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1. ÚVOD 

Cykloturistika se v poslední době stává stále silnějším a významnějším odvětvím 

cestovního ruchu. Přičemţ se jedná o pohybovou aktivitu, která nezatěţuje ţivotní prostředí, 

ale naopak pomáhá rozvíjet tělesnou kondici všech účastníků. Při provozování jízdy na kole 

můţe cyklista na rozdíl od cestování vlakem či autem intenzivněji poznávat okolní krajinu.  

Cykloturistika v širším slova smyslu neznamená pouze vyznačené cyklotrasy a 

cyklostezky, ale také mnoţství hospůdek a restaurací podél tras, kvalitu a snadnost získávání 

informací, tipů a rad týkajících se cykloturistiky, chování ostatních účastníků a bezpečnost 

provozu na trasách. Má – li se cykloturistika dále rozvíjet a zasahovat čím dál větší skupiny 

obyvatel, je potřeba, aby právě tito lidé byli spokojeni s mnoţnostmi, které jim daná aktivita 

v okolí nabízí. A právě na tuto problematiku spokojenosti obyvatel s moţnostmi 

cykloturistiky v okrese Frýdek – Místek se zaměřím ve své diplomové práci.  

Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, ţe já sama jsem rekreační jízdě na kole 

podlehla. Hodně ráda si ve svém volném čase vyrazím na nějakou okruţní jízdu na kole 

vedenou po značených cyklotrasách právě v okrese Frýdek – Místek a jeho okolí. A jelikoţ 

jsem se osobně setkala na svých cestách s řadou nedostatků spojených s kvalitou 

cykloturistiky a všeho, co ji ovlivňuje, byla bych velice ráda, kdybych se na základě 

provedeného výzkumu dozvěděla, zda i jiní cykloturisté nemají podobné zkušenosti, na které 

touto cestou upozorním a navrhnu určitá řešení. 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat spokojenost obyvatel s moţnostmi 

cykloturistiky v okrese Frýdek – Místek. 

V teoretické části práce se budu věnovat spokojenosti zákazníka, marketingovému 

výzkumu a cykloturistice. Praktická část bude zaměřena na rozbor cykloturistiky v okrese 

Frýdek – Místek, sběr dat pomocí dotazníku, analýzu získaných údajů a vytvoření 

konkrétních návrhů, které by v případě realizace vedly ke zvýšení spokojenosti obyvatel 

s moţnostmi cykloturistiky v okrese.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1. Zákazník 

Zákazníkem rozumíme osobu, domácnost nebo organizaci, která musí zaplatit za 

poskytnutou sluţbu a tím získává určitý uţitek. Zákazník, kterému je poskytnuta sluţba, je 

přímým účastníkem procesu a můţe se stát často také spoluproducentem sluţby.[7] 

 

2.1.1. Spokojenost zákazníka 

"Spokojenost zákazníka vyjadřuje, jak jednotlivec vnímá provedení výrobku a sluţeb 

vzhledem ke svému očekávání."[12] 

Spokojenost zákazníka by měla být jeden z hlavních cílů kaţdého výrobce či 

společnosti. A to proto, ţe spokojený zákazník se většinou vrací, nakupuje více, ale hlavně 

informuje okolí o svých zkušenostech, čímţ přiláká nové zákazníky a podnikateli tak umoţní 

růst zisku ve větší míře. Je dokázáno, ţe udrţení si stálého zákazníka je mnohokrát levnější, 

neţ jeho získání. Pro podniky, které chtějí rozvíjet a zlepšovat svou konkurenceschopnost, je 

proto nezbytná kontrola spokojenosti zákazníka.  

Organizace by měly sledovat spokojenost zákazníků z těchto důvodů: [5] 

 Spokojený zákazník zůstává věrný. 

 Spokojený zákazník je ochoten zaplatit i vyšší cenu. 

 Spokojený zákazník pomáhá organizaci překonat nečekané problémy. 

Příkladem mohou být loupeţe, přírodní katastrofy apod. Zákazník je v 

takové situaci ochotný vzniklou situaci pochopit a je ohleduplný. 

