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1 Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je „Turistický potenciál Hostýnských vrchů“. Téma 

práce jsem si zvolila na základě osobních poznatků a zážitků jak z turistického hlediska, tak 

z pohledu na Hostýnské vrchy. Vybraná oblast je mi velmi blízká tím, že se nachází nedaleko 

mého bydliště. V zimě mi slouží jako sportovní vyžití na lyžích, v létě posluhuje jako velmi 

příjemná vycházka na Hostýn.  

Turistický potenciál chápu jako vhodné předpoklady dané oblasti pro rozvoj 

cestovního ruchu. Za ty vhodné předpoklady považuji přírodní atraktivity, jako jsou 

např. jeskyně, lesy, řeky, dále kulturně-historické atraktivity jako různá lidová umění, 

architektonické památky, tradiční akce apod. Také bych sem určitě zařadila materiálně-

technické předpoklady, jako jsou jednotlivá dopravní, stravovací či ubytovací zařízení a další. 

Dále je potřeba kooperace mnoha odvětví, je třeba klást jisté nároky na věcnou, časovou 

a místní spolupráci, a to hlavně služeb a dopravy, veřejného stravování, kulturních zařízení, 

informačních a dalších odvětví. 

Hostýnské vrchy jsou oblast, která má přírodní prvky krajiny, bohaté folklórní 

slavnosti, zachovalé kultury a tradice, jsou zde i vhodné podmínky pro milovníky 

cykloturistiky a pěší turistiky. Hostýnské vrchy se nacházejí ve východní části úrodné oblasti 

Haná. Jsou atraktivní oblastí vyhledávanou turisty pro pěší turistiku, cykloturistiku apod. 

Nejvyšší horou je Kelčský Javorník (865 m n. m.). Oblast nabízí široké spektrum přírodních, 

kulturních či jiných památek. Lidé zde mohou strávit příjemnou jak letní, tak zimní 

dovolenou.  
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

Zpracování praktické části bakalářské práce vychází z terénního výzkumu zaměřeného 

na zájem obyvatel a návštěvníků Hostýnských vrchů, který byl proveden formou dotazování. 

Dále vychází ze studia literatury, konzultací s vedoucím práce i odborníky z praxe a analýzy 

materiálů k jednotlivým problematikám. 

Při sběru dat pro teoretickou část jsem čerpala informace z knih a letáčků, především 

informace o oblasti a památkách, dále z konzultací s vedoucím práce, z webových stránek 

jednotlivých organizací a institucí a v neposlední řadě z konzultací s pracovníky turistického 

informačního centra v Bystřici pod Hostýnem. 

V první teoretické části nazvané Teorie problematiky se zabývám vymezením 

a charakteristikou pojmu cestovní ruch, jeho podstatou, základními pojmy v něm a jeho 

typologií. Tuto část jsem rozdělila do řady podkapitol, kterými jsem postupně chtěla docílit 

přiblížení se k danému tématu. Jelikož se zabývám oblastí Hostýnské vrchy, charakterizovala 

jsem termín rajonizace, která vymezuje a určuje oblasti cestovního ruchu. Dále turistický 

potenciál jsou podle mého názoru vhodné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, proto 

jsem zmínila předpoklady cestovního ruchu. A následně z důvodu znění tématu „turistický“ 

potenciál jsem postupně charakterizovala jednotlivé termíny turistik. 

Ve čtvrté kapitole Vymezení a charakteristika Hostýnských vrchů charakterizuji 

vybranou oblast, dále zde zmiňuji vznik oblasti, popisuji poutní místo Hostýn. Představuji 

nejčastější druhy turistik, za kterými se člověk může vydat. Následně jsem sem zařadila různé 

kulturní památky, přírodní zajímavosti a kulturní nabídky, které oblast poskytují. 

Pátá kapitola patří rozboru dotazníku, který jsem provedla na základě terénního 

šetření. Definovala jsem výzkumný cíl, představila způsob šetření a analyzovala jednotlivá 

data. 

2.1 Cíl práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zmapovat vybranou oblast, představit, jaké 

možné atraktivity a zajímavosti by ještě mohly přitahovat návštěvníky do Hostýnských vrchů. 

V této práci chci rovněž ukázat, že Hostýnské vrchy nejsou pouze Svatý Hostýn či lyžařská 

střediska Tesák a Troják, jak si mnozí v první chvíli představí. 
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Na základě terénního výzkumu se pokusím zjistit, co obyvatelům či pravidelným 

návštěvníkům Hostýnských vrchů chybí a co by přivítali jako vhodnou a užitečnou změnu 

pro rozvoj cestovního ruchu v této oblasti. Následně je mým cílem zjistit, na jaké atraktivity, 

či aktivity lákají své návštěvníky. Co je pro mnohé tím oním důvodem, proč vlastně tuto 

oblast navštěvují. 



 

 11 

3 Teorie problematiky 

3.1 Vymezení a definice pojmu cestovní ruch 

Česká republika patří k zemím s vhodnými přírodními i kulturně-historickými 

předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Zároveň pro něj vytváří i potřebné společensko-

ekonomické předpoklady. Cestovní ruch se podílí na všestranném rozvoji osobnosti, slouží 

k účelnému využití volného času, dále může sloužit jako nástroj vzdělávání člověka, 

umožňuje obnovu fyzických a duševních sil a mnoho dalšího. V případě, že bych chtěla 

hovořit o přesné definici cestovního ruchu, nezmíním pouze jednu, jelikož definic cestovního 

ruchu existuje hned několik. 

Hladká ve své publikaci charakterizuje cestovní ruch jako následující pohyby 

obyvatel: 

•  „opuštění místa trvalého bydliště; 

• dočasný charakter pobytu mimo místo trvalého bydliště; 

• výkon určitých činností, ale i pasivní odpočinek.“1 

V publikaci Indrové jde o celkový společenský jev, který se charakterizuje 

následujícími rysy: 

• „dočasnost změny místa stálého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj 

• nevýdělečný charakter cesty a pobytu (jsou obvykle realizovány ve volném čase) 

• vztahy mezi lidmi, jež cestovní ruch vyvolává.“2 

Podle Ryglové zase mezi charakteristické rysy cestovního ruchu patří: 

• „změna místa pobytu, 

• dočasný (přechodný) pobyt v místě, které není místem běžného pobytu účastníka 

cestovního ruchu, 

• hlavní účel cesty není výdělečná činnost v navštívené zemi, 
                                                 
1 Hladká J.: Technika cestovního ruchu, Grada Publishing 1997, str. 11, ISBN 80-7169-476-2 
2 Indrová J. a kol.: Cestovní ruch (základy), Oeconomica 2007, str. 9, ISBN 978-80-245-1252-5 
3 Ryglová K.: Cestovní ruch. Soubor studijních materiálů, KEY Publishing 2009, str. 11, ISBN 978-80-7418-

028-6 
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• realizace se uskutečňuje převážně ve volném čase účastníka cestovního ruchu, 

• vytváření vztahů mezi lidmi.“3 

Dále podle publikace od Susan Horner se v překladu do češtiny cestovní ruch „obecně 

definuje jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než jsou místa obvyklého pohybu, 

za účelem pro ně příjemných činností.“4 

Pro rozvoj cestovního ruchu je třeba splnit tři základní podmínky, jimiž jsou 

zachování bezpečnosti v dané destinaci, vytvoření dostatečného fondu volného času 

a zajištění přiměřených disponibilních důchodů obyvatelstva. Rozvoj cestovního ruchu 

je podporován širokým spektrem faktorů, které souvisejí s růstem obyvatelstva, zvyšováním 

vzdělanosti a zlepšováním jejich zdravotního stavu. Těmito faktory rovněž cestovní ruch 

působí na ekonomický růst dané oblasti účelným využíváním historických  

a kulturních památek, přírodních zajímavostí, sportovních, kulturních, obchodních 

či náboženských akcí a událostí. 12 

3.2 Podstata cestovního ruchu 

V odborné literatuře jsem vyčetla, že podle Heskové je v současnosti cestovní ruch 

předmětem zkoumání několika vědních disciplín, např. ekonomie, geografie, psychologie, 

sociologie, a dalších. Všechny mají společný předmět zkoumání, ale každá jej zkoumá 

ze svého pohledu. Ekonomie cestovního ruchu zkoumá ekonomické aspekty cestovního ruchu 

spojené s realizací a produkcí zboží a služeb. Geografie cestovního ruchu zkoumá teritoriální 

aspekty interakcí mezi cestovním ruchem a krajinou. Psychologie cestovního ruchu se zase 

zabývá studiem psychiky návštěvníků cestovního ruchu s důrazem na spokojenosti 

s dovolenou, motivaci účasti apod. 

Cestovní ruch je významným subsystémem národního hospodářství 

a je neodmyslitelnou součástí potřeb a způsobu života obyvatelstva. Představuje největší 

pohyb lidské populace za rekreací, poznáváním a naplněním vlastních snů. 7 

                                                 

 

 
4 Horner S., Swarbrooke J.: Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času, Grada Publishing 2003, 

str. 53, ISBN 80-247-0202-9 
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3.3 Základní pojmy v cestovním ruch 

K obsahovému vymezení většiny používaných pojmů z oblasti cestovního ruchu došlo 

na konferenci Světové organizace cestovního ruchu konané v Ottavě v roce 1991. Z odborné 

literatury Ryglové (2009) jsem vybrala pár základních pojmů: 

„Cestovní ruch podle WTO znamená dočasnou změnu místa pobytu, tj. cestování  

a přebývání mimo místo trvalého bydliště, ne déle než 1 rok, zpravidla ve volném čase  

za účelem rekreace, rozvoje poznání a spojení mezi lidmi.  

Cestovní ruch (dle AIEST – Mezinárodní sdružení expertů cestovního ruchu) 

definujeme jako souhrn jevů a vztahů, které vyplývají z cestování nebo pohybu osob, přičemž 

místo pobytu není trvalým místem bydlení a zaměstnání.“5  

Průmysl cestovního ruchu je souborem ubytovacích a stravovacích služeb, činnost 

cestovních kanceláří a doprovodných služeb (průvodcovské, animační, dopravní, lázeňsko-

léčebné, průmysl zábavy, finanční služby apod.). 

