význam turistických regionů je v moţnosti 

ucelené prezentace země v zahraničí a v podpoře domácího cestovního ruchu. Jednotlivé 

regiony se prezentují v zahraničí prostřednictvím vzájemně odlišných turistických produktů, 

které jsou přitaţlivé pro turisty ţijící v odlišných přírodních či společenských podmínkách. [2] 

V České republice vymezil CzechTourism (Česká centrála cestovního ruchu) 15 

turistických regionů: Praha, Praha a okolí, Jiţní Čechy, Šumava, Plzeňsko, Západočeské 

lázně, Severozápadní Čechy, Český sever, Český ráj, Východní Čechy, Vysočina, Jiţní 

Morava, Střední Morava, Severní Morava a Slezsko, Krkonoše. [2] [13] viz příloha č. 5 

Turistické regiony se mohou dále dělit na menší územní celky, a to na turistická 

území. V České republice je těchto turistických území 43: Praha, Střední Čechy-západ, 

Střední Čechy-jihovýchod, Střední Čechy-severovýchod-Polabí, Jiţní Čechy, Šumava-

východ, Chodsko, Plzeňsko, Tachov-Stříbrsko, Západočeský lázeňský trojúhelník, Krušné 

hory-západ, Krušné hory a Podkrušnohoří, České středohoří a Ţatecko, Děčínsko a Luţické 

hory, Máchův kraj, Luţnické hory a Jestědský hřbet, Frýdlantsko, Jizerské hory, Český ráj, 

Krkonoše-západ, Krkonoše-střed, Krkonoše-východ, Podzvičinsko, Kladské pomezí, 

Hradecko, Orlické hory a Podorlicko, Pardubicko, Chrudimsko-Hlinecko, Svitavsko, 

Vysočina, Moravský kras a okolí, Brno a okolí, Podyjí, Lednicko-Valtický areál, Slovácko, 

Střední Morava-Haná, Zlínsko, Beskydy-Valašsko, Ostravsko, Poodří, Opavské Slezsko, 

Těšínské Slezsko, Jeseníky. [2] [13] viz příloha č. 6 
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4.3  Destinační management 

Předpokladem efektivního působení cestovního ruchu v území je organizační 

uspořádání procesů souvisejících s cestovním ruchem. Nejefektivnější je uspořádání do vazeb 

a vztahů, které umoţní vyuţít společně všech objektivních předností a výhod určitého území z 

pohledu turismu. Toto organizační uspořádání je přitom velice specifická, vzájemně 

provázaná pavučina procesů, které se postupně vyvíjejí a je ovlivňovaná z pohledu destinace 

řadou vnitřních i vnějších vlivů. Uvedené procesy probíhají mezi řadou subjektů, jeţ jsou 

součástí cestovního ruchu i dalších subjektů přímo či nepřímo na turismu zainteresovaných. 

[4] 

Destinační management je nejvyzrálejší forma řízení a regulace cestovního ruchu v 

turisticky vyspělých destinacích. Slouţí pro účelné zvýšení efektivnosti aktiv spojených s 

cestovním ruchem a jeho udrţitelným ţivotem. Pro efektivní řízení cestovního ruchu na 

určitém území je nutná spolupráce a kooperace poskytovatelů sluţeb. Cílem destinačního 

managementu je řízení činnosti cestovního ruchu v celé destinaci a jeho jednotlivých dílčích 

částech podílejících se na rozvoji a vytváření cestovního ruchu. Pro řízení destinačního 

managementu je nezbytné vytvářet strategické plány pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci, 

čerpat z podpůrných fondů, reagovat na poţadavky mezinárodního globálního trhu a v 

neposlední řadě celou destinaci řídit za účelem udrţení konkurenceschopnosti na trhu. [2] 

Destinační management je dle Výkladového slovníku cestovního ruchu (Pásková, 

Zelenka, 2002) definován jako „soubor technik nástrojů a opatření pouţívaných při 

koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci 

cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udrţitelné a 

konkurenceschopné produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka kvality, 

společný (sdílený) informačně-rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumů 

a sběru statických dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství soukromého a veřejného 

sektoru cestovního ruchu i podpora profesních spolků, sdruţení a organizací“. Nabídku 

vytvářejí poskytovatelé sluţeb svou širokou škálou nabízených produktů cestovního ruchu, 

avšak prostředí pro jejich poskytování vytvářejí samosprávní a správní orgány. [3] 

Nedílnou součástí destinačního managementu je i: 

 návštěvnický management, orientuje se na řízení počtu návštěvníků a usměrňování 

jejich chování (patří zde např. cenová politika, vytváření zón přístupnosti, budování 

turisticko-informačních center a jiné), 
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 model limitů přijatelné změny LAC (Limits to Acceptable Change), model je zaměřen 

na stanovení únosného zatíţení území a vyuţívání ukazatelů udrţitelného rozvoje 

cestovního ruchu, 

 spektrum rekreačních příleţitostí, které zahrnuje lokalizační, realizační a selektivní 

faktory pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. [2] 

Podle Heskové (2006) lze vymezit čtyři základní okruhy činností řešených 

destinačním managementem:  

1. rozvoj v souladu s trvalou udrţitelností ţivotního prostředí, 

2. vytyčování ekonomických cílů, 

3. sociálně-kulturní sféra, 

4. vnitřní a vnější komunikace. [2] 

Společnost destinačního managementu definuje Výkladový slovník cestovního ruchu 

(Pásková, Zelenka, 2002) jako „organizaci zaměřenou na management destinace v oblasti 

vytváření a prosazení destinace a jejích produktů cestovního ruchu na trhu, realizuje záměry 

destinačního managementu. Společnost destinačního managementu je zaměřena na vývoj a 

aktivní prodej destinace. Společnost destinačního managementu je zpravidla podporována 

nebo vytvořena hlavními poskytovateli sluţeb v destinaci.“ [3] 

Vývoj destinačního managementu 

V turisticky vyspělých zemích se destinační management začal vyvíjet jiţ v průběhu 

60. let 20. století. V této fázi vývoje se začala zakládat různá sdruţení, jejichţ cílem bylo 

společně propagovat a představovat potenciál území. Subjekty nabízející přijíţdějícím 

skupinám základní sluţby a organizující aktivity v jejich volném čase byly nazývány jako 

ground operators (oblastní operátoři), kteří vznikli jako reakce na poptávku organizátorů 

skupinových zájezdů v některých oblastech, aby tak zajistili vyšší komplexnost nabízených 

sluţeb. [2] 

Další fáze vývoje destinačního managementu ve světě byla představena aţ v 70. a 80. 

letech jako éra klasických lokálních a regionálních turistických destinací. Nastalo sdruţování 

podniků cestovního ruchu do spolků poskytovatelů turistické nabídky a sluţeb určitého 

regionu. Organizace akcí na zakázku se stala novou sluţbou připsanou na seznam sluţeb 

některých firem. Dohody o společné kooperaci byly uzavírány se záměrem hromadné reklamy 
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a podpory prodeje, činnosti informačních center a tvorby nabídky doplňkových sluţeb pro 

turistickou oblast. [2] 

Třetí etapa je zásadní pro rozvoj destinačního managementu a je označována jako 

koncentrační fáze. Dochází ke sjednocení partnerů do strategických kooperací za účelem 

zvýšení konkurenceschopnosti destinace, která je vyvolaná v důsledku globalizace a růstu 

konkurenčního prostředí v regionech. [2] viz příloha č. 7 

V současné době představuje destinační management významný segment odvětví 

sluţeb, z něhoţ kaţdým rokem plynou miliónové zisky, a který nabízí tisíce pracovních 

příleţitosti. Klíčový princip řízení cestovního ruchu ve vyspělých destinacích je zaloţen na 

spolupráci účastníků ze soukromého i veřejného sektoru. Partnerství je základním elementem 

jednání jednotlivých subjektů v systému. Vytvářejí se samostatné destinační organizace, které 

mají zpracované marketingové strategie pro řízení destinací. Cestovní ruch je povaţován za 

výchozí odvětví rozvoje destinace. [2] viz příloha č. 8 

Česká republika prošla 2. a 3. fází vývoje destinačního managementu, pro něţ jsou 

typické jednoduché kooperační aktivity zaměřené především na propagační aktivity – 

společná propagace míst a regionů, účast na veletrzích apod. V současné době se snaţí o 

zvýšení cestovního ruchu v turistických regionech a krajích prostřednictvím rostoucího 

významu destinačního managementu. Česká republika má záviděníhodný předpoklad pro 

plnění cestovního ruchu od jiných turistických destinací, má k dispozici téměř 80 % území 

vhodného pro rekreační účely. Také se můţe pyšnit mnoţstvím historických, kulturních a 

technických památek a hustou a dobře značenou sítí vzájemně propojených turistických 

stezek a tras. Nabídka nových produktů vzniká na cestovním trhu České republiky. Mohou to 

být např. městské, kongresové a incentivní turistiky, sportovní turistiky a cykloturistiky, 

kulturní turistiky, venkovské turistiky a v některých regionech se rozmáhá tradiční lázeňství. 

[2] 

Způsob řízení a organizace cestovního ruchu na určitém území výrazně ovlivňují 

konkurenceschopnost turistických destinací. Úzká spolupráce mezi jednotlivými 

organizacemi a subjekty cestovního ruchu, které tvoří stranu nabídky a poskytují jednotlivé 

sluţby návštěvníkům destinace, je východiskem pro efektní management destinace. 

Poskytovatelem sluţeb cestovního ruchu můţe být jak soukromý sektor, tak i veřejný, který 

by měl vytvářet podmínky pro komplexní rozvoj území a měl by zajišťovat zejména 

neziskové sluţby, neboť jsou tyto sluţby z ekonomického hlediska nezajímavé pro 
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podnikatelské subjekty. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru by měla být úzce 

provázána, neboť na této spolupráci závisí úspěch cestovního ruchu v destinaci. Soukromé 

subjekty většinou poskytují ubytovací, stravovací, či jiná zařízení, jejichţ úroveň ovlivňuje 

rozsah a kvalitu nabídky sluţeb. Tato nabídka je podmíněna i infrastrukturou, o které většinou 

dbají veřejnoprávní instituce. Z pohledů návštěvníků jsou sluţby cestovního ruchu 

poskytované podnikatelskými subjekty i orgány veřejné správy komplementární a navzájem 

se do jisté míry podmiňují. Návštěvník destinace většinou nerozlišuje, kdo danou sluţbu 

poskytuje, ale jaké uspokojení mu sluţba přináší. [2] 

Reakce na zvyšující se konkurenční boj mezi jednotlivými destinacemi je snaha o 

sjednocení a organizaci poskytovatelů sluţeb cestovního ruchu v turisticky vyspělých zemích. 

Častokrát jsou tyto kooperační činnost zaloţeny právě na spolupráci mezi veřejným a 

soukromým sektorem. [2] 

Uplatňování principu „3P“ je nezbytným předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu.  

1. Private (soukromý sektor):  

 hotely, 

 stravovací a ubytovací zařízení, 

 relaxační a rehabilitační zařízení, 

 cestovní kanceláře a agentury, 

 provozovatelé sportovních a kulturních zařízení (kino, lanové centrum, apod.), 

 poskytovatelé sportovních a kulturních sluţeb (lyţařská škola, organizátoři 

koncertů, apod.). 

2. Public (veřejný sektor): 

 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), 

 CzechTourism, 

 kraje, města, obce a jednotlivé veřejnoprávní instituce. 