 Spokojený zákazník sdělí svoji dobrou zkušenost nejméně třem dalším 

lidem. To přináší účinnou a neplacenou formu osobní komunikace. 

 Spokojený zákazník je otevřený a neostýchá se sdělit své zkušenosti a 

poznatky ohledně poskytovaného produktu. 

 Spokojený zákazník je připraven koupit i další produkty z nabídky. 

 Spokojený zákazník vyvolává zpětně u zaměstnanců pocit uspokojení a 

hrdost spojenou s prací či firmou. 

Spokojenost kaţdého zákazníka s nákupem či vyuţitím sluţby závisí na přínosu 

daného produktu nebo sluţby v porovnání s očekáváním zákazníka. Očekávání jsou zaloţena 

na minulých zkušenostech, na názorech rodiny, přátel a známých, na získaných informacích a 

na slibech organizace a její konkurence. Zákazník můţe dosáhnout různých stupňů 
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spokojenosti. Jestliţe přínos produktu nebo sluţby nedosáhne jeho očekávání, není zákazník 

spokojen. Pokud produkt nebo sluţba očekávání splní, je zákazník spokojen. Můţe také nastat 

situace, kdy spotřeba produktu nebo sluţby uspokojí zákazníka více, neţ očekával. V tomto 

případě byl zákazník velmi spokojen nebo nadšen. Z těchto zákazníků se poté stávají stálí 

zákazníci a úkolem kaţdé organizace je si tyto zákazníky udrţet. [9] 

Přímý kontakt se zákazníkem můţe naznačit, co výrobce dělá dobře a naopak, kde 

dělá chyby. Taková neformální zpětná vazba je vítána v kaţdé společnosti, ale proveditelná 

nejvýše v malém soukromém obchůdku. Z těchto důvodů je výzkum spokojenosti zákazníka 

nezbytný. [7] 

 

2.1.2. Hodnota vnímaná zákazníkem 

Hodnota pro zákazníka je rozdíl mezi hodnotou, kterou zákazník získá z vlastnictví a 

uţívání produktu, a náklady, které musí vynaloţit na získání daného výrobku či sluţby.[7] 

Pro dodavatele sluţeb představuje hodnotu cena zaplacena za poskytnutou sluţbu. Pro 

zákazníky je hodnota sluţby míra uspokojení jejich potřeb. Oceňování hodnoty sluţeb 

zákazníky je však pro jejich nehmotnost sloţité. Zákazník vnímá hodnotu srovnáním uţitku, 

který mu sluţba přináší, s uţitkem, který by mu přinesla sluţba konkurenční.[14] 

Hodnota pro zákazníka spolu s jeho spokojeností představuje důleţitou roli při volbě 

výrobku nebo sluţby. Rozhodnutí zákazníka, zda si výrobek či sluţbu koupí, je zaloţeno na 

tom, jak on sám vnímá hodnotu, kterou mu produkt či sluţba mohou přinést. Proto je mnohem 

důleţitější nabízet zákazníkům určitou hodnotu, nikoli samotný výrobek nebo sluţbu.  

Zákazníci nakupují od společnosti, která jim můţe poskytnout nejvyšší získanou 

hodnotu – tedy rozdíl mezi celkovou hodnotou pro zákazníka a celkovými náklady, viz obr. č. 

2.1.2.. [8] 

Obr. č. 2.1.2. Získaná hodnota pro zákazníka 

 Celková hodnota pro zákazníka (Hodnota produktů, sluţeb, zaměstnanců a image) 

- Celkové náklady pro zákazníka 
(Finanční, časové, energetické a psychické 

náklady) 

= Získaná hodnota pro zákazníka („Zisk“ pro zákazníka) 

Zdroj: [8] 

 

2.2. Výzkumy spokojenosti zákazníka 
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2.2.1. Marketingový výzkum obecně 

Definice marketingového výzkumu, kterou uvádí Hague, popisuje marketingový 

výzkum jako systematickou sbírku, analýzu a interpretaci informací relevantních pro 

marketingová rozhodnutí. [5] 