Ekonomika cestovního ruchu - nejsou to jen aktivity zahrnuté do průmyslu 

cestovního ruchu, navíc jsou to i veškeré vyvolané ekonomické aktivity spojené s realizací 

cestovního ruchu. 

Turistika je pouze podmnožinou cestovního ruchu. Jde o část cestovního ruchu 

spojenou s pohybovou aktivitou účastníků (horská turistika, cykloturistika, vodní turistika 

apod.).  

Turista je dočasný návštěvník, který se v dané oblasti zdrží alespoň na jedno 

přenocování a není v oblasti déle než 1 rok. 

Destinace cestovního ruchu – pro domácí návštěvníky ji v užším slova smyslu 

můžeme chápat jako cílovou oblast v daném regionu, která je typická významnou nabídkou 

atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. V širším pojetí ji chápeme jako země, regiony  

a další oblasti typické velkou soustředěností atraktivit, rozsáhlými službami a další 

                                                 
5 Ryglová K.: Cestovní ruch. Soubor studijních materiálů, KEY Publishing 2009, str. 11, ISBN 978-80-7418-

028-6 
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infrastrukturou cestovního ruchu. V praxi se termín destinace cestovního ruchu zkracuje 

na termín destinace. 19 

3.4 Cestovní ruch jako systém 

CR tvoří dva systémy, subjekt cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně 

vzájemných vazeb, které existují mezi cestovním ruchem a jinými systémy tvořícími 

jeho okolí – vnější prostředí.  

Subjektem cestovního ruchu je z ekonomického hlediska každý účastník cestovního 

ruchu, který obvykle ve volném čase uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků cestovního 

ruchu v době cestování a pobytu mimo trvalé bydliště. Účastníkem cestovního ruchu 

je cestující označený jako výletník, turista nebo návštěvník. Výletníkem je návštěvník, který 

cestuje na dobu delší než 24 hodin s tím, že přenocuje v navštíveném místě. Turistou je osoba, 

jejíž účast na cestovním ruchu je spojena minimálně s jedním přenocováním. Návštěvník 

představuje osobu, která v domácím cestovním ruchu cestuje v zemi svého trvalého bydliště 

na jiné místo a na kratší dobu než šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu cestuje do jiné 

země na dobu kratší než jeden rok. V obou případech není hlavní účel cesty výkon výdělečné 

činnosti. 

Všechno, co se může stát cílem změny místa pobytu účastníka cestovního ruchu, 

je objektem cestovního ruchu. Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce CR. Cílové místo 

neboli destinace cestovního ruchu představuje středisko CR, region nebo stát jako cestovní 

cíl. Z hlediska funkcí se rozlišují městská střediska cestovního ruchu, lázeňská místa, 

rekreační střediska, rekreační obce, chatové oblasti. Vedle městských středisek se hovoří též 

o regionech neboli oblastech cestovního ruchu. I stát může být cestovním cílem. 7 

3.5 Typologie cestovního ruchu 

V jednotlivých odborných literaturách se lze setkávat s řadou členění cestovního ruchu 

podle forem a druhů cestovního ruchu. Při určování forem cestovního ruchu se přihlíží 

především k tomu, jaký má člověk vlastně motiv účasti na cestovním ruchu. Následně druhy 

cestovního ruchu udává podrobnější určení, které zachycuje jeho průběh a realizaci závislou 

na ekonomických, sociálních, geografických nebo jiných podmínkách. Ve své práci vycházím 
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z typologie cestovního ruchu podle Malé (2007), která pro určení typu cestovního ruchu 

vymezuje následující kritéria: 

• „převažující motivace účasti na cestovním ruchu 

• místo realizace 

• vztah k platební bilanci státu 

• délka pobytu 

• způsob zabezpečení cesty a pobytu 

• počet účastníků 

• způsob financování 

• věk účastníků 

• převažující prostředí pobytu 

• ostatní kritéria.“6 

V typologii cestovního ruchu se dále používá členění podle ročního období, způsobu 

ubytování, použitého dopravního prostředku apod. 12 

3.5.1 Formy cestovního ruchu  

Hovořím-li o formách CR, hovořím tedy o příčinách, které cestovní ruch ovlivňují,  

a důsledcích, které sám CR přináší. Tyto formy se dělí na základní a specifické. Mezi 

základní formy cestovního ruchu se řadí rekreační forma, která je nejrozšířenější formou CR 

obyvatel v ČR a cílem je obnovit duševní i fyzickou sílu člověka, kulturně poznávací forma, 

kdy cílem je navštívit různé památky, akce, výstavy apod. Do základní formy se dále řadí 

forma sportovně turistická, jejímiž druhy jsou turistika pěší, vodní, cykloturistika, 

mototuristika, vysokohorská, lyžařská apod., a forma lázeňsko léčebná. Do specifického 

cestovního ruchu lze zahrnout cestovní ruch mládežnický, seniorů, městský, incentivní, 

kongresový, náboženský, zábavní, gastronomický, venkovský, chatařský a chalupářský, apod. 
14 

                                                 
6 Malá V.: Typologie cestovního ruchu, publikováno v Indrová J. a kol.: Cestovní ruch (základy), Oeconomica 

2007, str. 17-18, ISBN 978-80-245-1252-5 
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3.5.2 Druhy cestovního ruchu 

Při určení druhů se bere v úvahu místo a způsob realizace cestovního ruchu, způsob 

financování, počet účastníků, délka pobytu, způsob účasti – zabezpečení cesty, roční období, 

vztah k platební bilanci, vliv na životní prostředí, cíl cesty, destinaci, způsob ubytování apod.  

Podle místa realizace se jedná o rozdělení cestovního ruchu na domácí, což je pohyb 

a pobyt našich obyvatel na našem území, a zahraniční, který se dále člení podle vztahu 

k platební bilanci státu na aktivní (příjezdový), pasivní (výjezdový), tranzitní. Podle způsobu 

účasti a formy financování se rozlišuje cestovní ruch volný, nazývaný komerční, kdy si 

obyvatelé účast hradí pouze ze svých příjmů, a vázaný, zvaný též sociální, v němž je úhrada 

obyvatele doplňována ze společenských fondů. Individuální a skupinový cestovní ruch se 

rozlišuje podle počtu účastníků, podle převažujícího prostředí pobytu pak cestovní ruch 

městský, venkovský, lázeňský, v horských či přímořských střediscích cestovního ruchu. 

Podle délky pobytu jde o cestovní ruch krátkodobý nebo dlouhodobý, podle ročního období se 

rozlišují druhy jako letní, zimní, sezónní a mimosezónní cestovní ruch. Dále pak podle vlivu 

na životní prostředí se rozlišuje tvrdý a měkký turismus, podle počtu účastníků jde o cestovní 

ruch individuální nebo kolektivní. 6 

3.6 Předpoklady cestovního ruchu 

Podle Hladké patří mezi hlavní předpoklady a podmínky úspěšného cestovního ruchu 

následující: 

a) nejzákladnější přírodní předpoklady, kam se řadí např. terén a jeho tvářnost (roviny, 

pahorkatiny apod.), nadmořská výšky a klimatické podmínky, vodní toky, vodní 

plochy, přírodní léčivé zdroje, přírodní zvláštnosti (např. skalní útvary, propasti, 

přírodní rezervace), čistota ovzduší a vod 

b) kulturně-historické předpoklady, které jsou nezbytné hlavně pro uspokojování 

duševních potřeb. Patří sem architektonické památky (hrady, zámky, památkové 

rezervace, historické stavby, atd.), lidové umění (lidová architektura, lidová kultura), 

tradiční akce (sympozia, veletrhy, sportovní akce, atd.), významná místa (např. rodiště 

či působiště významných osobností, apod.) 
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c) materiálně-technické předpoklady, jimiž jsou dopravní, ubytovací, stravovací 

zařízení, zařízení sportovně rekreační jako tělocvičny, FIT centra, dále zařízení 

kulturní, pro služby, zprostředkovatelská či speciální 

d) ekonomické a organizační předpoklady 

e) personální předpoklady  

3.7 Rajonizace 

V Československu došlo na počátku 60. let ke značnému rozvoji cestovního ruchu, 

a to způsobilo, že byla v roce 1962 určena rajonizace oblastí cestovního ruchu, která byla 

následně v letech 1979 – 1980 novelizována.  

3.7.1 Úkoly rajonizace 

1) „Vymezení oblastí cestovního ruchu, 

2) funkční a významové určení oblastí cestovního ruchu, 

3) směrné kapacity oblastí cestovního ruchu, 

4) určení pořadí komplexního budování a výstavby oblastí, 

5) vymezení území mimo oblasti cestovního ruchu, 

6) vymezení území pro krátkodobou rekreaci obyvatelstva městských 

a průmyslových aglomerací.“7 

Pro stanovení oblastí cestovního ruchu byly použity podmínky cestovního ruchu, které 

jsou rozčleněny do pěti hlavních skupin, jimiž jsou přírodní památky, podmínky vytvořené 

člověkem, vybavenost, doprava a negativní vlivy. Soubor těchto podmínek charakterizuje 

jednotlivé oblasti a určuje jejich funkci z pohledu cestovního ruchu. Oblasti tedy nezabírají 

celé území státu, ale pouze ty části, jejichž podmínky jsou vhodné pro rozvoj cestovního 

ruchu. 

                                                 
7 Hladká J.: Technika cestovního ruchu, Grada Publishing 1997, str. 22, ISBN 80-7169-476-2 
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3.7.2 Členění oblastí cestovního ruchu 

Oblasti můžu definovat jako menší území, která vykazují charakteristické vlastnosti 

a předpoklady pro CR a společně tvoří region. Území České republiky je rozděleno do 47 

oblastí, mezi něž patří např. Slovácko, Valašsko, Beskydy atd. Každá oblast musí splňovat tři 

základní podmínky: 

• výhodné přírodní a uměle vytvořené podmínky, 

• vybavenost ubytovacími, stravovacími a sportovně rekreačními zařízeními, 

• komunikační dostupnost. 