3. Partnership (spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem) 

Soukromý nebo veřejný sektor (Private or Public): 

 destinační agentury, organizace cestovního ruchu (OCR), 

 turistická informační centra (TIC),  

 muzea, organizátoři společenských a sportovních akcí, 

 provozovatelé kulturních zařízení a památkových objektů, 

 místní dopravci. [2]  
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4.4  Destinační marketing 

Destinace cestovního ruchu představuje z pohledu klienta zcela určitý a zároveň 

komplexní produkt cestovního ruchu. Je to tedy územní jednotka, jejíţ hodnota je tvořena 

nabídkou atraktivit regionu (přírodních, kulturních) a poskytovaných sluţeb cestovního ruchu 

(doprava, ubytování, stravování a další sluţby). Nabídka destinace se především odvíjí od 

poptávky turistů. Hlavním cílem destinačního marketingu je na základě poptávky vytvářet, 

doplňovat a rozvíjet produkt cestovního ruchu o chybějící elementy, odprezentovat jej a v 

konečné fázi prodat jako celek. Pro úspěšný prodej je vhodné vytvořit marketingovou 

strategii, která platí pro všechny úspěšné destinace ať uţ v místním, regionálním nebo 

národním pojetí. Marketingová strategie neboli strategický marketing navazuje na detailní 

marketingový výzkum, monitoring. Jedná se zejména o analýzu nabídky destinace nebo 

analýzu potřeb potenciálních zákazníků. Pro správnou formulaci mise a vize, ke které by měla 

svými činnostmi destinace směřovat, jsou nezbytné údaje ze zpracovaných analýz, 

monitoringů a analýz. [2] 

Velké nedostatky a problémy spojené s řízením destinací a vzniku cestovního ruchu v 

českých podmínkách jsou zapříčiněny slabou spoluprací podnikatelských subjektů a 

praktickou neexistencí silných zájmových sdruţení komerčních subjektů, které jsou ale velmi 

významným a nepostradatelným článkem destinačního managementu. Hlavním předpokladem 

pro fungování plnohodnotných destinačních agentur je důvěra a spolupráce mezi 

podnikatelskými subjekty v dané oblasti. Pro strategický rozvoj regionu je nutná spolupráce 

celé řady subjektů, zejména podnikatelských subjektů, občanských a kulturních organizací, 

orgánů státní správy, orgánů místních samospráv, organizací cestovního ruchu a obyvatelů 

regionu. [2] 

Základní problémy řízení cestovního ruchu v České republice: 

 slabá rozvinutost silných zájmových skupin, 

 nepochopení nutnosti a nezbytnosti spolupráce v cestovním ruchu, 

 nedostatečná spolupráce a rozdílné zájmy veřejné sféry, 

 neefektivní spolupráce obcí v rámci tzv. dobrovolných svazků obcí, mikroregionů v 

cestovním ruchu a neefektivní podpora meziobecní spolupráce, 

 nedocenění cestovního ruchu jako odvětví s velkým multiplikačním efektem, 

 nízká politická podpora cestovního ruchu, 

 neefektivní řízení a organizace cestovního ruchu, 
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 absence kvalitních marketingových strategií a koncepcí rozvoje, 

 omezené finanční prostředky, 

 nedostatečná přehlednost prezentace destinace Česká republika, 

 nedostatky v legislativním a daňovém systému, 

 nedostatek potřebných odborníků v řízení cestovního ruchu. [2] 

Ve srovnání s vyspělými turistickými destinacemi jsou formy řízení cestovního ruchu 

v České republice nevyvinuté a odpovídají vývojové fázi, kterou prošly nejvyspělejší 

destinace v 50. - 70. letech. V této vývojové fázi hrály důleţitou roli jednoduché kooperační 

aktivity, zaměřené zejména na propagační aktivity. [2] 

V následujících kapitolách se budu věnovat analýzám podmínek pro zvyšování úrovně 

v oblasti Beskyd, konkrétně v turistické destinaci obce Ostravice.  
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2. Beskydy jako oblast CR v Moravskoslezském kraji 

Jsou tiché jak ten černý bor, 

Co kryje jejich hlavy sivé, 

To hřebeny jsou našich hor, 

To Beskydy jsou zádumčivé. 

Petr Bezruč 

4.1  Charakteristika Beskyd 

Beskydy na území České republiky leţí ve východním cípu Moravy a Slezska při 

hranicích s Polskem a Slovenskem. Zasahují do kraje Moravskoslezského a Zlínského. Území 

je vymezeno městy Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Roţnov pod Radhoštěm, Frenštát pod 

Radhoštěm, Kopřivnice, Příbor, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek, Český Těšín, Třinec, 

Jablunkov a jejími správními obvody. Města spadají do okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Vsetín a Karviná, z nichţ okres Vsetín spadá do Zlínského kraje, všechny ostatní okresy 

náleţí do kraje Moravskoslezského. Beskydy jsou členěny na tři regiony – Těšínské Beskydy, 

region Beskydy a Beskydy Valašsko. Rozloha vymezené oblasti Beskydy činí 2 100 km² v 

Moravskoslezském a Zlínském kraji. Z tohoto celku je pro rekreaci vhodných 78,8 % území a 

roční doba vyuţití oblasti je 280 dní. [5] [6] [14] [15] viz příloha č. 9 

Na tomto území ţije 390 000 obyvatel. Průměrná hustota zalidnění je cca 185 obyvatel 

na km², coţ je vzhledem k horskému charakteru regionu poměrně vysoká hodnota, jen pro 

srovnání v České Republice průměrná hustota zalidnění činí 130 obyvatel na km² a v 

Moravskoslezském kraji 230 obyvatel na km². Nachází se zde 5 měst a 55 obcí s více jak 161 

tisíci obyvateli. Největším městem na tomto území je Frýdek-Místek s rozlohou města 51,61 

km² a počtem obyvatel 60 339. Podle profilu patří Moravskoslezské Beskydy k jednomu z 

největších a nejrozmanitějších pohoří a zároveň jsou jedním z největších souvislých lesních 

porostů v České republice. Svou geologickou stavbou patří Beskydy ke Karpatské soustavě. 

Hlavní hřeben se táhne od Velkého Polomu (1 069 m. n. m.) aţ po Radhošť (1 129 m. n. m.). 

K nejvyšším vrcholům Beskyd patří Lysá hora (1 323 m. n. m.), Smrk (1 276 m. n. m.), 

Kněhyně (1 257 m. n. m.), Travný (1 203 m. n. m.). Nejniţší bod je hladina Roţnovské Bečvy 

u Zubří (350 m. n. m.). Maximální výškový rozdíl je tedy přes 978 m. Nejniţší polohy 

regionu se nacházejí na Novojičínsku a postupují k nejvyšším na Frýdecko-Místecku. K 
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nejnavštěvovanějším a nejkrásnějším místům patří horské sedlo Pustevny (1 018 m. n. m.). [5] 

[7] [15] [16] 

Ve východní oblasti je horský terén masivu Moravskoslezské Beskydy 

charakteristický svým uspořádáním horských pásem a hřebenů, které jsou odděleny 

hlubokými údolími a strţemi. V západní části Beskyd přechází tento horský terén v členitou 

vrchovinu, pro kterou jsou typické výrazné kupovité vrchy, jimţ se říká beskydské kotáry. 

Obecně mají Beskydy ráz středohor prostoupených řadou brázdovitých a kotlinových 

sníţenin. Typická jsou rovnoběţná horská pásma řazená za sebou a vázaná na výskyt 

odolnějších hornin. Toto mladé pásemné pohoří vzniklo v průběhu druhohor a třetihor a jeho 

hlavní horninou jsou pískovce a občas se objevují břidlice a jílovec. Největším článkem 

Beskyd je hornatina Moravskoslezské Beskydy, dále Vsetínské vrchy, Veřovické vrchy, 

Slezské Beskydy oddělené od Moravskoslezských Beskyd Jablunkovskou brázdou a na jihu 

moravská část Javorníků. Frenštátská brázda odděluje Štramberskou vrchovinu a Třinecká 

brázda Těšínskou pahorkatinu. [5] [15] [17] 

Region leţí na hlavním evropském rozvodí. Rozvodnice jde od západu po hřebeni 

Veřovických vrchů, sedlem Pindula přechází na hřeben Radhoště, po němţ přes Pustevny jde 

na Čertův mlýn. Zde se stáčí směrem k jihu a přes Martiňák, Kladnatou a Třeštík směřuje na 

Bumbálku. Odtud pokračuje východním směrem po hraničním hřebenu přes Bobek, Bílý 

Kříţ, Malý a Velký Polom na Jablunkovský průsmyk a po hřbetu Slovenských Beskyd 

přechází na území Slovenska. Zajímavostí je, ţe tato linie neprochází největšími beskydskými 

vrcholy. Území severně od ní náleţí do úmoří Baltského moře, jiţně od ní do úmoří moře 

Černého. Řeky oblasti patří středoevropskému (oderskému) typu řek. [5] [15] [16]  

V Beskydech pramení značný počet řek a potoků s charakteristikou studené vody. 

Nejvýznamnější řekou Beskyd je Ostravice a na Valašsku je to řeka Bečva, která vzniká u 

Valašského Meziříčí soutokem Vsetínské Bečvy a Roţnovské Bečvy, cestou přibírá také 

četné přítoky. Samotná řeka Bečva je pro vodáky sjízdná pouze za vysokého stavu vody. K 

jihovýchodu klesá Vítkovská vrchovina do Moravského úvalu, jímţ protéká řeka Odra a 

odvodňuje Oderské vrchy. Svahy jsou poměrně strmé, a tak se v údolích horských říček tvoří 

malé vodopády a peřeje. Blízko Pusteven jsou v rašeliništi dvě malá jezírka. Na vrcholku 

Lysé hory je přírodní rezervace. [5] [15] [16]  

Jedním z nejstarších způsobů vyuţití toků oblasti bylo plavení dřeva. Tuto dobu 

připomínají tzv. klauzy, malé nádrţky, při jejichţ vypouštění se splavovala po horských 
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tocích polena. Dodnes se nacházejí v tzv. Zadních horách, příkladem jsou nádrţky Maxova, 

Lučovecká či Panská. [15] [16]  

Nejvýznamnější skupinou umělých vodních děl jsou dnes vodárenské nádrţe. 

Vzhledem k poměrně vysoké čistotě toků i mnoţství vody v nich představují významný zdroj 

pitné i uţitkové vody pro průmyslové aglomerace Severomoravského kraje. Moravskoslezské 

Beskydy, Slezské Beskydy a Valašsko byly vyhláškou určeny za chráněnou oblast akumulace 

vod. Největší přehradní nádrţí je Šance na řece Ostravici. Nádrţ má plochu 336 ha. Dále 

velmi významný zdroj pitné vody je přehrada Morávka (80 ha). Na těchto nádrţích je zákaz 

koupání i jakékoliv jiné sportovní či rekreační činnosti, celá povodí nad profilem hrází jsou 

ochranná hygienická pásma. Mezi další patří i nádrţ na potoku Stanovnici, levém přítoku 

Vsetínské Bečvy u obce Karolinka, která změnila ráz tohoto údolí. Dále se zde nacházejí 

menší vodní nádrţe, vybudované hlavně pro zadrţování velkých vod, v současnosti slouţící 

jako rekreační vodní plochy. Na Valašsku jsou to nevelké přehradní nádrţe s kamennými 

hrázemi, a to Horní Bečva (z roku 1944, která má 15 ha) nad stejnojmennou obcí a Bystřička 

na říčce Bystřici. Ta je jednou z nejstarších přehradních nádrţí v republice, neboť byla 

vybudována v letech 1907-1912 ve spojitosti s jiţ tehdy plánovaným kanálem Odra - Dunaj. 

[5] [16] [17]  

Beskydy jsou vzhledem ke geologické stavbě na podzemní vody poměrně chudé, 

neboť se zde nachází velké mnoţství pískovce a nepropustné vrstvy jílovitých břidlic. Kromě 

toho intenzívní zvrásnění znemoţňuje hromadění většího mnoţství podzemní vody. Prameny 

jsou sice velmi četné, ale drobné a rozptýlené. Drobné prameny mineralizovaných vod jsou 

vyuţívány pouze lokálně. Z významnějších jsou to: ţeleznatosíranový pramen v Krhové na 

Jehličné, sirovodíkový vývěr v údolí Smradlavy na Bílé, ţeleznatý pramen v blízkosti nádraţí 

Hodslavice - Hostašovice a sirné a ţeleznatovápenaté vody v Libotíně a Rybí. [5] [16] [17] 

Podnebí Beskyd ovlivňuje jejich poloha v centrální části Evropy. Celá oblast leţí na 

přechodu mezi podnebím oceánským a vnitrozemským. Oceánské vzdušné masy k nám 

přinášejí počasí s mírnou zimou, chladnějším létem, velkou oblačností a mnoţstvím sráţek. 

Naopak vzduch kontinentálního typu charakterizují značné denní i roční rozdíly teploty, 

menší mnoţství sráţek i oblačnosti. Místní klimatické podmínky jsou ovlivňovány různou 

nadmořskou výškou a expozicí svahů hor. Směrem od západu k východu přibývá sráţek, v 

zimním období bohatých na sníh, který se v horských polohách drţí čtyři aţ pět měsíců. 

Beskydy dosahují průměrné roční sráţky kolem 1 400 mm. Nejvíce sráţek spadne v červnu aţ 
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srpnu, nejméně v únoru a březnu. Průměrná roční teplota je cca 9 °C, v zimním období se 

teploty pohybují mezi -3 aţ -5 °C, kdy nejchladnějším měsícem je leden a letní teplotní 

průměr je cca 16 aţ 18 °C, kdy nejteplejší měsíc je červenec. Léto bývá slunné a teplé s 

počtem letních dnů mezi 20 aţ 30, počet dnů se sněhovou pokrývkou je 60 – 100, na 

hřebenech 150 aţ 180 dní. Beskydy patří k oblastem s nejbohatší sněhovou pokrývkou v 

rámci celé ČR. Velmi půvabný a poměrně dlouhý bývá podzim. [5] [16] [17] 

V Beskydech je bohaté zastoupení středoevropské flory a fauny, objevuje se zde řada 

vzácných rostlinných druhů - vstavačovité rostliny, naše orchideje. Tři pětiny beskydského 

horstva pokrývají lesy, v nichţ převládají jehličnaté dřeviny. Původní vegetaci s převaţujícími 

listnatými stromy pozměnili lidé. Dnes se jiţ pouze místy vyskytují buky, jasany, javory, 

jilmy nebo lípy. Na Radhošti a Lysé hoře byla uměle vysázená kosodřevina, pocházejí odtud 

nejmohutnější jehličnaté stromy. Jeden z nich stál na náměstí svatého Petra ve Vatikánu, který 

byl věnován beskydskými katolíky. Směrem k východu přibývá travnatých ploch nazývaných 

poloniny. Jejich vyuţíváním se v 15. aţ 17. století šířila pastevecká (tzv. valašská) kolonizace. 