Každá z oblastí se ještě dělí na menší územní celky, jako jsou podoblast, krajinný 

celek, rekreační prostor, lokalita a staveniště.  

3.7.3 Funkce oblastí 

Oblasti mají různé předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu a dále také pro realizaci 

různých cílů při uspokojování potřeb obyvatel. Podle toho se rozlišují hlavní a vedlejší funkce 

oblastí. K realizaci hlavních funkcí je daná oblast v jisté míře určena pro své, příp. ostatní 

podmínky (kapacitní, dopravní apod.). Vedlejší funkce nepředstavují při realizaci CR hlavní 

směr působení oblastí. 

Co se týče funkčního dělení oblastí CR, rozdělují se na oblasti mimořádného 

léčebného významu, oblasti letní i zimní rekreace, oblasti určené k různým sportům a oblasti 

určené k lovu zvěře a rybolovu. 

Podle významu a kvality oblasti se rozdělují do 4 kategorií. V první kategorii jsou 

oblasti s nejkvalitnějšími podmínkami a funkcemi umožňujícími rozvíjet zahraniční cestovní 

ruch. Do druhé kategorie se řadí oblasti mající velmi kvalitní předpoklady pro rozvoj 

cestovního ruchu. Tyhle kvality se týkají spíše celostátního významu a v rozvoji zahraničního 

CR se mohou uplatnit pouze zčásti. Ve třetí kategorii jsou oblasti mající vhodné a kvalitní 

předpoklady pro rozvoj CR, ovšem možnosti jejich využití jsou omezené. Spojují krajský a 

celostátní význam. U čtvrté kategorie převažuje význam krajský a místní. 6 
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3.8 Vymezení pojmu turistika a charakteristika její ch typ ů 

Turistika je koníček, který spočívá v putování a poznávaní prostředí, krajiny, památek, 

zvyků a života lidí (kulturně poznávací složka). Je to jakýsi komplex činností spojený 

s aktivním pohybem a pobytem v přírodě. V České republice je velmi oblíbená. Někteří čeští 

turisté se sdružují v Klubu českých turistů. Jako typy turistiky bych uvedla turistiku aktivní, 

do které se řadí turistika pěší, cykloturistika, zimní, vodácká a další, dále turistiku poznávací, 

venkovskou, ze které následně zmiňuji agroturistiku, ekoturistiku, ekoagrotustiku, a jako 

poslední typ turistiky uvádím specifickou, ve které je zařazena turistika městská, za uměním, 

náboženská, pasivní sportovní apod. 

Pro okruh činností, které v sobě turistika zahrnuje, lze zvolit obecný pojem aktivity 

v přírodě (outdoor activities). Řadíme sem především činnosti, které provádíme vlastní silou  

a které vyžadují řadu odborných znalostí a dovedností (odborně technická složka). Dříve 

typické sporty v přírodě (outdoor sports; lyžování, cyklistika, horolezectví, veslování aj.)  

se v dnešní době stěhují do umělých areálů a hal. 

K výběru pěšího, cyklistického a jiného putování nám napomáhají atraktivity 

cestovního ruchu. Atraktivity se rozdělují na přírodní, kulturně-historické, organizované 

a sociální. Přírodní atraktivitou se rozumí národní parky, chráněná území, národní přírodní 

rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a také přírodní 

parky. Kulturně-historické atraktivity zpravidla často doplňují již zmiňované přírodní 

atraktivity, čímž se daná oblast stává více žádanou mezi návštěvníky. Někdy jsou ovšem 

naopak tou dominující atraktivitou. Tohle spektrum je velmi široké a zahrnují se do něj hrady 

a zámky, církevní památky, městská a venkovská sídla, technické památky, rozhledny 

a rozhledy. Organizované atraktivity jsou založené na tom, co vytvoří a zorganizuje sám 

člověk. Díky těmto atraktivitám je možné rozvíjet cestovní ruch i v ne příliš atraktivních 

oblastech. Spousta organizovaných atraktivit je spojena s daným místem např. folklorními, 

filmovými, hudebními festivaly či sportovními akcemi apod. A co se týče sociálních 

atraktivit, ty jsou spojené se způsobem života lidí v dané lokalitě. Stále více lidí touží 

po poznávání něčeho nového, jedinečného, což pomáhá oblastem, kde mají jiné zvyky, určité 

gastronomické speciality atd. 15 
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3.8.1 Aktivní turistika 

Aktivní turistiku můžu charakterizovat jako trávení volného času pohybem v přírodě. 

Zahrnuje řadu různých aktivit, kdy se však vždy jedná o pohyb člověka vlastními silami, příp. 

s použitím dopravního prostředku, který je poháněn vlastními silami (jízdní kolo, lyže, člun 

apod.), příp. i s využitím síly zvířat. 

3.8.1.1 Pěší turistika 

Jedná se o pěší pohyb v terénu. Může být rizikovým jevem pro ochranu přírody, proto 

je vhodné v turisticky navštěvovaných oblastech vyznačit turistické trasy. Tímto dojde ke 

snížení zátěže na přírodně nejcennější úseky a zároveň i ke zvýšení jejich ochrany. Zároveň se 

může zvýšit rekreační potenciál území pro jeho obyvatele, kteří je mohou využít pro 

vycházky. 

Je velmi oblíbeným druhem aktivní turistiky. V ČR ji provozují jak Češi, tak i cizinci 

přijíždějící sem za pěší turistikou. Atraktivní pro ně jsou zjm. horské oblasti, příp. regiony 

disponující přírodními rezervacemi, např. skalní města či krasové oblasti, ovšem tohle už se 

kříží s poznávací turistikou. 13 

3.8.1.2 Cykloturistika 

Cykloturistika je jednou z forem sportovní turistiky, jež se v poslední době těší 

vzrůstajícímu zájmu obyvatelstva. Sport se stává čím dál větší součástí moderního stylu 

života. Spousta lidí si velmi oblíbila jízdu na kole. V poslední době se stále více zvyšuje 

množství turistů, kteří poznávají krásy krajiny a přírody na kole. I řada cestovních kanceláří 

začala nabízet produkty související s cykloturistikou, např. poznávací cyklistické zájezdy. 16 

„Cykloturistiku lze definovat jako moderní formu cestovního ruchu, jejíž aktivity jsou 

spojeny s kolem, přírodou a venkovským prostředím. Pomocí kola lidé poznávají přírodní 

krásy a okolní krajinu. Dalo by se to srovnat s pěší turistikou, ale výhodou je, že cyklista toho 

vidí mnohem více, je mnohokrát rychlejší. Pokud se nejedná o jednodenní výlet, využívají 

turisté ubytovacích možností v dané oblasti. Mohou se ubytovat buď v soukromí, anebo 

v hromadných ubytovacích zařízeních.  

V současnosti se buduje řada cyklostezek místního, regionálního i nadnárodního 

významu. Příkladem mezinárodní cyklotrasy je Jantarová stezka, vedoucí z Rakouska až  
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do Polska, v tuzemsku protínající významná moravská města Olomouc, Brno, Prostějov, 

Ostravu. Jantarová cyklostezka je součástí mezinárodních cyklistických tras EuroVelo. 

Řada cyklotras je budována v rámci mezinárodního projektu Greenways – Zelené 

stezky. Zelené stezky jsou určeny nejenom pro cyklisty, ale i pro pěší, lyžaře či pro jízdu  

na koních. Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu 

s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci.“8 

Velmi významným produktem, který podporuje rozvoj cykloturistiky, je projekt 

Cyklisté vítáni. „Jedná se o celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů 

prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. 

Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou 

s usmívajícím se kolem.“9 

3.8.1.3 Zimní turistika 

Pod pojmem zimní turistika se skrývá sjezdové a běžecké lyžování. Sjezdové lyžování 

představuje pro krajinu největší zátěž z hlediska nutnosti rozsáhlé plochy pro vybudování 

potřebné infrastruktury, jako jsou sjezdovky a vleky. Lyžařské areály se nacházejí ve všech 

pohořích ČR. Co se týče běžeckého lyžování, to už je k přírodě šetrnější. Ovšem komplikací 

může být použití techniky pro údržbu běžeckých stop. 

V ČR obliba této zimní turistiky roste a kapacita lyžařských areálů začíná být 

postupně nedostačující. Velkou konkurencí pro naše lyžařská střediska jsou centra zahraniční, 

především alpská. Konkurenční jsou svou nesrovnatelnou délkou sjezdovek, sněhovými 

podmínkami, ale i rozsahem služeb. 

3.8.2 Poznávací turistika 

„Smyslem poznávací turistiky je seznámení se specifiky daného regionu – hmotnými 

(památky historické, církevní, technické a jiné) i nehmotnými (tradice, folklor). V prostředí 

České republiky jsou předpoklady pro tento typ cestovního ruchu velmi dobré z důvodu její 

                                                 
8 Ryglová K.: Cestovní ruch. Soubor studijních materiálů, KEY Publishing 2009, str. 145, ISBN 978-80-7418-

028-6 
9 Ryglová K.: Cestovní ruch. Soubor studijních materiálů, KEY Publishing 2009, str. 146, ISBN 978-80-7418-

028-6 



 

 22 

velké kulturní pestrosti a značných rozdílů mezi jednotlivými – často rázovitými – regiony, 

např. Slovácko, jižní Čechy, atd., a také díky četným kulturně-historickým památkám.“10 

K poznávací turistice lze přiřadit též poznávání přírodních krás, ovšem to je většinou 

spojeno s jinými druhy turistiky, nejčastěji s aktivní turistikou. U této poznávací turistiky 

vyhledávají turisté architektonické památky, kulturní krajiny či kulturní zařízení. 

Mezi architektonické památky se zahrnují historické stavby jako hrady, zámky, kostely, 

kláštery apod., dále technické stavby jako mlýny, doly, mosty apod., ale také naleziště 

vykopávek a další. Za kulturní krajinu se považují parky, zahrady, vodní kanály atd. 

A za kulturní zařízení lze považovat muzea, galerie, divadla, hvězdárny apod. 13 

3.8.3 Venkovská turistika 

„Rurální turistika (zelená turistika) je forma cestovního ruchu, jejíž aktivity jsou 

bezprostředně spjaty s přírodou, krajinou a venkovským prostředím. Vyjadřuje zájem 

městských obyvatel o volnou, zachovalou přírodu. Pobyt je spojený se snahou po tvůrčí 

činnosti a odpočinku.“11 

Co se týče významu venkovské turistiky, tak jde o zachování, obnovu a rozvoj 

venkovského prostoru, o vytváření pracovní příležitosti, o pomoc při růstu ekonomické  

i kulturní úrovně obce, také o stimulaci rozvoje dalších podnikatelských aktivit, rozvoje 

malého a středního podnikání apod. 

3.8.3.1 Agroturistika 

„Agroturistika představuje produkt cestovního ruchu vázaný na zemědělskou farmu  

či hospodářství. Je provozována podnikateli v zemědělské výrobě a slouží jim jako dodatečný 

finanční zdroj k udržení či rozšíření hlavní zemědělské činnosti. Je ideálním typem rodinné 

dovolené. Umožňuje poskytnout zájemcům pobyt a stravu na venkovských statcích a možnost 

účastnit se prací souvisejících se zemědělskou výrobou či chovem zvířat, především koní. 

Mnozí turisté si velice váží osobního kontaktu s farmářskou rodinou, oceňují například 

společné stravování. Pobyty tohoto druhu jsou ze vzdělávacího hlediska velmi přínosné  

                                                 
10 Kolektiv autorů: Průmysl cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj 2008, str. 78, ISBN 978-80-87147-

06-1 
11 Ryglová K.: Cestovní ruch. Soubor studijních materiálů, KEY Publishing 2009, str. 132, ISBN 978-80-7418-

028-6 
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pro tzv. „panelákové děti“, které původní zdroj mléka mnohdy viděly jen na obrázcích  

nebo v televizi.“12 

Agroturistika je charakteristická pro ohleduplný vztah k přírodě a krajině, rodinné 

zázemí, osobní vztah ke klientovi, účast turistů na zemědělských pracích v rámci 

rekondičních programů, nabídku speciálních služeb jako např. lov zvěře, rybaření, projížďky 

na koních, sběr lesních plodů, atd. 

3.8.3.2 Ekoturistika 

„Ekoturistika je vymezována jako putování přírodou a její pozorování, proto se rozvíjí 

především v krajinářsky a přírodně hodnotných oblastech s trasami pro jedno a vícedenní 

pochody (zejména CHKO, národní parky apod.). 

WTO (Word Trade Organization) rozdělila ekoturistiku do dvou hlavních kategorií. 

První je „turistika založená na přírodě“ (nature-based tourism). Tento termín se používá  

pro takovou formu turistiky, při které je hlavní motivací turistů „pozorování a obdivování 

přírody“. 

Druhou kategorií je „ekoturistika“ a je definována jako turistika založená na přírodě, 

která ale v sobě obsahuje také prvky vzdělávací a interpretační. Obecně ji organizují malí, 

vysoce specializovaní touroperátoři ve spolupráci s destinačními partnery, což jsou většinou 

opět malé místní podniky.“13 

3.8.3.3 Ekoagroturistika 

Ekoagroturistika má obdobné rysy jako agroturistika, ovšem s tím rozdílem, že se 

odehrává na ekologicky hospodařících farmách. Návštěvníci též chtějí jíst zdravé potraviny, 

tzv. biopotraviny, potraviny pocházející z ekologického zemědělství. U nás této turistiky 

využívají hlavně nizozemští turisté, kterým chybí nepoškozená příroda a tradiční venkov. 

                                                 
12 Ryglová K.: Cestovní ruch. Soubor studijních materiálů, KEY Publishing 2009, str. 134, ISBN 978-80-7418-

028-6 
13 Ryglová K.: Cestovní ruch. Soubor studijních materiálů, KEY Publishing 2009, str. 133, ISBN 978-80-7418-

028-6 
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3.8.3.4 Hipoturistika 

Jedná se o druh turistiky, která je spjata s koňmi. Jezdeckou turistiku a hippoterapii  

je vhodné rozvíjet s využitím agroturistiky při ubytování na venkově či na selském dvoře. 

Formy hipoturistiky mohou být jak sportovní, tak i rekreační. Nejlépe by se rozvíjela 

v lokalitách vázaných na chov koní. 16 

3.8.4 Specifická turistika 

Specifickou turistikou jsou souhrnně označovány ještě další typy cestovního ruchu. 

Kromě výše zmíněných existuje celá řada dalších typů. Společným znakem těchto typů je 

důraz na specifický turistický potenciál dané oblasti. 13 

3.8.4.1 Městská turistika 

Jedná se o speciální formu cestovního ruchu, je spojena s pobytem účastníků ve městě 

a v městských centrech. Hlavním cílem je celkový zážitek z návštěvy města, a to bez ohledu 

na to, zda jde o pobyt s přenocováním či nikoliv. Je považována za krátkodobou formu 

cestovního ruchu, kde se délka pobytu pohybuje zpravidla okolo dvou dní. 

Za pozitivní efekty městské turistiky se považuje zvýšení příjmů městského rozpočtu, 

zlepšení vnitroměstské dopravní situace, vytvoření zelených ploch, zvyšování využití kapacit 

ubytovacích a stravovacích zařízení, zvýšení zaměstnanosti vytvořením nových pracovních 

míst, modernizace a rekonstrukce historických budov, výstavba výstavních a veletržních 

prostor a mnohé další. 16 

3.8.4.2 Turistika za um ěním 

„Oblast turistiky související s uměním se týká především návštěvy nejrůznějších 

pořádaných akcí – koncertů, muzikálů, divadelních představení, festivalů (hudebních, 

folklorních), historických akcí, slavností atp. Rozdíl mezi poznávací turistikou a turistikou 

za uměním spočívá v tom, že první typ je zaměřen na návštěvu určitých zařízení, zatímco 

druhý typ je spojen s návštěvou akcí.“14 

                                                 
14 Kolektiv autorů: Průmysl cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj 2008, str. 90, ISBN 978-80-87147-

06-1 
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3.8.4.3 Náboženská turistika 

Náboženská turistika je spojena s návštěvou poutních míst, příp. významných 

církevních památek. Od poznávací turistiky se odlišuje motivací návštěvníků, která spočívá 

spíše v duchovním zážitku než v zájmu o danou památku. 

3.8.4.4 Pasivní sportovní turistika 

Tento druh turistiky je spojen s návštěvou sportovních akcí, jako jsou např. různé 

závody, zápasy apod. 13 
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4 Vymezení a charakteristika Hostýnských vrch ů 

Při pojmu Hostýnské vrchy si řada lidí většinou představí baziliku či kostel 

na Hostýně nebo Hostýn jako vrchol či poutní místo. V  kapitole představím i jiné zajímavosti 

této oblasti. Nejdříve se zaměřím na vymezení a charakteristiku Hostýnských vrchů, následně 

jsem si zvolila samotnou podkapitolu pro Hostýn, který je považován za dominantu 

Hostýnských vrchů. Jako poslední představuji druhy turistiky, které oblast nabízí, a další 

přírodní, kulturní a jiné zajímavosti oblasti. 

Ve střední Moravě se rozprostírá region Haná, který je považován za velmi úrodnou 

turistickou oblast co se jak folklórních slavností, skvostů architektury, lázeňských míst 

či přírodních památek týče. Střední Moravu zmiňuji proto, že ve východní části tohoto 

regionu se rozkládají Hostýnské vrchy, které jsou podstatou mé práce. Celá střední Morava je 

propletena turistickými trasami a je vhodným místem pro příznivce pěší turistiky 

a cykloturistiky. 

Hostýnské vrchy byly pojmenovány podle vrcholu a poutního místa Hostýn, který se 

nachází ve výšce 735 m n. m. nad Bystřicí pod Hostýnem. I když tohle pohoří nedosahuje 

výšku ani rozměry jiných horských masivů u nás, v létě nás láká množstvím značených tras 

pro pěší turistiku nebo cykloturistiku. Dají se zde najít i cvičné skály pro horolezce. V zimě 

nás zase naláká na střediska Tesák a Troják, kde si užijeme sjezdu na lyžích či snowboardu, 

ale také milovníky běžek si získá svými běžkařskými trasami na dlouhých hřebenech 

s malými výškovými rozdíly. Celoročně pak jsou vhodné pro procházky rozlehlými lesy 

a prosluněnými loukami s valašskými chalupami. 20 

Nejvyšším vrcholem je Kelčský Javorník, který se tyčí ve výšce 865 m. Za střed 

Hostýnských vrchů se považuje Holý vrch, ve výšce 742 m, od něhož se táhnou čtyři větve 

neboli ramena. Západní neboli hostýnská větev plní prostor mezi údolím Bystřičky a údolím 

říčky Rusavy. Do tohoto ramene patří vrcholy jako Obřany, Bečka, Skalný a Hostýn, dále 

potom Klapinov a Pardus. Severní neboli javornická větev se rozkládá mezi údolím Bystřičky 

a údolím říčky Juhyně. Velmi významnými vrcholy této části jsou Čerňava a Smrdutá, dále 

pak masiv Javorníka s nejvyšším vrcholem Kelčský Javorník, následně Sochová, Ožinák, 

Tesák a hřeben Kyčera, U třech kamenů. V této větvi je zároveň nejvíce rezervací: Janče, 

Smrdutá, Čerňava, Tesák a Bernátka. Východní neboli jurikovská větev je ohraničena údolím 

Juhyně a hošťálkovským a ratibořským údolím, které následně přecházejí v údolí Horní 



 

 27 

Bečvy. Významné vrchy tohoto ramene se krčí ve hřbetě, který začíná u Holého vrchu 

a pokračuje přes Tesák, Bludný, Čečetkov, Háje, obec Lázy a Píškovou do Jarcové 

u Valšského Meziříčí. Dalšími významnými vrchy jsou Klínec a Kunovská hůrka. Jižní neboli 

ondřejovská větev má dvě části, západní a východní neboli lukovsko-vlčkovská větev. 