K zemědělství jsou vyuţívány pouze mírnější svahy, převaţují pastviny s bohatstvím zeleně. 

[5] [16] [17] 

Rozmanitá je i zdejší typická lesní a horská zvířena jako například jelen evropský, 

prase divoké, rys ostrovid, liška, kuna, jezevec, medvěd, vlk či kočka divoká. V rozsáhlých 

lesích je zastoupeno velmi početně i ptactvo, ze sov jsou to výr velký, kalous ušatý, sýc 

rousný, z dravců jsou to například káně lesní a poštolka, dále pak ledňáček říční, skorec 

vodní, kos horský a vzácný strakapoud bělohřbetý. Mimo tyto vyjmenované ţivočichy zde 

nalezneme na  3 000 druhů hmyzu. [5] [16] [17] 

Hory byly vţdy povaţovány za předmět zájmu i obdivu, ale také obav a strachu. 

Vrcholy zahalené často v mlze a mracích, tmavé a hluboké hvozdy oplývající tichem, jeţ jen 

zřídka narušil lovec, sběrač hub či medu lesních včel, uhlíř či poustevník, zapříčinily, ţe se 

hory staly v představách lidí sídlem pohanských bohů a bůţků, rejdištěm démonů, skřítků a 

bludiček, jen obtíţně vytlačovaných křesťanskou mytologií. Vedle bytostí nadpřirozených si 

tyto hluboké hvozdy oblíbili opravdoví psanci, lupiči, vyvrheli a zloději, jeţ lidová tradice 

obdařila nimbem bojovníků proti nespravedlnosti feudálního systému a nazvala je posléze 

romanticky a obdivně zbojníky, kterým toto území poskytovalo útočiště. [8]  

 Beskydy prošly poměrně dlouhým a barvitým historickým vývojem. Zmínky o 

prvním osídlení oblasti sahají aţ do pravěku. Jeskyně Šipka o tom poskytla řadu unikátních 
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dokladů (zlomek spodní čelisti neandertálského dítěte či soubor bronzových předmětů 

z pozdní doby bronzové). [15] [16] 

Jiţ v 5. století se v oblasti začaly usazovat slovanské kmeny. Základní podobu získala 

krajina během osídlování ve 12. a 13. století. K osídlování docházelo velmi pozvolna, 

většinou ve vyšších polohách - v lesích, na pastvinách a horských loukách. Hlavním zdrojem 

obţivy byl chov dobytka, zejména ovcí a koz. Za to, ţe si osadníci budovali obydlí na hůře 

přístupných a méně lukrativních místech, jim feudální páni udělovali mnohé výhody. Nebyli 

však zbaveni odvodu daně, která měla většinou naturální formu. Právo nosit zbraň, bylo 

jedním z privilegií těchto obyvatel. [15] [16]  

V 15. století Beskydy značně utrpěly uherskými vpády a následnými válkami. Velmi 

citelně se zmenšil i počet obyvatel. Sloţitá ekonomická i společenská situace se ještě více 

zhoršila v době třicetileté války. [15]  

Do horské části Beskyd se začali trvale stěhovat zejména slovenští pastevci v 16. – 17. 

století. Pasekářská kolonizace dosáhla svého vrcholu v 18. století. [15] [16] 

 K budování průmyslu zde dochází aţ ve 20. století. Začíná se rozvíjet také 

stavebnictví a s tím souvisí i vznik lesního hospodářství. Dřevo se stalo základní stavební 

surovinou. [15] [16] 
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4.2  Turistika Beskyd 

Lesy bez konce, sluncem prozářené louky, modré hory s vrcholy zahalenými v mlze, 

lidová architektura, rozkvetlé stráně vonící jalovcem a borůvčím, krajina horských hřebenů, 

zurčících potoků a říček, to vše jsou harmonické tóny svěţích přírodních krás Beskyd. Pro 

tyto a mnoho dalších přírodních či historických atraktivit jsou Beskydy vyhledávanou 

turistickou oblastí v kaţdém ročním období. [18] 

Pěší turistiku doplňuje hustá síť cyklostezek, krytých bazénů i letních koupališť, 

k dispozici jsou jízdárny, plachtění na rogalech a paragliding. Beskydy jsou velmi oblíbené u 

příznivců zimních sportů, neboť jsou proslulé svými vynikajícími sněhovými podmínkami. 

Do oblasti Beskyd také náleţí proslulý valašský skanzen v Roţnově pod Radhoštěm, je to 

nejstarší muzeum svého druhu ve střední Evropě. Setkáme se zde s celou řadou zajímavých 

míst příhodných k návštěvě, Kopřivnice s muzeem historických automobilů Tatra, 

kloboučnické muzeum v Novém Jičíně, sklářské hutě v Karolince anebo mohutný hrad 

Hukvaldy. Mezi unikáty Beskyd patří i místní speciality světově známá slivovice, frgále, 

brynzové halušky se slaninou, Štramberské uši, valašské koláčky, valašská klobása a mnoho 

dalších gastronomických pochutin. [18] [19] 

Dostupnost oblasti Beskydy je zajištěna silniční, autobusovou a ţelezniční dopravou. 

Silniční síť navazuje na předměstskou síť Ostravy, ale umoţňuje i dobré spojení s ostatními 

částmi republiky. Územím prochází mezinárodní komunikace E 462, E 75 a řada silnic I. 

třídy. [16] 

Hlavní údolní tahy a všechna výchozí místa jsou přímo dostupná veřejnými 

dopravními prostředky. Mimo to je řada míst s veřejnou dopravou i přímo na trasách, coţ jistě 

ocení méně zdatní turisti. Autobusová doprava je poměrně dobrá, ale je dost redukována 

v počtech spojů.  Další moţnost autobusové přepravy se nabízí i pro lyţaře. Dva skibusy 

zajišťují v zimní sezóně přepravu z Ostravy po Soláň a z Nového Jičína aţ po slovenský 

Makov. [9] [10] [18] 

Vlaková doprava je velmi populární, neboť zde procházejí hlavní ţelezniční trati 

Hranice na Moravě – Púchov, Kojetín – Ostrava, Bohumín – Ţilina, a místní trati Frýdek-

Místek – Český Těšín, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice, Štramberk – Studénka, Valašské 

Meziříčí – Roţnov pod Radhoštěm, Vsetín – Velké Karlovice, příp. i Hodslavice-Hostašovice 

– Nový Jičín (ta je částečně po povodni nahrazena autobusy, o její budoucnosti se rozhoduje). 

[10] 
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Dobře je udrţována síť značených turistických cest, na jejíchţ význačných 

křiţovatkách jsou vyvěšeny rozcestníky, směrovky i přehledné mapy. Zákazy vstupu mimo 

značené trasy platí jen v přírodních rezervacích a u přírodních památek. Na většině značených 

tras je moţnost se setkat s atraktivitami Beskyd. Proto jsou Beskydy velmi oblíbené turisty, 

ale i zoology, botaniky, geology a vzhledem k charakteru pohoří je řada cest, zejména 

hřebenovek, zároveň vyuţívaná cykloturisty a v zimních měsících i běţkaři. [10] 

Cestovní ruch má v Beskydech barvitou a dlouholetou historii, především pěší 

turistika se zde pěstovala jiţ v průběhu 19. století. Přestoţe v horách sídlilo české 

obyvatelstvo, putování po nich řídil z měst bohatě dotovaný německý spolek Beski denverein, 

který napomohl k vystavění chaty na Javorovém (1898), Lysé hoře (1898), Slavíči (1898), 

Bílém Kříţi, Skalce, Ostravské chaty na úpatí Lysé hory, která vyhořela v 50. letech, a chaty 

na Bystřičce. Prvním českým turistickým spolkem v tehdejším Rakousko-Uhersku byla 

Pohorská jednota Radhošť, zaloţená roku 1884 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Účelem spolku 

bylo (článek 2 stanov): „Návštěvu hor a zajímavých krajin moravsko-valašských usnadňovati 

a k ní povzbuzovati, znalost jich rozšiřovati, lásku k nim pěstovati a k vědeckému 

prozkoumání Valašska přispívati.“  [9] [10] 

Záhy se v okolních městech zaloţily odbočky. Jiţ v prvním desetiletí existence spolku 

byly ze sbírek postupně vystavěny útulna Pustevňa (1891), rozhledna Cyrilka (1893) a zděná 

útulná Šumná (1894), poté následovaly další stavby na Pustevnách, především útulná 

Maměnka s jídelnou Libušín podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Spolek se dále 

podílel na označování a udrţování mnoha kilometrů turistických chodníků a tras. [9] [10] 

V roce 1888 po ustanovení Klubu českých turistů začaly vznikat odbory KČT i v řadě 

míst Beskyd a okolí např. v Roţnově pod Radhoštěm, Štramberku a dalších místech. V letech 

1906-7 vybudoval ostravský odbor první chatu na Ondřejníku. Po vzniku samostatného 

Československa se rychlým tempem zvýšil počet odborů KČST v oblasti Beskyd. Do roku 

1935 bylo vystavěno devět turistických chat. Některé následující chaty byly zakoupeny, 

upraveny či pronajaty. Chaty na Velké Čantoryji a Kozubové se staly středisky polských 

turistů. Činnost organizace prezentoval časopis Beskyd – Jeseníky, respektive Krásná zem – 

Revue moravskoslezské turistiky, v tomto období se začaly vydávat turistické průvodce. [9] 

[10] 
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V současnosti je celá oblast Beskyd vyhledávanou a vyuţívanou atraktivitou 

především pro své jedinečné přírodní krásy a přitaţlivé rekreační moţnosti jak pro turisty, tak 

i pro milovníky sportovních aktivit v letních i zimních měsících. [5] 

V zimním období je zde připraveno na horských svazcích velké mnoţství lyţařských 

vleků a velmi dobře vybavených lyţařských středisek. Ţádné z nich však neodpovídá nejen 

evropskému, ale mnohdy ani národnímu standardu (ve většině středisek chybí umělé 

zasněţování). K těm se přibliţuje pouze středisko Grůň-Armaturka. Mezi nejvyuţívanější 

lyţařské vleky patří Pustevny s Radhoštěm, Velký Polom, Grúň, Bumbálka, Lysá hora, 

Lomná, Třeštík, Soláň, Velké Karlovice, Bílá, Mezivodí, Malenovice, Visalaje, Portáš-

Kohútka a mnoho dalších. Sjezdovky jsou označeny podle obtíţnosti modrou, červenou a 

černou barvou. Modrou barvou jsou označeny sjezdovky pro méně zdatné lyţaře a děti. 

Červenou barvou jsou označeny středně těţké sjezdovky a černou barvou jsou označeny 

nejprudší sjezdovky. Nachází se zde i početné mnoţství lyţařských a snowboardových škol a 

půjčoven s moţností poskytnutí servisu. Pro milovníky běţeckého lyţování se doporučují 

trasy na hřebenech Vsetínských a Veřovických vrchů. Beskydy skýtají lanovky ve Frenštátě 

pod Radhoštěm, Ráztoce - Pustevnách a Oldřichovicích – Javorovém, které nejeden turista 

ocení. [10] [18] [19] 

Skiareály nabízejí upravené sáňkovací či bobové dráhy. Velmi oblíbená je bobová 

dráha s celoročním provozem v Mostech u Jablunkova, která byla v roce 2004 první bobovou 

dráhou tohoto typu v České republice. Délka sjezdové dráhy je 650 m a maximální rychlost 

40 km/h. Jednou ze sportovních novinek poskytovaných v oblasti Beskyd je snowtubing, 

nabízený v Třanovicích nebo ve Velkých Karlovicích. Jedná se o sjezd na speciálním 

nafukovacím člunu ve sněhovém korytě. Nabízí se zde i moţnost nezvyklé zimní vyjíţďky 

v saních s koňským spřeţením ve Sviňorkách. [11] [18] [19] 

Moţností sportovního vyţití se však v zimě neomezují jen na outdoorové aktivity, 

zpestřením mohou být Aquapark ve Frýdku-Místku, bylinné lázničky v Komorní Lhotě, Lara 

wellness na Čeladné, beskydské dětské sanatorium v Metylovicích a rekreační centrum 

Sepetná. [18] [5] 

Také v letním období přitahují Beskydy početné mnoţství pěších i cykloturistů. Je zde 

vyznačeno 555 km pěších tras a 420 km cyklotras. Doplňkové sluţby pro cykloturistiku jsou 

však zatím nedostatečné; nachází se zde 17 cykloprodejen a pouze čtyři půjčovny kol. Po 

horských hřebenech, údolími vodních toků, přes vyhlídková místa a centra turistického a 
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cestovního ruchu vede hustá síť dobře značených turistických cest, které turisty zavedou na 

místa s nezapomenutelnými panoramaty na zdejší krajinu. Turistické značky jsou od sebe 

vzdáleny maximálně 250 m a v případě turistické trasy se jedná vţdy o barevný pruh mezi 

dvěma bílými pruhy. Pruh uprostřed nemá aţ tak velký význam, co se týče důleţitosti cest či 

náročnost stezky. Má především význam v tom, ţe se podle něj turista lépe orientuje. Červená 

a modrá barva označuje dálkové nebo hřebenové trasy, zelenou a ţlutou barvou se označují 

trasy kratší a místní. V současné době se Klub českých turistů zabývá nejen značením pěších 

tras, ale i tras lyţařských, běţkařských, cyklistických i stezek pro hipoturistiku. [5] [18] [19] 

Hory v Beskydách jsou specifické svými dlouho se táhlými hřebenovými výstupy. 