K západní větvi se řadí Ondřejovsko, Hrubá Malíková, Chochol, Javorčí, Poschlá, Křídlo, 

Barvínek, Lysina, Hrad a Hrádek. K východní větvi patří Kuželek a Solisko, Grúň a Hrabčí. 

Významným místem v této části jsou zřiceniny hradu Lukova. 21 

4.1 Vznik Hostýnských vrch ů 

„Hostýnské vrchy vznikaly mohutným vrásněním v průběhu třetihor. Když přestaly působit 

vnitřní síly – vrásnění, „pustily se“ do vyvrásněných hornin síly vnější – střídání teplot, 

působení zmrzlé vody i vody tekoucí po povrchu hornin a později i rostliny svými kořínky 

a živočichové narušovali povrch celistvé skály, zemskou přitažlivostí se uvolněné kameny 

přemisťovaly po svahu dolů. Výška pohoří se snižovala, řeky prohlubovaly svá koryta a málo 

odolný materiál splavovaly. Na svém místě zůstávaly pouze nejodolnější části skalního 

masivu. Působením pochodů z původní celistvé masy vznikly izolované skály tvořené 

nejodolnějšími částmi hornin.“15 

4.2 Hostýn 

Hostýn, též Svatý Hostýn, je významným bodem Hostýnských vrchů nacházející se 

v jejich západní okrajové části. Má dva vrcholy, ten vyšší je ve výšce 735 m n. m., 

je s rozhlednou a kaplí sv. Kříže a také s větrnou elektrárnou. Na druhém, tyčícím se ve výšce 

718 m n. m., je postaven poutní chrám a další objekty. V chrámu se denně slouží mše svatá, 

v průběhu roku se zde koná řada poutí, z nichž hlavní je v neděli nejbližší 15. srpnu, 

a v červnu se zde pořádá pouť radia Proglas. 5 

4.2.1 Historie 

Vrchol byl osídlen již v pravěku, kdy místo bylo sídlištěm slezkoplatěnické kultury, 

v pozdní době kamenné laténské keltského opidda a v době hradištní slovanského hradiště. 

Opevnění připomínají mohutné valy, dlouhé skoro 1857 m, vysoké 9 m a široké 23 m, 
                                                 
15 Převzato z webových stránek Městského úřadu Bystřice p. Hostýnem, z odkazu 

http://www.mubph.cz/clanek.php?id=255 (2010-04-08) 
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má dvě brány, ovšem zčásti poškozené novodobou výstavbou a komunikacemi. V pozdním 

středověku byla na nižším vrcholu postavena dřevěná kaple, která se stala cílem poutí. Poprvé 

se připomíná Hostýn jako poutní místo v r. 1567. O rok později, tedy v r. 1568, byla tato 

dřevěná kaple přestavěna a rozšířena o dvě nové postranní kaple, třetí kaple byla vystavěna 

v r. 1700. V následujících letech 1721 – 1748 dal František Antonín Rottal vybudovat 

stavitelem Tomášem Šturmem barokní chrám P. Marie, který je typickou dominantou vrchu. 

Slavnostní mše spojené se svěcením chrámu se zúčastnilo na 30 000 věřících. V r. 1769 

po zásahu bleskem chrám vyhořel a během následujících dvou let byl obnoven. V r. 1787 byl 

na příkaz císaře Josefa II. uzavřen, vyklizen a částečně pobořen. Chrám byl opět obnoven 

a následné vysvěcení proběhlo až v letech 1841 – 1845. V r. 1881 vzniklo Družstvo 

svatohostýnské, o tři roky později byl vybudován jezuitský klášter, o dalších 11 let později 

byla ustavena Matice svatohostýnská, která trvá dodnes. Po této ústavě přibyly k poutnímu 

kostelu další stavby. V 90. letech 19. st. byla rozšířena stavba kaple sv. Jiljí, dnes kaple 

sv. Jana Sarkandra, kde vznikl hotel pro poutníky, a byly zřízeny dvě křížové cesty. Koncem 

19. st. byla postavena na vyšším vrcholu kamenná rozhledna. Počátkem 20. st. byl poutní 

chrám propojen s kaplí u „zázračného“ pramene kamenným schodištěm. Ve 40. letech 20. st. 

byla na vrchol zřízena nová silnice, zvaná Císařská cesta, která zůstala dodnes vyhrazena 

turistům a poutníkům. 4 

4.2.2 Památky 

Nejvýznamnější stavbou Hostýna je poutní chrám Nanebevzetí P. Marie (viz. Př. 5 

obr. 2). „První dřevěná hostýnská kaple sloužila údajně havířům, kteří v Hostýnských horách 

dolovali železo a stříbro. V letech 1721 – 1748 nechal hrabě František Antonín z Rottalu 

na místě dřevěné kaple postavit chrám v novořímském slohu. Stavitelem byl Tomáš Šturm. 

28. července 1738 byl chrám slavnostně vysvěcen olomouckým biskupem Ferdinandem 

Juliem hrabětem von Troyer. V roce 1787 byl nařízením císaře Josefa II. o zákazu poutí 

chrám odsvěcen, uzavřen a pobořen. Obnoven byl v roce 1840. Roku 1982 povýšil 

svatohostýnský poutní chrám papež Jan Pavel II. na papežskou Baziliku Minor. Na modré 

kopuli chrámové lodi je 360 zlatých hvězd. Uprostřed je erb baronů Loudonů, jimž patříval 
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pozemek, na němž stojí chrám. Nad zlatou kopulí hostýnského chrámu byl umístěn pozlacený 

nápis „Maria“ a do kopule byla uložena listina s podpisy baronů Loudonů.“16 

Další památkou, která určitě stojí za zmínku, jsou sochy svatého Cyrila a Metoděje, 

které jsou umístěny před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Zhotovil je kroměřížský sochař 

Antonín Tomáš Beck. Sochy mají výšku 220 cm. 

Na levé straně baziliky se nachází kaple sv. Jana Sarkandra, což je menší nebarokní 

stavba. Tato kaple vznikla přestavbou rottalské kaple a později byla upravena a zasvěcena 

sv. Jiljí. Od r. 1890 je zasvěcena Janu Sarkandrovi. V kapli lze zhlédnout oltářní obraz 

a nástěnné malby od Antonína Königa z Prahy. Sv. Jan Sarkandr byl holešovským knězem, 

jenž byl jako oběť povstání českých a moravských stavů proti Habsburkům v Olomouci 

umučen. 

Známé jsou dvě Křížové cesty. Stará Křížová cesta (viz. Př. 5 obr. 4) začíná nalevo 

od Sarkandrovy kaple a pokračuje směrem k rozhledně. Odborná veřejnost tuto cestu nepříliš 

dobře ohodnotila, proto byla o několik let později zadána nová Křížová cesta (viz. Př. 5 

obr. 5). Prvních osm zastavení staré Křížové cesty je umístěno na otevřených kamenných 

podstavcích s obrazovými reliéfy. Poslední zastavení této cesty je v malé rotundě u hřbitova. 

Nová Křížová cesta začíná u kostela a vede lesem k rozhledně. Tato cesta je dílem Dušana 

Jurkoviče. Kapličky jednotlivých zastavení jsou pojaty ve stylu lidové architektury. 

Mozaikové obrazy jsou v pestrobarevné keramice, na zadní straně druhého zastavení lze vidět 

pamětní desku Omladiny obětem I. světové války a mezi šestým a sedmým zastavením 

je nejstarší přístupová cesta na Hostýn, tzv. Železná brána. 

Větrná elektrárna (viz. Př. 5 obr. 6) byla zprovozněna v r. 1994. Je vysoká 32 m 

a délka jedné lopatky měří 13,5 m. Je zásobárnou provozu budov na Hostýně, je řízena 

počítačem a ročně vyrobí až 600.000 kW elektrické energie. 

Rozhledna (viz. Př. 5 obr. 9), dnes vysoká 15 m, o průměru v nejširším místě 7,8 m, 

má 60 železných schodů, které zpřístupňují výstup na vyhlídkovou terasu. K rozhledně patří 

kaple Sv. Kříže. Základní kámen rozhledny byl položen na památku pouti a zlatého jubilea 

panování císaře Františka Josefa I. 

                                                 
16 Tištěná periodika. Propagační materiál. Sv. Hostýn, Památky. Vydalo Informační centrum Bystřice pod 

Hostýnem. 
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Schodiště vede od baziliky k vodní kapli. Nachází se zde celkem 250 schodů, z toho 

221 je pískovcových a 29 žulových. Jsou zde vyryty jména účastníků, kteří se na stavbě 

podíleli. Schodiště je dlouhé 241,9 m a široké 7 – 8 m. Slavnostní otevření schodiště se 

konalo 12. září 1910. 

Na Hostýně se nacházejí další památky, jako je keltské opiddum, velká mozaika Panny 

Marie Svatohostýnské, socha Svatý Antonín káže rybám. Zajímavostí je též hřbitov, který je 

nejvýše položeným hřbitovem na Moravě. Nachází se zde háj císaře Františka Josefa I., 

v němž je umístěn pomník s nápisem „F. J. 1. 1848 – 1908“. V r. 1945 byl pomník upraven 

na paměť kněžím umučeným za nacismu. Po pravé straně schodiště směrem k vodní kapli 

se nachází socha Božského srdce Páně, na jehož podstavci je nápis „Já jsem cesta, pravda, 

život“. Za zmínku též stojí vodní kaple (viz. Př. 5 obr. 3), která se nachází v dolní části 

schodiště. 17 

4.2.3 Osobnosti 

Bohuslav Balbín (1621 – 1688), učený jezuita, zaznamenal jako první příběh 

o zázračné záchraně obyvatel před Tatary na Hostýně. Tuto hostýnskou legendu dále rozvíjel 

křížovník Jan František Beckovský (1658 – 1722), který jí po spojení několika pověstí dal 

dnešní podobu. Nejvýznamnější osobností spojenou s novodobým rozvojem Hostýna je 

ThDr. Antonín Cyril Stojan (1851 – 1923). Zasloužil se o vytvoření jednoho z našich 

nejznámějších a nejvýznamnějších poutních míst. Byl moravským duchovním a politikem, 

poslancem československého parlamentu, také olomouckým arcibiskupem v letech 1921 – 

1923, a byl velmi oblíbenou osobností u moravských věřících, kteří jej nazývali Tatíček 

Stojan. Pro chrám získal obraz Zvěstování P. Marie, byl zakladatelem Družstva 

svatohostýnského, z jeho popudu vznikla Matice svatohostýnská a též získával prostředky 

k financování obnovy a dalšího rozvoje místního areálu. 4 

4.3 Památky Hostýnských vrch ů 

Hlavní zajímavostí mezi památkami Hostýnských vrchů je Hostýn s bazilikou 

Nanebevzetí Panny Marie a křížovou cestou od Dušana Jurkoviče. V regionu se dochovala 

řada lidových, technických či válečných památek. V lesech a na loukách je ukryto mnoho 

skutečných přírodních pokladů. Za zajímavá místa se též považuje trojice naučných stezek. 