Trasy jsou značeny dle náročnosti od lehkých procházek aţ po náročné výstupy na beskydské 

vrcholy. Náročnost ve většině případů nepřevyšuje moţnosti průměrného turisty. Některé 

hřebenovky lze sjednotit do několikadenních přechodů, však ţádná trasa nevyţaduje nocleh. 

[10] 

Údolní nádrţe v Beskydech slouţí jako rezervoáry pitné vody, proto jsou zakázány pro 

rekreační uţití. Najdou se zde však i moţnosti pro provozování vodních sportů, jedná se o 

přehrady Bystřička, Horní Bečva, Baška a Olešná. Řeky v Beskydách jsou vyuţívány vodáky, 

i kdyţ nejde o tradiční cíl vodáků. Přitaţlivé pro vodní turistiku jsou toky řek Ostravice a 

Morávka. Jednotlivé řeky jsou označovány pro orientaci vodních příznivců stupnicí WW 

(wild water), a to stupnicí 1 – 6, obtíţnost je vţdy vyznačována dle ideálního stavu vody. [5]  

Rovněţ k sportovnímu vyuţití slouţí deset venkovních koupališť a sedm krytých 

bazénů, které jsou vhodné jak ke koupání, tak i k dalším vodním sportům jako například 

windsurfingu (Olešná). Patří zde např. koupaliště v Kopřivnici, koupaliště Sluníčko na 

Ostravici, venkovní auapark  i krytý bazén Olešná, areál ve Frenštátě pod Radhoštěm (zde se 

nachází i krytý bazén), Fry-relax centrum Fryčovice, sportovní a relaxační centrum Kotelna 

ve Frýdlantu nad Ostravicí, rodinné relaxační centrum v Palkovicích, krytý bazén v hotelu 

Odra na Ostravici, v hotelu Bezruč na úpatí Lysé hory, v hotelu Prosper na Čeladné a další 

plavecké objekty v Prostřední Bečvě, Zubří, Zašové, Valašském Meziříčí a Vsetíně. [5] [19] 

Velice oblíbenou letní činností je hipoturistika. Výuku jízdy na koních či rekreační 

jeţdění nabízí areál v Dolních Domaslovicích, ve Frýdku-Místku, v Kozlovicích, ve Frenštátě 

pod Radhoštěm, ve Sviadnově, v Bašce, v Hnojníku, na Čeladné a v údolí řeky Morávky. [5] 

I nadšenci minigolfu a golfu si zde přijdou na své, tento dosud málo známý sport se 

zde začal objevovat aţ po roce 2000. Nyní se v Beskydách nachází pět golfových hřišť 
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v Kostelci, v Ropici, v obci Čeladná, v Roţnově pod Radhoštěm, v obci Ostravice a v areálu 

penzionu U přehrady v obci Morávka je moţnost minigolfu. [5] [19] 

Méně vyuţívaným letním sportem je lezení po skalách, přesto má mnoho svých 

vyznavačů. Většina lezeckých lokalit se nachází v CHKO Beskydy, proto je nezbytné 

dodrţování dohodnutých pravidel chování v chráněných oblastech a to i ve vlastním zájmu. 

Ve Frýdku-Místku se nachází umělá lezecká stěna. [5] [19] 

Vysoké kopce v Beskydách jsou velmi příznivé pro paragliding, proto jsou Beskydy 

tak trochu označovány zemí zaslíbenou pro paraglidisty. Tato adrenalinová aktivita má 

kaţdým rokem více příznivců, s ohledem na výhledy, které se paraglidistům nabízejí, není se 

co divit. Současně se zájmem se zvyšuje nabídka paraglidingových škol, klubů a 

tandemových skoků s profesionálem např. Aeroklub ve Frýdlantu nad Ostravicí nebo 

Beskydská škola létání v Nošovicích a mnoho jiných. [5] [19] 

Nově vznikající bikeparky či vyjíţďky do hor a okolí na moderních a rychlých 

čtyřkolkách v Čeladné či Štramberku, případně paintballová hřiště umístěná přímo v přírodě 

s velkým mnoţstvím umělých i přírodních překáţek vytvářejících podmínky pro simulaci her 

jsou zvláště preferované u mladé generace. [5] [19] 

Největší horské lanové centrum v České republice se nachází v Beskydech v obci 

Trojanovice s názvem Tarzánie, nabízí záţitek s nádechem adrenalinu, neboť lanové překáţky 

jsou zavěšeny na stromech ve výšce 4 – 12 m nad zemí. [5] [19] 

A mnoho dalších velice oblíbených aktivit, které lze vykonávat v Beskydách jako 

rybaření, sběr hub či jiných lesních plodů.  

Beskydy celoročně nabízí také kulturní aktivity. Významnými kulturními centry jsou 

Frýdek-Místek s frýdeckým zámkem ze 17. století (kde se nachází i Muzeum Beskyd) a 

Hukvaldy s hradem, kde se kaţdoročně koná známý mezinárodní hudební festival Janáčkovy 

Hukvaldy. [19] 

 

 

 



23 

4.3  CHKO Beskydy 

Chráněná krajinná oblast Beskydy je svou rozlohou 1 160 km² největší chráněnou 

krajinnou oblastí v České republice, zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, 

podstatnou část Vsetínských vrchů, moravskou část Javorníku tvořících hranici se 

Slovenskem, kde na ni bezprostředně navazuje CHKO Kysuce. Území se rozkládá v 

Moravskoslezském a Zlínském kraji v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín. Beskydy 

patří mezi horské chráněné území s vysokou lesnatostí aţ 71 %. Nejvyšším bodem je vrchol 

Lysé hory (1 323 m. n. m.). [16] [20] viz příloha č. 10 

Územím CHKO protékají řeky Vsetínská Bečva (téţ nazývána Horní Bečva je řeka ve 

Zlínském kraji s délkou toku 58,8 km a plochou povodí 734,1 km²), Roţnovská Bečva (téţ 

nazývána Dolní Bečva je řeka ve Zlínském kraji s délkou toku 37,6 km a plochou povodí 

254,4 km²), Ostravice (je řeka v okresech Frýdek-Místek a Ostrava-město v 

Moravskoslezském kraji s délkou toku 65,1 km a plochou povodí 827,4 km²) a Morávka (je 

řekou v Moravskoslezském kraji a je to nejvýznamnější přítok řeky Ostravice). V oblasti se 

nalézá mnoho naučných stezek. Mezi nejznámější patří Prameny řeky Morávky, Lysá hora, 

Javornický hřeben, Čertův mlýn, Radegast, Hradisko, Veřovické vrchy, Mionší. [16] [20] 

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973 ministrem kultury 

ČSR. Podle této vyhlášky „Posláním CHKO Beskydy je ochrana všech hodnot krajiny, jejího 

vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváţeného ţivotního 

prostředí; k typickým znakům krajiny náleţí zejména její povrchové utváření včetně vodních 

toků a ploch, její vegetační kryt a volně ţijící ţivočišstvo, rozvrţení a vyuţití lesního a 

zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, 

architektonické stavby a zástavba lidového rázu“. [16] [20] 

Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní podmínky. 

Nalezneme zde zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných 

karpatských ţivočichů a rostlin, mnoho druhů lučního společenstva, unikátní i podzemní 

pseoudokrasové jevy a mnoho dalších atribut, které přispěly k vyhlášení Beskyd chráněnou 

krajinnou oblastí. Předmětem ochrany jsou horské a podhorské ekosystémy, zejména pak 

lesní, mezi nimiţ nechybějí ani pralesové porosty. Nejhodnotnější lokality jsou chráněny 

formou maloplošných chráněných území. V současné době se na území CHKO Beskydy 

nachází 7 národních přírodních rezervací, 23 přírodních rezervací, 23 přírodních památek a 

další se jiţ připravují k vyhlášení. Oblast je současně chráněnou oblastí přirozené akumulace 
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vod a to pro svou hospodářskou důleţitost. Význam přírodní hodnoty chráněné krajinné 

oblasti Beskydy je podtrţen územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím 

územím. [16] [20] 

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Beskydy jsou rozdělená na přírodní 

rezervace, národní přírodní rezervace a přírodní památky. [20] 

Tabulka č. 1 Přírodní rezervace 

Název Katastrální území Vyhlášeno Výměra ha Okres 

Bučací potok Ostravice I 2004 35,0799 Frýdek-Místek 

Čerňavina Tyra, Košařiska 1999 61,32 Frýdek-Místek 

Draplavý Staré Hamry I 2004 20,9073 Frýdek-Místek 

Galovské lúky Huslenky 1952 21,55 Vsetín 

Gutské peklo Guty, Oldřichovice u Třince 2008 37,46 Frýdek-Místek 

Huštýn Mořkov 1999 11,91 Nový Jičín 

Klíny Čeladná 1977 58,11 Frýdek-Místek 

Kutaný Halenkov 1969 14,93 Vsetín 

Makyta Huslenky 2008 188,4839 Vsetín 

Malenovický kotel Malenovice 2004 146 Frýdek-Místek 

Malý Smrk Ostravice I, II 2004 106,4033 Frýdek-Místek 

Mazácký Grúnik Staré Hamry II 1955 95,3380 Frýdek-Místek 

Noříčí Trojanovice 1955 37,9 Nový Jičín 

Poledňana Staré Hamry I 1955 15,94 Frýdek-Místek 

Smrk Ostravice I a II, Čeladná 1996 337,68 Frýdek-Místek 

Studenčany Ostravice II, Čeladná 2004 52,3549 Frýdek-Místek 

Travný Krásná, Morávka 2000 154,8515 Frýdek-Místek 

Travný potok Morávka 1955 18,6797 Frýdek-Místek 

Trojačka Mořkov (Hodslavice) 1969 60,77 Nový Jičín 

Uplaz Dolní a Horní Lomná 2008 173,27 Frýdek-Místek 

V Podolánkách Čeladná 1955 32,06 Frýdek-Místek 

Velký Polom Dolní a Horní Lomná 1999 73,67 Frýdek-Místek 

Zimný potok Krásná pod Lysou horou  2004 3,3348 Frýdek-Místek 

Zdroj: http://nature.hyperlink.cz/beskydy/ (vlastní zpracování) 

http://nature.hyperlink.cz/beskydy/
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Tabulka č. 2 Národní přírodní rezervace 

Název Katastrální území Vyhlášeno 
Výměra 

ha 
Okres 

Kněhyně – Čertův mlýn Čeladná, Prostřední Bečva 1989 195,02 Vsetín, Frýdek-Místek 

Mazák Staré Hamry 1956 92,91 Frýdek-Místek 

Mionší Dolní a Horní Lomná 1954 169,70 Frýdek-Místek 

Pulčín – Hradisko Pulčín 1989 72,73 Vsetín 

Radhošť Trojanovice 1989 144,93 Nový Jičín 

Razula Velké Karlovice 1949 23,52 Vsetín 

Salajka Bílá 1956 21,86 Frýdek-Místek 

Zdroj: http://nature.hyperlink.cz/beskydy/ (vlastní zpracování) 