Bohatému kulturnímu životu dominují lidové tradice, jímž lidé v obcích a městech 
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Hostýnských vrchů žijí. Aktivní letní nebo zimní dovolená v Hostýnských vrších může mít 

mnoho podob, jako např. jízda na kole, procházky přírodou, lezení, lyžování, bruslení, 

projížďky na koni a spoustu dalších. 

4.3.1 Archeologické památky 

Na vrcholku Hostýna bylo objeveno staré keltské oppidum z doby před 2500 lety. 

Bylo postaveno v místě staršího hradiště z období kultury lidu popelnicových polí. Rovněž 

byly objeveny nálezy z období Velkomoravské říše, kdy v té době zde bylo bohoslužebné 

místo. 

4.3.2 Hrady a zámky 

V 15. st. existovala v hradě Křídlo jedna z největších dílen na falešnou ražbu mincí  

na Moravě. Tento hrad stával u Brusného. Poblíž Chvalčova je zřicenina hradu Obřany, je to 

druhá nejvýše položená hradní zřícenina na Moravě a nachází se ve výšce 704 m. Neméně 

významná je též zřícenina hradu Lukov. Zámek v Bystřici pod Hostýnem (viz. Př. 5 obr. 8) je 

zajímavý tím, že majitelé staré budovy ponechávali a k nim přistavovali budovy novější, 

odpovídající dobovému stylu. Dále původně empírový zámek v Hošťálkové s parkem z 19. st. 

dnes slouží jako restaurace. 

4.3.3 Církevní památky 

Církevním centrem je svatý Hostýn s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, křížovou 

cestou od Dušana Jurkoviče, kaplí sv. Jana Sarkandera a Vodní kaplí. Bazilika Nanebevzetí 

Panny Marie je nejvýznamnější mariánský poutní kostel v České republice. Další církevní 

památkou je kostel v Ratiboři z let 1842 – 1861. 

4.3.4 Lidová architektura a památky venkova 

Několik valašských dřevěnic se dochovalo v obci Rusava, např. chalupa se stodolou. 

V obci Brusné se zachovalo mlýnské vodní kolo starého panského mlýna, který byl později 

přebudován na rodinný hotel. Panský mlýn pochází z 15. století. Velmi zajímavou památkou 

lidové architektury je roubená zvonice v Podolí. Dodnes se pravidelně využívá zvonička 

v Mikulůvce k ohlašování poledne v obci. 
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4.3.5 Technické památky 

V obci Brusné se zachovalo již výše zmiňované mlýnské vodní kolo panského mlýna. 

U Rajnochovic je zajímavým technickým dílem lesní klauza na splavování dřeva a milíře  

na výrobu dřevěného uhlí. V Mikulůvce se zachoval bývalý vodní mlýn s mlynářovou 

dřevěnicí a z novějších děl stojí za zmínku fontána Duha (viz. Př. 5 obr. 11) v Bystřici 

pod Hostýnem. 34 

4.4 Přírodní zajímavosti Hostýnských vrch ů 

4.4.1 Jeskyn ě a další zajímavosti 

V přírodní rezervaci Smrdutá se nachází i stejnojmenná puklinová jeskyně, je dlouhá 

56 m a má sněhobílou polevu podobnou povrchu květáku, tzv. pisolity. Další zajímavostí 

může být památná lípa s obvodem 630 cm v Kateřinicích nebo sirné prameny nacházející se 

v lese pod vrcholem Ojičná u Mikulůvky. Tyto prameny jsou často vyhledávané pro své 

údajné léčivé účinky. 

4.4.2 Chráněná území 

Hostýnské vrchy jsou chráněné území a jsou chráněny jako přírodní park. Území 

Hostýnských vrchů je pokryto sítí maloplošných rezervací a památek. Tato síť chrání 

především zachovalé lesní porosty, jako přírodní rezervace Čerňava, Sochová, Kelčský 

Javorník, Tesák apod. Dalším chráněným jevem jsou horské louky (Na Jančích, Stráň) 

nebo vřesoviště (Vřesoviště Bílová). 

4.4.3 Parky a zahrady 

V Bystřici pod Hostýnem je zajímavé Arboretum Sola gratia, které je součástí vily, 

která je dnes využívána jako penzion. Za zmínku rovněž stojí téměř 4,5 hektarový anglický 

park v obci Branky. 35 
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4.5 Kulturní nabídka Hostýnských vrch ů 

4.5.1 Muzea a galerie 

V Bystřici pod Hostýnem je možné zhlédnout na místním zámku několik stálých 

expozic – Bystřická a rajnochovická keramika a kamenina, Zpěv z potopy východočeského 

sochaře Vojmíra Vokolka a Sochy Oldřicha Drahotušského. Zrekonstruované Svatohostýnské 

muzeum nabízí historický vývoj Hostýna od prehistorie až po současnost.  Rovněž se zde 

setkáme s expozicí věnovanou přírodě Hostýnských vrchů. V muzeu v obci Rusava 

si můžeme prohlédnout výtvarná díla malířů, jako např. A. Kašpara, J. Kobzáně, F. Ondrůšky, 

S. Stanovského, a též expozici věnovanou lidové kultuře a umění. 

4.5.2 Folklór a lidové tradice 

Pro tuto oblast je typický valašský folklór. Ve spoustě obcí působí řada souborů 

a během roku se v nich slaví Tři králové, tradiční fašank s voděním medvěda, velikonoční 

klapotání s koledou, vynášení Mořeny, pálení čarodějnic, stavění máje, kácení máje, pouti, 

hody, Mikuláš, rozsvěcení vánočního stromu a živý Betlém. Každý lichý rok se v Bystřici 

pod Hostýnem uskutečňuje mezinárodní folklórní festival Na Rynku. 

4.5.3 Kultura, tradice, akce 

Ve vybrané oblasti se koná spousta folklórních, sportovních, společenských, 

hudebních či církevních akcí. Ze známých sportovních akcí určitě stojí za zmínku soutěž 

koňských spřežení Formanská jízda, Rohálová desítka, silniční běh na 10 km, Rusavská 50, 

což je závod horských kol, dále Pochod na Bílovou nebo Western rodeo show s večerním 

country bálem. V Bystřici p. Hostýnem se konají Bystřické zámecké slavnosti, dále v Loučce 

soutěž O loučský demižon, v dalších obcích např. Vítání léta, Kaprobraní, Rozsvěcování 

vánočního stromu a adventní koncert. Z hudebních akcí můžu zmínit Multižánrový festival 

Svítání, který se konává v Mikulůvce. Na Sv. Hostýně se koná Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

nebo Hlavní pouť, v Rajnochovicích pak Anenská pouť. 36 
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4.6 Turistika v Hostýnských vrších 

4.6.1 Pěší turistika 

V této oblasti se nachází několik turistických tras. Např. značená Císařská cesta vede 

z Chvalčova na Hostýn s poměrně náročným výstupem. Další turistickou trasou je středně 

náročná trasa vedoucí z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Hostýn je vhodným 

výchozím místem pro pěší turistiku. Kromě Hostýna jsou hlavními turistickými centry oblasti 

jako Horálková, Rusava, Rajnochovice a kopce Tesák a Troják. V oblasti vede i několik 

naučných stezek. Za zmínku stojí naučná stezka Hostýnské vrchy, která prezentuje přírodní, 

technické i historické zajímavosti tohoto území. Je dlouhá 15 km a nachází se na ní 8 zastávek 

s naučnými tabulemi. Začíná na poutním místě a pokračuje přes hřebeny Hostýnských vrchů 

do obce Rajnochovice. Naučná stezka Chodník Masarykových seznamuje s krajinou a historií 

Chvalčova a okolí, je dlouhá 5,5 km, chybí na ní označení zastávek, začíná ve Chvalčově 

a končí nad Schwaigrovkou. Po krásách jižní části vrchů vede naučná stezka Lukov. 

4.6.2 Cykloturistika 

Na území Hostýnských vrchů je evidováno několik cyklotras. Cyklotrasa č. 5035 Týn 

nad Bečvou – Ratiboř spojuje Moravskou bránu a Hostýnské vrchy. Obtížnost této trasy je 

střední, značení silniční. Trasa vede v Hostýnských vrších z Bystřice pod Hostýnem, následně 

se jede přes Chvalčov, Tesák, Troják, Horálkovou do Ratiboře. Další cyklotrasa vede 

z Lukova přes Kašavu, Držkovou, Troják, Rajnochovice do Podhradní Lhoty. Ve Chvalčově 

začíná další z řady cyklotras a vede přes Loukov k hotelu Zubříč do Podhradní Lhoty. V této 

oblasti se najde spousta dalších cyklotras. Pravidelně se zde koná řada závodů horských kol, 

jako je Rusavská 50, Cyklomaraton Drásal a další. 

4.6.3 Zimní turistika 

Milovníci zimní turistiky mohou navštívit lyžařská střediska, jako jsou Tesák a Troják. 