Tabulka č. 3 Přírodní památky 

Název Katastrální území Vyhlášeno Výměra ha Okres 

Brodská Nový Hrozenkov, Halenkov 1999 3,91 Vsetín 

Byčinec Morávka 1990 0,86 Frýdek-Místek 

Kladnatá - Grapy Horní Bečva 1999 62,82 Vsetín 

Kněhyňská jeskyně Čeladná 1990 1 Frýdek-Místek 

Kudlačena Horní Bečva 1988 5,48 Vsetín 

Kyčmol Horní Lomná 1990 0,08 Frýdek-Místek 

Lišková Bílá 1973 2,48 Frýdek-Místek 

Motyčanka Mosty u Jablunkova 1990 0,23 Frýdek-Místek 

Obidová Krásná pod Lysou Horou 1990 7,28 Frýdek-Místek 

Ondrášovy díry Malenovice, Straré Hamry II 1990 4,5 Frýdek-Místek 

Pod Juráškou Horní Bečva 1952 1 Vsetín 

Pod Lukšincem Malenovice 1975 0,09 Frýdek-Místek 

Podgrúň Staré Hamry I 1990 2,07 Frýdek-Místek 

Poskla Hutisko, Solanec 1988 2,45 Vsetín 

Rákosina ve Stříteţi Stříteţ nad Bečvou 1994 1,76 Vsetín 

Skálí Karolinka 1999 19,87 Vsetín 

Smradlavá Karolinka 1999 9,28 Vsetín 

Stříbrník Hovězí 1988 14,5 Vsetín 

http://nature.hyperlink.cz/beskydy/
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Uherská Zděchov, Huslenky 2003 3,26 Vsetín 

Vachalka Karolinka 1999 8,3 Vsetín 

Velký kámen Veřovice 1999 3,65 Nový Jičín 

Vodopády Satiny Malenovice 2006 8,76 Frýdek-Místek 

Zubří Zubří 1948 0,14 Vsetín 

Zdroj: http://nature.hyperlink.cz/beskydy/ (vlastní zpracování) 

 Tabulka č. 4 Některá navrhovaná chráněná území v CHKO Beskydy 

Kategorie: navrhovaná Název Katastrální území Okres 

Přírodní památka Cyrilka Prostřední Bečva Vsetín 

Přírodní rezervace Losový Huslenky Vsetín 

Přírodní památka Peciválka (Šulácké vrchy)  Vsetín 

Přírodní rezervace Pod Škaredým mostem Čeladná Frýdek-Místek 

Přírodní památka Těšinoky Staré Hamry I Frýdek-Místek 

Národní přírodní památka Uzgruň  Vsetín 

Přírodní památka Zbeličné kopečky Huslenky Vsetín 

Zdroj: http://nature.hyperlink.cz/beskydy/ (vlastní zpracování) 

Pobyt návštěvníků v CHKO Beskydy je řízen návštěvním řádem, který je dělen na dvě 

hlavní části. V první části zdůrazňuje poţadavky speciální ochrany přírody, obsahující zákaz 

vstupu do chráněných území mimo značených cest, poškozování značení CHKO i chráněných 

území, dodrţování vyhlášek o chráněných druzích ţivočichů a rostlin. [16] [20] 

V druhé části zdůrazňuje běţné podmínky, které by měl dodrţovat kaţdý slušný 

návštěvník přírody bez ohledu na to, jde-li o vyhlášené či nevyhlášené chráněné krajinné 

území. Zakazuje odhazování odpadků, rozdělávání ohňů, táboření, parkování mimo vyhrazené 

prostory, umývání vozidel v přírodě, rušení klidu zvěře či ostatních návštěvníků přírody. [16] 

[20] 

Správa CHKO Beskydy, která sídlí v Roţnově pod Radhoštěm, je pověřena 

sledováním dodrţování uvedených ustanovení a téţ řízením veškerých činností v CHKO tak, 

aby nedocházelo k narušování přírodních a estetických hodnot krajiny. Pro zabezpečování 

ochrany oblasti v terénu má kromě profesionálních pracovníků k dispozici i aktiv 

dobrovolných spolupracovníků. [16] [20] 

http://nature.hyperlink.cz/beskydy/
http://nature.hyperlink.cz/beskydy/
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V rámci projektu Natura 2000 se vytváří soustava chráněných území evropského 

významu, kterou společně vytvářejí členské státy Evropské unie podle jednotlivých principů. 

Česká republika po vstupu do Evropské unie se zavázala zapojit do vytváření této soustavy. 

Projekt slouţí k ochraně jednotlivých druhů rostlin, ţivočichů a typů přírodních stanovišť, 

které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohroţené, vzácné či omezené svým 

výskytem jen na určitou oblast. Pro efektní dosaţení cílů, proběhlo ve všech členských státech 

mapování přírodních biotopů. [16] [20] 

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůleţitější právní předpisy Evropské 

unie na ochranu přírody, jedná se o směrnice 79/409/EHS O ochraně volně ţijících ptáků 

(„směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících 

ţivočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“) Způsob ochrany území 

začleněného do soustavy Natura 2000, si však kaţdý členský stát určuje sám dle svých 

vlastních zákonů. [21] 

Díky způsobu hospodaření se na území CHKO Beskydy zachovaly cenné louky s 

mnoha vzácnými druhy rostlin. Náš obdiv i péči si zaslouţí také lesy, které se zde nacházejí. 

Značná část Beskyd má šanci být zařazena mezi nejhodnotnější evropské lokality a to díky 

svým výjimečným přírodním hodnotám. Zařazení území do soustavy Natura 2000 znamená 

především ocenění přírodních hodnot Beskyd a vyjádření zájmu EU zajistit jim potřebnou 

péči, pomocí finančních prostředků z fondů EU. Evropsky významná území se zachovalou 

přírodou slouţí jako atraktivita pro přilákání turistů. [20] [21] 

K nejvýznamnějším a nejnavštěvovanějším destinacím Beskyd patří Vizovice, Lukov, 

Roţnov pod Radhoštěm, Pustevny, Frendštát pod Radhoštěm, Hukvaldy, Štramberk, 

Kopřivnice, Nový Jičín, Lysá hora, Čeladná, Frýdek-Místek, Bílá, Kozlovický skanzen, 

Morávka a Ostravice, které se budu dopodrobna věnovat v následujících kapitolách. [22] 
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3. Lokalizační a realizační faktory cestovního ruchu 

v Ostravici 

4.1  Charakteristika střediska cestovního ruchu Ostravice 

Obec Ostravice leţí v centru rekreační oblasti Beskyd v nádherném údolí mezi 

nejvyššími horami Moravskoslezských Beskyd Lysou horou a Smrkem, 15,5 km 

jihovýchodně od okresního města Frýdku-Místku a u stejnojmenné řeky Ostravice, podle 

které získala obec své jméno. Za nejkrásnější úsek řeky je povaţováno bezesporu tzv. Koryto 

řeky Ostravice, přírodní památka o ploše 0,80 ha, které však nikdo neřekne jinak neţ 

„ostravické peřeje“. V podstatě se jedná o soubor skalisek a peřejí, kterými si prudká řeka 

Ostravice razí svůj tok. Tento pozoruhodný a zajímavý přírodní úkaz se nachází v horní, 

horské části toku řeky Ostravice v nadmořské výšce 396 – 399 m, asi 500 m severovýchodně 

od zdejšího římskokatolického kostela. Celá oblast je rozbrázděna hustou sítí bystřin a 

potůčků, jejichţ voda je odváděna řekou Ostravicí a jejími přítoky. [23] [24] viz příloha 11 

Obec Ostravice hraničí na jihu a jihovýchodě s obcí Staré Hamry, na západě 

s Čeladnou a Pstruţím, na severu s Novou Vsí (ta je částí Frýdlantu nad Ostravicí) a 

Malenovicemi a na východě s Krásnou. Obec leţí ve výšce 415 m. n. m. v srdci 

Moravskoslezských Beskyd. Celková délka obce je 8 100 m a celková plocha činí 2 898,98 

ha, z této plochy je téměř 65 % území obce pokryto lesy a to především smrkovými. Mezi 

další velice četné dřeviny v lesích patří buky a jedle. Nachází se zde mnoho vzácných druhů 

rostlin a ţivočichů, mezi nejvzácnější patří rys ostrovid, jestřáb lesní, vydra říční, otakárek 

fenyklový, rak říční, čolek horský, mlok skvrnitý, uţovka obojková a další, většina z nich jsou 

chráněná zákonem. Jen ptáků na území Ostravice sídlí přes 80 druhů, k těm nejvzácnějším 

bezesporu patří rorýs obecný, sýček obecný, jestřáb lesní, čáp černý a mnoho jiných vzácných 

ptáků. [23] [17] 

Vznik obce Ostravice není zcela jasný. V literatuře se vyskytly zmínky o její 

starobylosti, avšak tato tvrzení nejsou nijak doloţena. Existují jen těţko prokazatelné náznaky 

o usazování osadníků jiţ ve starší době, neţ se dozvídáme z písemných pramenů. První 

písemná zpráva pochází z roku 1581 ze soupisu poddanských povinností (urbář) 

hukvaldského panství, kde je obec nazývána jako ves Ostrawicze, ovšem ani tato zpráva není 

příliš přesvědčivá. [23]  
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V roce 1898 se Ostravice sloučila s Beskydem zaloţeným za císaře Josefa II. v roce 

1780. V letech 1905 – 1908 byla zhotovena ţelezniční trať z Frýdlantu nad Ostravicí aţ do 

Bílé, která otevřela partie Beskyd turistickému ruchu. Délka tratě činila necelých 20 km. Při 

výstavbě údolní nádrţe Šance v roce 1965, byla ţelezniční trať zkrácena na 6,7 km. [23] 

V obci je soustředěn dřevařský průmysl, který zde má silnou tradici. V roce 1895 zde 

byla zhotovena první parní pila. Rok 1910 je uznán jako rok vzniku pilařského provozu 

v Ostravici. Nyní pila ročně zpracovává 71 500 m³ smrkového dříví a je majetkem lesů České 

republiky, s. p. Frýdek-Místek. [23]  

Obec se během dvou století rozrostla kolem řeky Ostravice, aţ k Frýdlantu nad 

Ostravicí, Horní Bečvě, Bílému Kříţi a na Bumbálku. Řeka Ostravice tvořila hranici mezi 

Moravou a Slezskem aţ do 1. prosince 1928, kdy došlo ke sloučení Moravy a Slezska. Do 

roku 1951 patřila obec se svou tehdejší rozlohou 10,24 ha mezi největší obce na Moravě. 

V tomto roce bylo její území a území obce Staré Hamry upraveno (přitom vznikla nová obec 

Bílá), takţe dnešní území Ostravice se skládá z části původního a části Starých Hamrů (2 

katastrální území). [23]  

Ostravice je jedna z nejstarších a nejdůleţitějších rekreačních oblastí Beskyd. Obec je 

povaţována za „bránu“ Beskyd, neboť je známá jako výchozí bod mnoha turistických cest, 

nejznámější je výšlap na Lysou horu či na Smrk. Milovníky přírody jistě uchvátí okolní kopce 

a louky, ale i přírodní společenstva v přírodních rezervacích Mazák, Mazácký Grúnik a Smrk. 

Překrásná horská příroda je jedním z největších bohatství obce. [22]  

Obec Ostravice je druhou nejlidnatější obcí mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy 

s počtem obyvatel 2 330 dle statistiky z roku 2010. V letech 2001 aţ 2004 docházelo v obci 

ke zvyšování růstu počtu obyvatel (jak je patrné z grafu). Další rok následoval prudký pokles 

a to o 107 obyvatel za rok. Rok 2006 pak přinesl mírné zvýšení počtu obyvatel o 25 občanů, 

zapříčiněným především vysokým počtem „přistěhovalých“ (72 občanů). Tento nárůst počtu 

obyvatel se především týkal muţské části populace, která se rozrostla o 19 členů. Přírůstek 

ţenské populace tedy vzrostl o 6 členek. Oproti roku 2006 narost počet obyvatel v obci o 81, 

coţ je doposud největší nárůst obyvatel ze všech obcí v regionu, tuto skutečnost neovlivnil ani 

odliv občanů způsobený ukončením pobytového zařízení sociálních sluţeb. [25] 
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Tabulka č. 5 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-

planovani/sociodemograficka-analyza.pdf.  

Graf č. 1 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-

planovani/sociodemograficka-analyza.pdf. 

Tabulka č. 6 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-

sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf.  

http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
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Věková skladba je v obci stabilní, obyvatelé ve věku let tvoří 62 %, do 14 let 14 % a 

obyvatelé nad 60 let věku 24 %. [25] 

Tabulka č. 7 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-

sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf.  

Graf č. 2 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-

planovani/sociodemograficka-analyza.pdf.  

U obyvatelů obce se dle rodinného stavu objevuje poměrně vysoké procento 

svobodných obyvatel aţ 40,6 %. Nejvyšší podíl má však tradičně část obyvatel rodinného 

stavu „vdané-ţenatí“, a to 43,2 %. [25] 

Tabulka č. 8 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-

planovani/sociodemograficka-analyza.pdf.  

http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
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Následující tabulka znázorňuje podrobnější věkovou strukturu obyvatel obce 

Ostravice. Průměrný celkový věk obyvatel činí 40,1 let, u muţů je průměrný věk 37,7 let a u 

ţen 42,7 let. [25] 

Tabulka č. 9 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-

planovani/sociodemograficka-analyza.pdf.  