V regionu jsou příznivé podmínky pro běžecké i sjezdové lyžování. Lyžařské areály Tesák, 

Troják, Rusava, Všemina, Trnavy nabízejí více vleků, též dětské vleky, umělé osvětlení 

a zasněžování, možnosti zapůjčení lyží či snowboardů, lyžařské a snowboardové školy. 

Po hřebenu Trojáku a v okolí Tesáku, Trnavy či Horálkové je vedena řada běžkařských tras. 
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5 Výsledky pr ůzkumu 

5.1 Definování výzkumného cíle 

Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, co se obyvatelům či návštěvníkům dané oblasti 

vybaví při Hostýnských vrších, za jakým účelem tuto oblast navštívili a zda by se do ní ještě 

rádi vrátili, či jaká atraktivita se jim samotným zdá v oblasti nejzajímavější, jak moc se jim 

zdá atraktivní, nebo naopak, co by navrhovali jako vylepšení atraktivnosti destinace. Myslím 

si, že svůj hlavní cíl jsem tímto průzkumem splnila. Chtěla jsem představit, jaký turistický 

potenciál v sobě Hostýnské vrchy zahrnují, a to se mi podle mého názoru podařilo. 

5.2 Způsob řešení 

Výzkum byl proveden dotazováním 77 respondentů, kterými byli především obyvatelé 

města Přerova a okolí, ale dotazováno bylo také pár obyvatel z  Bystřice pod Hostýnem. 

Respondenti měli možnost vyplnit dotazník sami, nebo jsem otázky podle dotazníku 

pokládala sama a zaznamenávala odpovědi. Data uvedené v mých výsledcích jsou tedy 

primární. 

Dotazník se celkově skládá z 11 otázek, z nichž 2 otázky jsou otevřené, 6 otázek je 

uzavřených a tři jsou polootevřené. (viz. Příloha 1) 

V úvodu dotazníku jsem respondenty seznámila s tím, že otázky se budou týkat 

Hostýnských vrchů a odpovědi budou podkladem ke zpracování mé bakalářské práce. 
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5.3 Analýza dat 

Dotazník začíná uvedením pohlaví, věku a bydliště. Nejprve analyzuji, kolik mužů a žen bylo 

dotazovaných, následně přecházím na věkovou hranici a jako poslední uvádím, odkud 

dotazovaní pochází. Po tomto už analyzuji jednotlivé otázky. 

 

Pohlaví 

 

Tabulka 5.1 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 
Žena 43 56% 
Muž 34 44% 
Celkem 77 100% 
 

Graf 5.1 
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Důvodem této otázky bylo zjištění, kolik žen a mužů se na dotazování celkově podílelo. 

Aktivnější byly ženy. Ze 77 dotazovaných odpovědělo na mé otázky 56% žen, mužů pak 

44%. 
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Věk 

 

Tabulka 5.2 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 
18 - 25 18 23% 
26 - 35 7 9% 
36 - 45 21 27% 
46 - 59 27 36% 
60 a více 4 5% 
Celkem 77 100% 
 

Graf 5.1 
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Tuto otázku jsem položila z důvodu, abych zjistila přibližné věkové složení jednotlivých 

dotazovaných. Nejvíce dotazovaných se pohybovalo ve věku 46 – 59 let. Další nejčastější 

věkovou kategorií odpovídající na mé otázky byla ve věku 36 – 45 let. Z tohoto je vidět, že 

nejvíce na odpovědi odpovídali lidé ve věkové hranici 36 – 59 let. O něco méně pak byly 

odpovědi od respondentů ve věku 18 – 25 let. 
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Bydliště 

 

Tabulka 5.3 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 
Přerov 47 61% 
Bystřice p. H. 8 10% 
Čechy 4 5% 
Horní Moštěnice 2 3% 
Předmostí 2 3% 
jiné 14 18% 
Celkem 77 100% 

 

 

Graf 5.3 
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Při tomto výzkumu odpovědělo nejvíce lidí žijících v Přerově. Ze 77 dotazovaných na otázky 

odpovědělo 47 lidí z Přerova, což je 61% z celkového počtu respondentů. Odpovídali i lidé 

žijící v oblasti Hostýnských vrchů, v Bystřici p. Hostýnem, jichž odpovědělo 8 respondentů, 

což je převedeno do 10%. Už nižším počtem odpovídali lidé z obcí, jako jsou Čechy, Horní 

Moštěnice, Předmostí, Troubky a dalších obcí v okolí Přerova. 
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Otázka 5.1: Znáte Hostýnské vrchy? 

a) ano 

b) ne 

 

Tabulka 5.1 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 77 100% 

ne 0 0% 

Celkem 77 100% 

 

 

Graf 5.4 
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Tuto otázku bylo vhodné položit hned na začátku dotazování, jelikož celý dotazník se týká 

Hostýnských vrchů. Pokud by někdo Hostýnské vrchy neznal, nemělo by smysl v dotazování 

pokračovat. Proto je jasnou odpovědí na tuto otázku odpověď „ano“, která sčítá plných 100% 

dotazovaných. 
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Otázka 5.2: Co se Vám první vybaví, když se řekne „Hostýnské vrchy“? 

 

Tabulka 2.5 

Odpov ědi Absolutní četnost Relativní četnost 

bazilika, kostel na Hostýně 44 61% 

poutní místo 5 7% 

příroda 4 5% 

Tesák, Troják, Rusava 4 5% 

cyklotrasy, sjezdovky, běžkařské trasy 7 10% 

jiné 9 12% 

Celkem 77 100% 

 

 

Graf 2.5 
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Tato otázka byla otevřená, tudíž respondenti mohli odpovídat podle svého prvního uvážení. 

Nejvíce dotazovaných odpovědělo v počtu 61% baziliku či kostel na Hostýně. 10% 

z tázaných si v první chvíli vybaví různé cyklotrasy, sjezdovky či běžkařské trasy, dalších 7% 

vidí Hostýnské vrchy jako poutní místo. Po 5% si představují lidé pěknou přírodu a střediska 

Tesák a Troják, či Rusavu. Zbývajících 12% se v odpovědích odlišovali, dva dotazovaní se 

např. shodli na odpovědi „dlouhé schody, hodně schodů“. I tímhle je Hostýn známý. 
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Otázka 5.3: Navštívil/a jste již Hostýnské vrchy? 

a) ano 

b) ne 

 

Tabulka 5.3 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 77 100% 

ne 0 0% 

Celkem 77 100% 

 

Graf 5.6 
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I když jsou všichni respondenti z blízkého okolí Hostýnských vrchů, odpovědi na tuto otázku 

mě překvapilo. Znám spoustu lidí z mého okolí, kteří zatím neměli tu čest tuto oblast 

navštívit. Plných 100% respondentů navštívilo Hostýnské vrchy. 
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Otázka 5.4: Jaký byl hlavní účel Vaší návštěvy? 

a) cykloturistika 

b) pěší turistika 

c) zimní sporty 

d) památky 

e) jiný 

 

Tabulka 5.4 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 

pěší turistika 39 16% 

zimní sporty 12 50% 

cykloturistika 12 16% 

památky 11 14% 

jiné 3 4% 

Celkem 77 100% 

 

Graf 5.3 
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Touto otázkou jsem si chtěla zjistit, co je důvodem, proč turisté vlastně Hostýnské vrchy 

navštěvují. Nejčastějším důvodem návštěvy této oblasti je pěší turistika, což mi stvrdilo 50% 

dotazovaných. Dalšími častými odpověďmi byly na stejné úrovni 16ti% cykloturistika a zimní 

sporty, neméně častou odpovědí byly památky v počtu 14%. Pouhé 4% měly různé odpovědi, 

ať už oslavu Nového roku, či návštěvu známých. 
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Otázka 5.5: Jste spokojeni se značením turistických, cyklistických a běžeckých tras? 

a) ano 

b) ne 

 

Tabulka 5.5 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 69 90% 

Ne 8 10% 

Celkem 77 100% 

 

 

Graf 5.4 
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Tuto otázku jsem položila z důvodu, že značení cyklistických tras není v této oblasti přímo 

ideální. Při této otázce jsem si myslela, že bude víc lidí odpovídat záporně. Tento výsledek mě 

velmi překvapil. 90% dotazovaných je spokojeno se značením těchto tras, pouhých 10% by 

přivítalo změnu ve značení. I když je sice pravda, že značení by potřebovaly vylepšit jen 

cyklistické trasy. 
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Otázka 5.6: Plánujete tuto oblast ještě někdy navštívit? 

a) ano, proč 

b) ne, proč 

 

Tabulka 5.6 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 

ano, za sportem 27 36% 

ano, je zde hezká příroda 20 26% 

ano, líbí se mi v této oblasti 8 10% 

ano, chci sem na výlet nebo dovolenou 4 5% 

ano, kvůli pouti na sv. Hostýně 5 6% 

ano, jiné 11 14% 

ne, pro jiné aktivity 2 3% 

Celkem 77 100% 
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Tato otázka byla polootevřená, tudíž se zde sešlo opět více rozdílných odpovědí. Návrat do 

Hostýnských vrchů plánuje 97% dotazovaných. Pouhé 3% to nemají v plánu kvůli jiným 

aktivitám. Kladné odpovědi na tuto otázku se mi velmi líbí, jelikož 36% se do této oblasti 

vrátí kvůli sportu, 26% kvůli hezké přírodě, kterou ve městě stěží najdou, 10ti% se v této 

oblasti líbí. Jiní se sem vrátí kvůli pouti na sv. Hostýně, výletu či dovolené, nebo jen tak za 

rekreací či každoroční oslavou Nového roku. 
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Otázka 5.7: Jakou atraktivitu považujete v této oblasti za nejzajímavější? 