Zastoupení muţů i ţen je v populaci obce Ostravice vyrovnané. Muţi tvoří 50,8 % 

populace a ţeny 49,2 % populace. [25] 

Tabulka č. 10 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-

sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf.  

http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-planovani/sociodemograficka-analyza.pdf
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Níţe uvedená tabulka zobrazuje skladbu vzdělání obyvatel obce starší 15 let. Lze z ní 

vypozorovat, ţe 39,6 % tvoří obyvatelé s dosaţeným vzděláním „vyučen a střední odborné 

bez maturity“, 23,4 % se „základním a neukončeným základním“ vzděláním a 22 % pak se 

vzděláním „úplné střední s maturitou“. [25] 

Tabulka č. 11 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-

planovani/sociodemograficka-analyza.pdf. 

U skladby obyvatel obce dle národnosti dominuje bezesporu národnost česká (88,9 

%), dále se zde objevuje také národnost moravská (3,8 %) a slovenská (3,3 %). Většina 

obyvatel obce má však občanství České republiky (99 %). [25] 

Tabulka č. 12 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-

planovani/sociodemograficka-analyza.pdf. 
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Tabulka č. 13 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-

planovani/sociodemograficka-analyza.pdf. 

Mezi obyvateli obce Ostravice je 45,7 % ekonomicky aktivních občanů. Další tabulka 

pak dokládá vysoké zastoupení průmyslu aţ 37,7 % mezi odvětvími. V jiných obcích 

mikroregionu je méně obvyklé vysoké procento u odvětví „zemědělství, lesnictví a rybolov“ 

(14,2 %). [25] 

Tabulka č. 14 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-

planovani/sociodemograficka-analyza.pdf. 
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Tabulka č. 15 

 

Zdroj: http://www.frydlantno.cz/wrs/addons/file/verejna-sprava/komunitni-

planovani/sociodemograficka-analyza.pdf. 

V obci Ostravice došlo k nárůstu nezaměstnaných obyvatel jako v jiných obcích 

mikroregionu. V roce 2001 bylo evidováno 6,2 % nezaměstnaných. A podle posledního 

měření, které bylo uskutečněno v dubnu 2008, byla míra nezaměstnanosti 7,8 %. Evidováno 

bylo 82 uchazečů o zaměstnání a 21 volných pracovních míst. [25] 

Bydlení v obci Ostravice 

Všechny rekreační objekty v obci jsou vedeny pod evidenčními čísly. Nejvyšší 

evidenční číslo je 1 298, ale podle informací z katastru nemovitostí je skutečný počet chat a 

chalup v obci Ostravice 1 207. Přičemţ nemalou část rekreačních objektů vlastní zahraniční 

majitelé. Ve většině případů se jedná o majitele s českým původem, ale s trvalým bydlištěm 

v zahraničí, např. Kanadě, Německu, Rakousku. Další zajímavostí je, ţe vlastníci některých 

rekreačních objektů jsou právnické osoby. Jedná se o různé firmy či organizace, jako např. TJ 

Sokol Ostravice, Revírní bratrská pokladna, Puncovní úřad Praha, Olomoucká diecéze 

Československé církve husitské, Slezské zemské muzeum Opava a mnoho dalších. I tak 

největší podíl majitelů pochází z Ostravy a jejího blízkého okolí (64,5 %). Druhou 

nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé z Frýdku-Místku a okolí a třetí skupinou jsou pak 

obyvatelé Karviné. Také je zde poměrně velké zastoupení „domácích obyvatelů“ – 40 

rekreačních objektů, coţ je 3,30 % z celkového počtu. [26] [27] 
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4.2  Lokalizační předpoklady 

Lokalizační předpoklady rozhodují o konkrétní lokalizaci, ovlivňují strukturu a 

kapacitu návštěvnosti z hlediska přírodních moţností nebo z hlediska charakteru a kvalit 

společenských podmínek a atraktivit. Lze je rozdělit na dvě základní skupiny – přírodní a 

kulturně-historické předpoklady. [17] 

Přírodní předpoklady 

Ostravice, jako součást oblasti cestovního ruchu Beskydy, přejímá řadu funkcí Beskyd 

v souvislosti s vyuţíváním oblasti pro cestovní ruch a rekreaci. Nejvýznamnějším atributem 

obce je její poloha, neboť se nachází v samém centru Beskyd a je tedy jednou 

z nejnavštěvovanějších obcí Beskyd. Velice příznivým přírodním předpokladem je řeka 

Ostravice a její dva prameny – Bílá a Černá Ostravice. Bílá Ostravice pramení pod Vysokou a 

Černá Ostravice pod Bílým Kříţem. Ve Starých Hamrech na rozcestí Černá soutokem Bílé a 

Černé Ostravice vzniká řeka Ostravice, která následně směřuje do přehradní nádrţe Šance a 

dále na severozápad. Sama řeka Ostravice je pro vodáky sjízdná v délce 45 km. Za 

nejnebezpečnější úseky jsou povaţovány peřeje a jezy Ostravice. [23] 

Nádrţ Šance-Řečice se nachází v jiţním okraji obce Ostravice, v místě zvaném Šance. 

Slouţí jako ochrana před povodněmi, zdroj pitné vody pro Ostravsko a má i energické vyuţití 

(do hráze je zabudovaná vodní elektrárna). Hráz přehrady je sypaná kamenná s výškou 65 

metrů a délkou 342 metrů, těsněná jílem a můţe zadrţet aţ 61,8 miliónu m³ vody. Povodí nad 

profilem hráze je v ochranných hygienických pásmech, proto zde platí přísný zákaz koupání i 

jakékoliv jiné sportovní či rekreační činnosti. Pod přehradní nádrţí, v peřejích řeky Ostravice 

najdeme přírodní koupaliště. Nejvýznamnější přítoky řeky Ostravice jsou Bučací, Čeladenka 

a Morávka. Řeka Morávka odvodňuje oblast mezi masívem Lysé hory a hraničním hřebenem 

a hřebenem Ropice. [23] [24] 

Je zde nutné zmínit i klimatické podmínky, které mají výrazný vliv na rekreační 

vyuţití obce Ostravice, vliv na sezónnost a na způsob výstavby rekreačních zařízení. 

Klimatické podmínky obce jsou ovlivňovány rozsáhlým horským masivem Beskyd a jeho 

směrem napříč větrům, které přinášejí sráţky. Úhrn sráţek ve vegetačním období je zde 450 – 

500 mm a v zimním období 250 – 300 mm. Počet dnů v roce se sráţkami přesahujícími 1 mm 

je 100 – 130. Obec spadá do chladnější varianty mírně teplé klimatické oblasti MT2. Ta se 

vyznačuje krátkým létem, mírně chladným a mírně vlhkým jarem, mírným podzimem a 

normálně dlouhou zimou s mírnými teplotami. Počet letních dnů v obci je 20 aţ 30 a počet 
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dnů se sněhovou pokrývkou je 80 aţ 100. Průměrná teplota v dubnu a v říjnu je 6 aţ 8 °C, v 

červenci 16 aţ 18 °C. [23] [26] 

Kulturně-historické předpoklady 

Vedle přírodních předpokladů můţe obec nabídnout i unikátní kulturně-historické 

památky. Nejvýznamnější historickou památkou je římskokatolický kostel Nejsvětější 

Trojice, nacházející se v severní části obce. Byl vystavěn v letech 1788 – 89 v tzv. 

pololidovém slohu připomínajícím baroko. Ze zrušeného klášterního kostela Augustinů 

Eramitů ve Fulneku zde byl dovezen hlavní oltář, křtitelnice a další zařízení. Velmi cenný je 

také nadoltářní obraz Svaté Trojice od moravského barokního malíře Bohumíra Herberta 

z roku 1706. Počátkem 21. století prodělal zdevastovaný kostel náročnou rekonstrukci. Na 

prostranství před kostelem je instalovaný bludný balvan, který je svědectvím o postupu 

skandinávského ledovce údolím řeky Ostravice. Kostel bývá otevřen jen v době Mše Svaté. 

Během dne bývá otevřena alespoň předsíň pod vstupní věţí, odkud lze přes mříţ obdivovat 

nádherný interiér stavby. [24] 

Nad pravým břehem řeky Ostravice se nachází Farní kostel českobratrské církve 

evangelické pocházející z roku 1874. Zmínka, ţe kostel stojí nad pravým břehem řeky 

Ostravice, znamená, ţe neleţí na Moravě, jako obec Ostravice, ale ve Slezsku. Kostel tedy 

původně územně spadal do katastru obce Staré Hamry. Zajímavostí kostela je jeho vstupní 

portál se dvěma polosloupy zakončenými korintskými hlavicemi a pilastry bočních fasád, 

které jsou ukončeny zajímavými štukovými dekory ve stylu „oka boţího“. [24] 

Mezi další historické památky obce patří barokní budova fojství z roku 1789, kostelík 

na pravém břehu řeky Ostravice z roku 1874 a drobná a velmi nenápadná Hamerská kaplička. 

Naproti staré kapličky stojí někdejší slavný, dnes zchátralý hotel Smrk. V minulosti od této 

kaple směrem na Frýdlant nad Ostravicí stály za sebou čtyři ostravické Hamry (kovářské 

dílny). Kaplička je poničená, neboť stojí u cesty a kaţdoročně je zahazována vrstvou solené 

sněhové kaše, dveře a střecha jsou polorozpadlé a interiér vybrakovaný. [24] 

Obec je atraktivní i v důsledku toho, ţe zde ţil významný český básník Petr Bezruč a 

je zde významná kulturně-historická památka srub Petra Bezruče. Tento památník spravuje 

Slezské zemské muzeum, jeţ ho získalo jako součást dědictví po básníkovi. Obytná část srubu 

byla ponechána v původní podobě i se zařízením interiéru, který si Bezruč sám navrhl. [24] 

U srubu se nachází přilehlý dřevník, ve kterém v roce 1983 byla zbudována expozice 

s názvem „Krajem Petra Bezruče“. Návštěvník srubu zde nalezne nejen autentické prostředí 
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letního příbytku básníka, ale nutně chodí v jeho stopách, dotýká se ţivotních příběhů básníka 

a především můţe poznat prostředí díla kraje pod Beskydem, odkud pochází básníkovo 

stěţejní dílo Slezské písně, kde se zaobírá sociálními a národnostními problémy Slezska 

konce 19. století. [24] 

Zajímavou technickou památkou v obci je bývalá arcibiskupská pila z konce 19. 

století. Pila vyuţívala ke svému pohonu sílu řeky Ostravice. Areál pily se nachází v těsném 

sousedství ţelezničního nádraţí ve středu obce Ostravice. Do areálu vede několik řad 

kolejnic, které se napojují na bývalou ţelezniční dráhu Frýdlant – Bílá (dnes končí právě na 

Ostravici). [24] 

Na území obce se kaţdoročně pořádají zajímavé kulturní akce, které mají velký 

význam pro rozvoj cestovního ruchu. Zejména různé koncerty, výstavy či sportovní akce. 

Velký podíl na cestovním ruchu má i působení zdejšího folklórního souboru Grunik. Soubor 

čerpá svůj repertoár ze západní části Beskyd. Cílem souboru je prezentace folklóru Beskyd 

v jeho autentické podobě, v krojích, hudbě, písních a tancích. Soubor má dvě části – dětský 

soubor „malý“ Grunik (děti do 15 let) a soubor dospělých „velký“ Grunik, který 

spolupracuje se dvěma cimbálovými muzikami z Ostravy, muzikou Zbujan a Vojtek. 

Zřizovatelem souboru je obec Ostravice. [23]  

Součástí kulturně-historických předpokladů cestovního ruchu jsou i kulturní zařízení. 

V centru obce Ostravice se nachází galerie umění se stálou expozici obrazů dřevořezeb, 

smaltů místních umělců. Základ galerie tvoří díla Leopolda Parmy (jeho rané akvarely, 

barevné dřevoryty), reliéfy Jana Satiny, smalty Petra Bednáře (malíře, kreslíře, designéra s 

mezinárodními úspěchy) a obrazy Dalibora Valáška. Řezbář Tomáš Cidlík z Ostravice je 

novým autorem, jehoţ díla také nalezneme ve stálé expozici. Kaţdoročně se zde koná výstava 

děl obyvatel Pobeskydí, která umoţňuje shlédnout ukázky lidové tvořivosti obyvatel 

Ostravice a okolí. [23]  
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4.3  Realizační předpoklady  

Realizační předpoklady zabezpečují chod sluţeb cestovního ruchu a umoţňují 

uskutečnit nároky účastníků v konkrétní destinaci s vhodnými lokalizačními předpoklady. 

Tyto předpoklady lze rozdělit na dva typy - dopravní a na materiálně-technické předpoklady. 

[17] 

Materiálně-technické předpoklady  

Materiálně-technické předpoklady představují vybavení území infrastrukturou, tedy 

zařízením, díky nimţ je umoţněn a podporován rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti. Mezi 

tato zařízení patří ubytovací, stravovací, sportovní, zábavná, kulturní, sportovně-rekreační a 

také dopravní zařízení (lanovky, vleky), která slouţí k rekreaci. Mnoţství návštěvníků je 

omezen kapacitou zařízení. [17] 

Sportovně-rekreační zařízení 

Obec Ostravice je atraktivní a to díky svému celoročnímu turistickému vyuţití. 

V zimních měsících obec nabízí návštěvníkům lyţařský areál na svahu kopce Skalka nedaleko 

centra Ostravice. Ski areál Na čele nabízí dva vleky (z toho jeden vlek je určen pro děti a 

začátečníky) a jednu sjezdovku, atraktivní je moţnost večerního lyţování. Sjezdovka je 

pravidelně zasněţována a upravována rolbou. V areálu je moţnost vyuţití bezplatného 

parkoviště s kapacitou pro 30 aut. Nedaleko obce je mnoho lyţařských areálů různé kvality a 

náročnosti. [23] 

Pro nadšence vodních radovánek se v obci nachází relaxační centrum Sepetná, která je 

v bezprostřední blízkosti hotelu Sepetná. Součástí Relaxcentra je krytý bazén s nerezovou 

vanou, který patří k největším krytým veřejně přístupným bazénům v Beskydech, 

dvoudráhový bowling, whirlpool, saunu, parní kabinu, solarium, posilovnu, schwinn 

cyclingový sál (schwinn cycling je speciální indoor cycling program, vytvořený týmem 

instruktorů a školitelů) a další. [19] 

Pro letní období je zde k dispozici dohřívané koupaliště Sluníčko s plaveckým 

bazénem, dvěma tobogány (velký s 90 m a malý s 50 m), pro malé děti vodní koutek a 

brouzdalištěm, horolezecká stěna, tenisový kurt a basketbalové hřiště s umělou trávou. [23] 

viz příloha 12 
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V údolí potoka Sepetný se nachází chata Svoboda, v jejímţ areálu je antukový 

tenisový kurt (v roce 2005 prošel rozsáhlou rekonstrukcí), dětský koutek, ohniště, stolní tenis 

a kulečník. V blízkém okolí (přibliţně 1,5 km) je hotel Odra, který disponuje nově 

zrekonstruovaným bazénem s protiproudem a masáţními tryskami. V hotelu je dále fitness 

centrum, sauna, solárium, masáţe a rehabilitace. Hotel můţe nabídnout bohaté sportovní 

vyţití i pro letní měsíce, neboť se zde nachází areál hřiště pro tenis, volejbal, košíkovou, 

nohejbal či fotbal. [22] [23] 

Také rekreační středisko Teplárna můţe návštěvníkům obce nabídnout širokou škálu 

sportovního vyuţití. Středisko má k dispozici bazén, hřiště pro volejbal, tenis, nohejbal či 

fotbal a dětské hřiště. [22] [23] 

Mnoho návštěvníků zavítá do obce, neboť právě zde začíná mnoho turistických a 

cykloturistických tras, které turistům umoţní poznat rozmanitou přírodu či historii oblasti 

Beskyd. Centrum obce je turistickým rozcestníkem téměř na všechny světové strany. Pro 

účely cyklistiky se zde nachází cyklo servis, který zahrnuje i ski servis a půjčovnu. [22] [23] 

Jako reakce na měnící se charakter celé oblasti Beskyd, se zvyšuje nabídka 

rekreačních a sportovních zařízení cestovního ruchu. Ani obec Ostravice nezůstává pozadu se 

zvyšující se nabídkou zařízení cestovního ruchu. Nově nabízí návštěvníkům outdoorovou 

aktivitu, a to 18 jamkové golfové hřiště.  Golfový areál nabízí driving range (odpaliště), 

golfové kurzy, klubové prostory, outdoor putting green (jamkoviště), pro shop (obchod), 

půjčovna golfových holí, půjčovna motorových vozíků, půjčovna ručních vozíků. Hřiště se 

v zimě vyuţívá k běţkování. Kaţdý víkend projdou areálem stovky golfistů, za rok jich je 

kolem 10 000. Kaţdým rokem je návštěvnost vyšší, neboť Ostravice se stává čím dál 

vyhledávanější golfovou destinací. Intenzivní rozvoj tohoto sportu přilákal do Ostravice i 

špičkového anglického trenéra Adriana Huberta. Golfový klub se zaměřuje také na děti a 

mládeţ. V areálu se nově otevřel hotel Green Inn s 54 lůţky, který by měl pozvednout 

cestovní ruch nejen v obci Ostravice, ale i v celé oblasti Beskyd. Hotel jiţ je zhruba ze 70 % 

obsazen do konce srpna. [22] [23] [28] 

Mezi netradiční outdoorové aktivity nacházející se v obci patří nepochybně horské 

lanové centrum Opičárna. Lanové centrum je sestaveno z více neţ pěti tras plných lanových a 

přírodních překáţek zavěšených mezi korunami stromových velikánů ve výškách mezi 3 - 12 

metry nad zemí. Tuto bezpečnou adrenalinovou aktivitu najdeme cca 1 400 m od centra obce 

Ostravice. U lanového centra je rozsáhlé parkoviště zdarma. [29] 
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Současně s tím, jak se mění poţadavky na ţivotní styl a klade se důraz na souţití 

s přírodou a ekologické chování, začal se v obci objevovat ranč s chovem koní a jízdárna. 

Stále větší počet turistů projevuje zájem poznávat Beskydy ze hřbetu hucula (horský otuţilý 

kůň) zejména rodiny s dětmi. Vyjíţdí se z Muchovic pod Lysou horou a vyjíţďky ve 

společnosti průvodce trvají v průměru asi 3 hodiny. Jistě jde o netradiční sportovní záţitek 

poznat malebné krásy přírody na těchto otuţilých a silných koních. [30] 

Do sportovně-rekreačních zařízení bych zařadila i tělovýchovnou jednotu Sokol 

Ostravice, která vlastní fotbalové hřiště. V areálu fotbalového hřiště je moţnost ubytování ve 

čtyřech dvoupodlaţních chatách. Kaţdá chata obsahuje tři pokoje obloţené dřevem, malou 

kuchyňku, společenskou místnost a sociální zařízení (sprchu, wc). Kapacita ubytování je 55 

míst. Areál je po rozsáhlé rekonstrukci, provedené na sklonku roku 2006. [23] 

Ubytovací a stravovací zařízení  

Ostravice je chápána z hlediska typu středisek, jako horské středisko rekreace a 

turistiky. Je zde široká nabídka ubytovacích moţností pro rekreanty – hotely, penziony či 

chaty a chalupy, které jsou pronajímány jak soukromníky, tak i cestovními kancelářemi. 

V obci jsou dva **** hotely (Zlatý Orel a hotel Green Inn), tři *** hotely (hotel Sepetná, 

Ondra a horská chata Ondráš), jeden * hotel (horský hotel Liptov), tři penziony (Sluníčko, 

chata Svoboda a rekreační středisko Peřeje), jedna chatová osada, dvě turistické ubytovny 

(chata Teplárna, hotel Freud) a šest ostatních zařízení jinde nespecifikovaných (rekreační 

chata Hlubina, Mazák, horská chata Ostrá, chata Patriotka, vzdělávací zařízení Ovak a 

rekreační středisko Skalka). Všechna výše zmiňovaná ubytovací zařízení mají celoroční 

provoz. Také je zde pro rekreanty moţnost ubytování v soukromí. V Ostravici je těchto typů 

ubytovacích zařízení přibliţně 10. Mezinárodně doporučovaná ubytovací zařízení jsou **** 

hotel Green Inn, *** horská chata Ondráš a *** hotel Sepetná. [23] [26] 

Slabou stránkou ubytování v obci je nepřítomnost zařízení kvalitního hotelového typu 

a s tím spojený nízký standard vybavení a doplňkových sluţeb, od čehoţ se odvíjí i struktura 

návštěvníků. 

Většina ubytovacích zařízení v obci nabízí i moţnost stravování přímo v zařízení. 

Dalšími moţnostmi stravování v obci jsou beskydská pivnice U Slezáků, hospoda U Šipků, 

hostinec U Řeky, pivnice Freud, Valašská koliba Ostravice, restaurace Hamr, U Tkáčů a 

Myslivna. [23] 
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I u stávajících pohostinských provozoven v obci zůstává slabou stránkou nedostatečná 

kvalita z hlediska současných nároků cestovního ruchu. 

Informace o počtu ubytovacích a stravovacích zařízení nejsou dostatečně evidované. 

Dopravní předpoklady 

Dopravní předpoklady lze chápat jako dopravní síť - její kvalita a hustota, dopravní 

dostupnost a spojení, coţ patří mezi základní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. [17] 

Celá oblast Ostravice je rekreačním zámezím především Ostravy, Karviné a Havířova. 

Dostupnost do obce je vlakem, autobusy včetně dálkových spojů. Je zde konečná ţelezniční 

trati, která vede z Frýdlantu nad Ostravicí. Velmi dobrá dostupnost je z Ostravy i ze 

Slovenska. Ostravicí prochází silnice třídy I. číslo 56. [16] [23] 

Vybavenost obce 

V obci se dále nachází obecní úřad (starosta ing. Miroslav Mališ, místostarosta ing. 

Jaromír Dobrozemský), Základní a Mateřská škola, pošta, knihovna, informační centrum, 

zdravotní středisko, praktický lékař, dětský lékař, zubní lékař, lékárna, Ústav sociální péče pro 

mládeţ, Domov pro seniory, Sbor dobrovolných hasičů, Honební společenstvo a Myslivecké 

sdruţení Ostravice, Český svaz rybářů, Klub rodičů Ostravice (občanské sdruţení), benzínová 

čerpací stanice, dva hřbitovy, kadeřnictví a holičství a další sluţby. Je zde 506 

podnikatelských subjektů z toho převaţuje činnost „obchod, prodej a opravy motorových 

vozidel a spotřebního zboţí a pohostinství“ (149). [16] [23] viz příloha 13 

V obci je zaveden vodovod, plynovod, elektrický proud, telefonní síť a kanalizace. 

[16] [23] 
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4.4  SWOT analýza obce Ostravice 

SWOT analýza je metoda, podle které lze vyčerpávajícím a objektivním způsobem 

identifikovat silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby zkoumaného prostředí. S jejich 

pomocí můţeme nalézt problémy a jako řešení těchto problémů navrhnout moţná řešení pro 

zvýšení rozvoje cestovního ruchu v dané oblasti. [17] 

SWOT analýza řešeného území, se zaobírá pouze faktory ovlivňující více či méně 

sektor sluţeb v obci Ostravice. Analýza je zpracovaná do 4 výše uvedených základních 

skupin.  

Silné stránky 

 výhodná geografická poloha obce Ostravice, která je stabilním střediskem osídlení, 

rekreace cestovního ruchu ve specifické oblasti Beskydy; 

 výskyt významných přírodních atraktivit (CHKO Beskydy, maloplošná zvláště 

chráněná území, evropsky významná lokalita, ptačí oblast soustavy NATURA, velké 

mnoţství chráněných ţivočišných druhů); 

 území s významným kulturním a přírodním potenciálem (atraktivní přírodní prostředí, 

četnost a rozmanitost kulturních památek); 

 turistický rozcestník mnoha turistických tras, zejména pak na významné beskydské 

vrcholy – Lysou horu a Smrk; 

 tradiční rekreační oblast především pro Ostravsko, Karvinou a Havířov; 

 vysoká rekreační atraktivita obce; 

 hustá síť značených turistických a cykloturistických tras; 

 dobré moţnosti venkovské turistiky; 

 zachovalé ţivotní prostředí zejména jeho krajinné hodnoty; 

 částečné vybavení nadstandardními sluţbami v místě (golfové hřiště) i v blízkém okolí 

(golfový areál a lázeňské zařízení neladná, letiště pro provozování leteckých sportů ve 

Frýdlantě nad Ostravicí); 

 vysoká kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení; 

 dobrá návaznost jednotlivých druhů sluţeb (dopravní sluţby, stravovací, ubytovací a 

sportovně rekreační); 

 stálý, i kdyţ velmi mírný růst počtu trvale ţijících obyvatel; 

 vysoká atraktivita bydlení, zájem o bydlení v širším regionu; 
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 dobrá úroveň soudrţnosti obyvatel; 

 trvalý růst zájmu o cestovní ruch ze strany podnikatelských subjektů (existence silného 

investora); 

 příprava konkrétních rozvojových záměrů; 

 dobrá úroveň technické infrastruktury (zásobení vodou, elektřinou, plynem); 

 významná vodohospodářská oblast (chráněná oblast přírodní akumulace vod); 

 dřevařský průmysl; 

 výskyt salicidních vod vhodných pro lázeňské vyuţití; 

 dobrá kvalita hygieny ţivotního prostředí (čistota ovzduší, vod, půdy); 

 vynikající dopravní napojení obce na Frýdek-Místek i Ostravu (silnice třídy I., 

ţeleznice); 

 existence mezinárodního letiště Mošnov v blízkosti obce; 

[23] 