 

Tabulka 5.7 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 

bazilika, kostel na Hostýně 35 46% 

příroda 18 24% 

nevím 7 9% 

křížová cesta 5 9% 

rozhledna 7 9% 

jiné 5 6% 

Celkem 77 100% 
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Tato otázka byla opět otevřená, tudíž odpovědí se mi sešlo opět mnoho. Pro 46% 

dotazovaných je nejzajímavější atraktivitou této oblasti již výše zmiňovaná bazilika na 

Hostýně. Pro 24% je nejzajímavější tamější příroda, která opravdu stojí za zhlédnutí. 9% se 

shodlo, že nejzajímavější je rozhledna na Hostýně, dalších 9% nevědělo odpověď, pro 6% 

byla odpověď křížová cesta a dalších 6% se v odpovědích rozcházelo. Jejich odpovědi byly 

např. lyžařská střediska či větrná elektrárna na Hostýně. 
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Otázka 5.8: Jak atraktivní je pro Vás tato oblast? 

a) velmi atraktivní 

b) atraktivní 

c) ne moc atraktivní 

d) o tohle se nezajímám 

 

Tabulka 5.8 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 

velmi atraktivní 12 16% 

atraktivní 57 73% 

ne moc atraktivní 6 8% 

o tohle se nezajímám 2 3% 

Celkem 77 100% 
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Důvodem této otázky bylo, že jsem chtěla zjistit, zda je pro návštěvníky tato oblast atraktivní 

či nikoliv. Ze 73% se mi dostalo odpovědi, že tato oblast je atraktivní. 16% vnímá oblast jako 

velmi atraktivní. Pro 8% není tato oblast příliš atraktivní a 3% z dotazovaných se o to, jak 

moc je oblast atraktivní, nezajímá. 
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Otázka 5.9: Myslíte si, že propagace této oblasti je dostačující k získání turistů? 

a) spíše ano 

b) ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

Tabulka 5.9 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 

spíše ano 10 13% 

ano 36 47% 

spíše ne 27 35% 

ne 4 5% 

Celkem 77 100% 
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Touto otázkou jsem si chtěla zjistit, zda je propagace této oblasti dostačující, nebo zda je 

potřeba ji nějak vylepšit. 47% odpovědělo kladně, že propagace je dostačující. Že je 

propagace spíše nedostačující, si myslí 35% dotazovaných, že je nedostačující, na tom se 

shodlo 5% tázaných a to, že je spíše dostačující, si myslí 13%. 
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Otázka 5.10: Co byste navrhoval/a pro zvýšení atraktivnosti destinace? 

a) lepší propagace destinace 

b) větší nabídka atraktivit 

c) vylepšit značení cyklistických tras 

d) jiné návrhy 

 

Tabulka 5.10 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 

lepší propagace destinace 34 44% 

větší nabídka atraktivit 33 43% 

vylepšit značení cyklistických tras 7 9% 

jiné 3 4% 

Celkem 77 100% 
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Ke zvýšení atraktivnosti si myslí 44%, že by bylo vhodné zlepšit propagaci destinace. 43% si 

myslí, že větší nabídkou atraktivit by se mohla zvýšit i atraktivnost destinace. Pouhých 9% by 

vylepšilo značení cyklistických tras. Jak už jsem se výše zmiňovala, značení těchto tras by 

opravdu mělo být v této oblasti vylepšeno. 4% odpovídala různě, kdy jedna z odpovědí mě 

zaujala. Jeden respondent odpověděl, že by propagaci neměnil, nechal by ji tak, jak je, jelikož 

více turistů či návštěvníků spíše škodí, než prospěje. 
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Otázka 5.11: Jakou oblast cestovního ruchu upřednostňujete? 

a) příroda 

b) historie 

c) odpočinek 

d) aktivní dovolená 

e) kultura 

f) nic z uvedeného 

 

Tabulka 5.11 

Možnost Absolutní četnost Relativní četnost 

příroda 35 46% 

historie 7 9% 

odpočinek 8 10% 

aktivní dovolená 22 29% 

kultura 4 5% 

nic z uvedeného 1 1% 

Celkem 77 100% 
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Tato otázka je jako jediná z položených otázek všeobecná a nevztahuje se na oblast 

Hostýnských vrchů. Tímto jsem chtěla zjistit, jaká oblast CR převládá při výběru dovolené či 

výletu. 46% respondentů si vybírá dovolenou strávenou v přírodě. Aktivní dovolenou 

vyhledává 29% z dotazovaných. Dalších 10% si jede jednoduše odpočinout. Pro 9% 

odpovídajících je rozhodující historie, 5% upřednostňuje kulturu a pouhé 1% si z uvedených 

možností nevybralo. 
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6 Závěr a doporu čení 

Pro to, aby se cestovní ruch mohl rozvíjet, je třeba splnit tři základní podmínky, jako 

jsou zachování bezpečnosti v dané destinaci, vytvoření dostatečného fondu volného času a 

zajištění přiměřených disponibilních důchodů obyvatelstva. Rozvoj cestovního ruchu 

podporuje široké spektrum faktorů, kterými CR působí na ekonomický růst dané oblasti 

účelným využíváním různorodých atraktivit. Cestovní ruch je předmětem zkoumání řady 

vědních disciplín, které mají společný předmět zkoumání, avšak každá disciplína jej zkoumá 

ze svého pohledu.  

Cílem mé bakalářské práce bylo představení turistického potenciálu v Hostýnských 

vrších. Snažila jsem se zmapovat vybranou oblast, představit, jaké možné atraktivity 

a zajímavosti přitahují návštěvníky do Hostýnských vrchů. 

Vytvořila jsem si dotazník, na jehož základě jsem pokládala respondentům otázky 

k dané problematice. Na základě jednotlivých odpovědí jsem dotazník vyhodnotila a otázku 

po otázce slovy okomentovala. Nejčastěji odpovídali na otázky respondenti z Přerova 

a okolních vesnic. Tímto dotazníkem jsem chtěla zjistit, co je vlastně tou onou příčinou, proč 

turisté oblast navštěvují a opakovaně se do ní vrací. Potvrdilo se mi, že využívání oblasti 

slouží především pro sportovní vyžití. Je zde řada tras pro pěší či cykloturistiku, velmi krásná 

příroda, čistý vzduch, což ve městech a obcích pod Hostýnskými vrchy jednoznačně chybí. 

V zimním období je oblast vyhledávána milovníky sjezdových či běžkařských lyží. 

Nejzajímavější atraktivitou je samozřejmě poutní místo Sv. Hostýn, dále potom krásná 

příroda, Křížové cesty, rozhledna na Hostýně, která poskytuje nepopsatelný výhled 

na Hostýnské vrchy a okolí. Když se řeknou Hostýnské vrchy, spousta lidí si tradičně vybaví 

baziliku na Sv. Hostýně, také lyžařská střediska Tesák a Troják, což se mi rovněž potvrdilo. 

Proto jsem v této práci představila další jiné zajímavosti, které jsou neméně významnými. 

Co bych navrhovala jako změnu je určitě to, že by se měla zvýšit propagace této 

oblasti. Sice je Sv. Hostýn velmi známý jako poutní místo, ovšem co ostatní nabídky 

v oblasti? Je zde mnoho atraktivit, které nejsou známé a využívané ani těmi návštěvníky, 

jejichž bydliště je nedaleko této oblasti. Nejvíce turistů se vydává na Hostýn či Tesák 

a Troják. Samozřejmě by mohli svůj výlet či dovolenou spojit i s návštěvou zámku v Bystřici 

p. Hostýnem, s prohlídkou mlýnského vodního kola v Brusné, empírového zámku 
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v Hošťálkové, s procházkou v Arboretu Sola gratia v Bystřici p. H. či v anglickém parku 

v obci Branky. V oblasti je i řada muzeí, lidových tradic, o kterých mnozí nemají ani tušení. 

Proto bych v tomto případě navrhovala vylepšit propagaci Hostýnských vrchů. 

Tato oblast má spoustu nedostatků, co se ubytování týče. Je sice pravda, že nabízí 

plnou řadu ubytovacích zařízení, ovšem ty jsou velmi zastaralé, což může návštěvníky 

odrazovat. Proto by bylo vhodné získat finanční dotace na vylepšení alespoň těch zařízení, 

které jsou na nejfrekventovanějších místech. 

Další nevýhodou je značení cyklistických tras. Jsou sice značeny, ovšem trasy vedou 

převážně po silničních komunikacích, které nejsou pro cykloturisty zrovna ideální 

a v některých úsecích jsou nebezpečné. 

Vhodnou změnou je zřídit nahoře na Hostýně půjčovnu kol, která by spolupracovala 

s některou z půjčoven např. v Bystřici p. Hostýnem. Lidé, kteří by se vydali z Bystřice p. H. 

pěší turistikou na Hostýn, by si mohli půjčit na zpáteční cestu dolů kola, nebo naopak. Tady 

tyto dvě půjčovny kol by spolupracovaly a kola navzájem si jakoby vyměňovaly. 

Za dobré stránky této oblasti považuji dobře značenou síť turistických tras, je zde 

hodně ubytovatelů poskytujících možnosti ubytování a rovněž poutní místo Sv. Hostýn, které 

láká nejvíce návštěvníků. Dalším lákadlem návštěvníků jsou již zmiňovaná střediska Tesák 

a Troják. 

Ve své práci jsem vysvětlila cestovní ruch, představila turistický potenciál 

Hostýnských vrchů, zanalyzovala jednotlivé otázky přiloženého dotazníku a na závěr uvedla 

případně změny pro rozvoj cestovního ruchu dané oblasti. 
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aj. a jiné 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

atp. a tak podobně 

cm centimetr 

CR cestovní ruch 

ČR Česká republika 

CHKO chráněná krajinná oblast 

km kilometr 

kW kiloWatt 

m metr 

m n. m. metr nad mořem 

např. například 

obr. obrázek 

p. pod 
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Př. příloha 
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st. století 

Sv. Svatý 
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WTO  World Trade Organization; Světová obchodní organizace 

zjm.  zejména 



 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 
odst. 3); 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
bakalářské práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou 
zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 7. 5. 2010 

 

 

 

 

………………………………… 

jméno a příjmení studenta 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Želatovská 27 

750 02  Přerov 

 



 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Dotazník 

Příloha 2: Seznam tabulek 

Příloha 3: Seznam grafů 

Příloha 4: Seznam obrázků 

Příloha 5: Obrázky 

 

 