Slabé stránky 

 špatný stavebně technický stav některých kulturních památek; 

 nedostatečná kvalita stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení a doprovodných 

sluţeb z hlediska současných nároků na úroveň cestovního ruchu; 

 špatný stav a nedostatečné šířkové parametry místních komunikací; 

 nedostatek autobusových spojů; 

 limitované vyuţití zvláště chráněných území přírody v souvislosti s nezbytností 

respektování jejich zákonné ochrany; 

 výrazná sezónnost cestovního ruchu s převahou letní turistiky; 

 relativně malá část obce vyuţitelná pro územní rozvoj; 

 nízká zahraniční návštěvnost; 

 nedostatečná úroveň komunikace mezi investorem, vedením obce a obyvateli obce při 

přípravě významných investic; 

 pasivní spolupráce mezi ubytovacími, stravovacími a sportovně-rekreačními 

zařízeními; 

 vyšší úroveň nezaměstnanosti; 

 podprůměrná úroveň mezd; 

 nedostatek pracovních míst v obci; 

 jednostranná nabídka pracovních příleţitostí; 



45 

 nízký podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v obci; 

 velké zatíţení území individuální rekreací - chatoviště; 

 rozptýlená zástavba (nevhodné z hlediska urbanistické ekonomie); 

 omezená příprava vhodných stavebních pozemků; 

 nejednotná propagace obce; 

 nedostatek konkurenceschopných produktů v cestovním ruchu;  

[23] 

Příleţitosti 

 moţnost zajistit kvalitní a atraktivní bydlení pro zvýšený zájem z širšího regionu; 

 vyuţít zájem investorů na rozvoji CR a bydlení v obci; 

 realizace podnikatelských záměrů vedoucích k zvýšení návštěvnosti v obci; 

 opravy památek; 

 rekonstrukce a modernizace stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení; 

 vyuţít vyšší poptávku po volnočasových aktivitách, po komplexně vybavených 

střediscích rekreace a CR; 

 rozvoj ubytování v soukromí; 

 prodlouţení hlavní sezóny a zatraktivnění obce v zimních měsících; 

 rozvoj kongresové turistiky; 

 moţnost vyuţití salicidních vod pro rozvoj lázeňství; 

 zvýšení počtu zahraničních i domácích návštěvníků; 

 vyuţít geografické polohy obce Ostravice (blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem) 

pro rozvoj mezinárodní turistiky; 

 koncentrace rekreačních zařízení CR do území mimo CHKO (pro odlehčení rekreační 

zátěţi uvnitř CHKO); 

 spolupráce se všemi se všemi sousedními obcemi při plánovaných investicích; 

 fungující zastřešující organizace aktivit CR, kde budou zastoupeni všichni aktéři CR; 

 zlepšení informovanosti mezi investory, zástupci obce a občany při přípravě zásadních 

investic; 

[23] 

Hrozby 
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 moţný negativní vliv připravovaných investic na CHKO Beskydy, na předměty 

ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti Beskydy; 

 riziko znečištění či narušení vodních toků a rekreačních vodních ploch; 

 neovlivnitelné dálkové imise z velkých zdrojů znečištění mimo území obce; 

 vyšší hluková zátěţ a emise poblíţ místních komunikací; 

 závislost obyvatel obce na pracovních příleţitostech mimo obec; 

 stagnace kvality poskytovaných sluţeb v cestovním ruchu; 

 nedostatek finančního kapitálu pro rozvoj cestovního ruchu; 

 „zranitelnost“ většiny pracovních příleţitostí v obci; 

 nevytvoření fungující organizační struktury; 

 negativní důsledky případného omezení spojů hromadné dopravy; 

 odmítavý postoj obyvatelů obce ke konkrétním rozvojovým záměrům; 

 nedostatek komplexnosti a koncepčnosti (nedostatečná územní příprava); 

 nejistota podnikatelského prostředí v obci; 

 závislost rozpočtu obce na počtu trvale bydlících (znevýhodňuje obec jako středisko 

rekreace a CR); 

 tlak developerů a investorů na příliš intenzivní vyuţívání zastavitelných ploch 

překračující přirozené limity území (rekreační únosnost území, atraktivita bydlení); 

[23] 

Shrnutí 

Z výše uvedené analýzy vyplývá přehled o současné kvalitě aktérů CR v obci, jejich 

vzájemných vazbách a problémech, kterým musí při své práci čelit. Potvrdilo se tak, ţe 

dosavadní organizační zabezpečení není vyhovující, přestoţe se v obci na cestovním ruchu 

podílí mnoho institucí, jejich spolupráce je mnohdy pasivní a přístup konkurenční aţ rivalitní, 

neboť vzájemná důvěra mezi jednotlivými subjekty téměř neexistuje.  

Na druhou stranu analýza potvrdila, ţe obec Ostravice disponuje vhodnými 

podmínkami pro odvětví cestovního ruchu. Největší význam má přírodní potenciál sledované 

destinace a to zejména v oblasti Lysé hory, Smrku a okolí. Z toho vyplývá její hlavní funkce 

vztahující se na pěší turistiku, cykloturistiku a zimní sporty. Obec Ostravice vytvořila i 

podmínky splňující poţadavky náročnějších návštěvníků obce (golfové hřiště). Významné 

jsou rovněţ její přírodní a kulturně-historické pozoruhodnosti. 
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Na základě shrnutí problémů, týkajících se sluţeb poskytovaných účastníkům 

cestovního ruchu ve zkoumaném místě, přistoupím k formulaci některých moţných návrhů na 

zvýšení úrovně sluţeb CR v Ostravici. 

Ubytovací zařízení bývají plně vytíţena v období letní a zimní sezóny. Ale jak tuto 

kapacitu naplnit i v mimosezónách? V tomto období lze nabídnout část lůţkové kapacity 

základním a středním školám a středním odborným učilištím pro lyţařské výcviky, školy 

v přírodě, výchovné kurzy pomocí vyuţití rezervačního systému cestovních kanceláří. Dále 

můţe být část lůţkové kapacity nabídnuta pro ozdravné pobyty zaměřené na penzisty a děti. 

Rovněţ je zde velký potenciál z hlediska moţnosti rozvoje kongresové turistiky. Nutná je 

však spolupráce cestovních kanceláří a ubytovacích zařízení, jednotná propagace regionu. 

Jak rozšířit nabídku sluţeb CR v obci? V tomto případě je nutné motivovat obyvatele 

obce k podnikání. Vhodné je zde rozvíjet předpoklady a vytvářet podmínky vhodné 

k podnikání. Dosud velký podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí 

odchází podnikat do měst a naopak obyvatelé, kteří zůstávají, mají niţší motivaci a příleţitosti 

podnikat. Důleţité je informovat obyvatele Ostravice o moţnostech vyvíjet podnikatelskou 

činnost o jejich výhodách a nevýhodách (podmínkách, poplatcích aj.).  

Pro sektor stravování navrhuji projednat s vedoucími rekreačních chat, které se 

nacházejí na nejdůleţitějších turistických trasách, moţnosti poskytování rychlého občerstvení, 

či rozšíření kapacity zařízení v místech největšího turistického zájmu (zejména na Lysé hoře).  

Stávající pohostinská zařízení by se měla zaměřit na oblast Beskydy a nabízet její 

gastronomické speciality (brynzové halušky se slaninou, valašskou klobásu aj.). 

U obou sektorů (ubytovacího i stravovacího) je namístě doporučit zkvalitnění zařízení 

dle současných nároků CR. 

Nejvýraznější slabou stránkou obce je absence „rekreační vybavenosti“, tj. zařízení 

pro provozování širokého spektra rekreačních sportů a moţnosti pro trávení volného času. 

Proto pro tento sektor doporučuji výstavbu jednotného centra, nabízejícího širokou škálu 

sportovně rekreačních aktivit. V areálu sportovně rekreačního centra by byla výhodná 

výstavba lázní, neboť je v obci prokázán výskyt salicidních vod vhodných pro lázeňství, dále 

pak poskytování wellness sluţeb, které jsou dnes ve světě samozřejmostí v kaţdém větším 

středisku CR. 

Aby obec Ostravice fungovala, jako destinace je nutná spolupráce mezi sektory 

poskytující sluţby. Jak všechny tyto sektory provázat, aby dokázaly spolu navzájem 
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spolupracovat? Zde mohu poukázat na příklad Rakouska, kde funguje provázanost všech 

sektorů poskytující sluţby pomocí spojující karty („all inclusive card“). Klient zaplatí 

jednotnou cenu za kartu, která obsahuje balíček sluţeb, tzn. ubytování, vyuţití různých 

lanovek, dopravních systémů, bazénů a dalších atrakcí a výletních cílů. Po celou dobu svého 

pobytu se klient nemusí starat o placení sluţeb, které karta zahrnuje. Tato karta by měla být 

aplikovaná na oblast Beskyd, jejíţ součástí je i obec Ostravice. Takovéto řešení by vedlo 

k vyšší efektivnosti a zpřístupnění destinace pro rozvoj CR.  

 

Navrhovaná doporučení nejsou plně vyčerpávající pro řešení celé soustavy sluţeb 

cestovního ruchu v Ostravici. I přesto by se mělo na ně pohlíţet zejména pro zkvalitnění 

sluţeb v obci.  
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4. ZÁVĚR 

Téma bakalářské práce, kterým jsem se zabývala, povaţuji za vysoce aktuální, jednak 

proto, ţe v současných podmínkách dosaţené vysoké ţivotní úrovně rostou stále poţadavky 

obyvatelstva na všechny formy aktivního i pasivního odpočinku, kde právě CR hraje 

důleţitou roli zejména vytvářením komplexních středisek CR ve významu komplexního 

vybavení sluţbami CR na odpovídající vysoké úrovni – coţ se odráţí jak v úspoře času 

obyvatelstva při cestování za atraktivitami CR, tak v uspokojení fyzických a duševních potřeb 

v souvislosti se zajištěním načerpání energie s vhodným vyuţitím části volného času 

obyvatelstva, a jednak proto, ţe stávající komplexní střediska CR v ČR nejsou na takové 

úrovni, aby vytvářela předpoklady pro plné uplatnění rekreačních funkcí jednotlivých oblastí, 

a to ať uţ ve větší nebo menší míře. 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě charakteristiky zvoleného místa a jeho 

funkcí v rozvoji CR provést celkové vyhodnocení současného stavu sluţeb pro účastníky CR 

a dále provést analýzu podmínek pro rozvoj sluţeb ve vybrané destinaci CR (Ostravice) a 

podat v praxi realizovatelný návrh na další zvyšování jejich úrovně, neboť kvalita a úroveň 

poskytovaných sluţeb je hlavním pilířem pro rozvoj cestovního ruchu. Při volbě destinace se 

lidé ve většině případů rozhodují na základě komplexnosti nabídky sluţeb (co vše jim můţe 

destinace nabídnout).  

Úroveň poskytovaných sluţeb v ČR dosud není na srovnatelné úrovni se zahraničím, 

chybí propracovaný systém propagace, rozvoje a spolupráce jednotlivých destinací CR, řízený 

centralizovaně. 

Touto prací se snaţím pouze nastínit problematiku komplexnosti poskytovaných 

sluţeb destinace Ostravice, na kterou je moţné nahlíţet z různých, odlišných hledisek. 

Navrţená konkrétní opatření nejsou plně vyčerpávající pro řešení celého systému sluţeb 

v destinaci Ostravice, ale přesto by měla být projednána příslušnými orgány státní správy.  
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Příloha č. 1 Nejnavštěvovanější města Evropy v roce 2007 

 

Zdroj: www.cestovani.ihned.cz (vlastní zpracování) 

 

 

 

Příloha č. 2 Nejnavštěvovanější místa v České republice v roce 2006 - 2008 

 

 
Zdroj: www.czechtourism.cz 
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Příloha č. 3 Motivace českých návštěvníků k pobytu v ČR 

 

 
Zdroj: www. markcr.uhk.cz 

 

 

 

Příloha č. 4 Motivace zahraničních turistů k pobytu v ČR 

 

 
Zdroj: www. markcr.uhk.cz 



 

 

 

Příloha č. 5 Turistické regiony ČR 

 

 

Zdroj: www.czechtourism.cz 
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Příloha č. 6 Turistické oblasti ČR 

  

Zdroj: www.czechtourism.cz 

  

 



 

 

 

  Příloha č. 7 Vývoj spolupráce v oblasti CR ve vyspělých destinacích 

 

 
Zdroj: Vystoupil, J., Šauer, M., Holešinská, A., Metelková, P.: Management 

cestovního ruchu. Distanční studijní opora. Brno : ESF MU, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 8 Systém destinace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 9 Mapa turistického regionu Beskydy 

 

Zdroj: www.tourism.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 10 Mapa CHKO Beskydy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Zdroj: www.valasskakrajina.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Příloha č. 11 Orientační mapa obce Ostravice 

 

 
 

 Zdroj: www.pod.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Příloha č. 12 Mapa rekreačního centra Sepetná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.sepetna.cz 
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