Obecně můţeme marketingový výzkum definovat jako disciplínu s dlouhou historií, 

která se vyvíjela a vyvíjí, a to jak v teoretické, tak v praktické aplikační rovině. Prošla 

různými etapami, přebírala a pouţívá poznatky z řady vědeckých oblastí, např. z matematiky, 

statistiky a psychologie. V poslední době se na vývoji marketingových výzkumů zásadně 

podílí i rozvoj informační technologie. [1] 

 

2.2.2. Výzkumy spokojenosti zákazníka 

Výzkum spokojenosti zákazníků je postaven na hledání názorů respondentů na 

rozdílné problémy, coţ ve výsledku ukáţe, jak se společnost či jiná organizace, pro kterou je 

výzkum prováděn, drţí a jak se můţe zlepšit. Vytvoření programu spokojenosti zákazníka 

není jen samotný výzkum, ale také následující opatření vedoucí ke zvýšení spokojenosti, např. 

základní přeměna společnosti, školení personálu či kulturní změny. Výsledek celého 

programu by měl být finančně výhodný, zajistit vyšší podíl na trhu, prvotřídní ceny, silnější 

reputaci značky nebo šťastnější personál. [5] 

 

Výzkum spokojenosti zákazníka lze podle Kotlera provést čtyřmi způsoby [8]: 

 Systémy stížností a návrhů – tyto systémy umoţňují zákazníkům 

sdělit jejich stíţností a návrhy organizaci, která jim k tomu poskytuje různé moţnosti. 

Např. schránky na stíţnosti na telefonních linkách, knihy přání a stíţností nebo 

předem vytvořené formuláře. Tyto informace poskytují podněty pro zvýšení 

spokojenosti zákazníku a pomáhají k odstraňování vzniklých problémů v co 

nejkratším čase.  

 Pravidelné průzkumy spokojenosti zákazníků – při těchto 

průzkumech jsou zákazníci dotazování osobně, telefonicky, písemně nebo 

prostřednictvím internetu. Cílem průzkumu je zjistit, zda je respondent s produktem či 

sluţbou spokojen nebo nespokojen, případně zjistit důvod jeho nespokojenosti. 

 Fiktivní nakupování – při tomto způsobu zjišťování spokojenosti 

zákazníků si firma najme cizí osobu, která předstírá potenciálního kupce. Pomocí této 

metody lze zkoumat silné a slabé stránky poskytovaných sluţeb, výkonnost 

zaměstnanců, ale také jejich chování k zákazníkům, neboť fiktivní zákazník můţe 
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úmyslně navodit různé situace a sledovat tak reakce zaměstnance. Fiktivním 

zákazníkem můţe být i samotný manaţer, který tak na vlastní oči sleduje, jak se 

prodávají jeho nebo konkurenční výrobky.   

 Analýza ztracených zákazníků – podnětem k provádění této analýzy 

je zjištění důvodů nespokojenosti zákazníků, které je vedly k ukončení nákupů u dané 

firmy či odchodu ke konkurenci. Důleţitým ukazatelem pro společnost je vývoj podílu 

ztracených zákazníků k jejich celkovému počtu, neboť nárůst tohoto podílu svědčí o 

růstu nespokojenosti zákazníků s produkty, sluţby nebo firmou jako celkem.  

 

Měření spokojenosti zákazníka v Evropě se často provádí podle modelu, které je 

nazýván Evropský model spokojenosti zákazníka (ECSI), který spočívá v definici celkem 

sedmi hypotetických proměnných, z nichţ kaţdá je dána určitým počtem měřitelných 

proměnných. Vztahy mezi těmito hypotetickými proměnnými jsou zobrazeny v následujícím 

obrázku.[9] 

 

Obr. č. 2.2.2. Evropský model spokojenosti zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj [9] 

 Image – jedná se o hypotetickou proměnnou vztahu zákazníka 

k produktu (sluţbě), značce nebo firmě. „Představuje zahajovací bod analýzy 

spokojenosti zákazníka.“[4] 

 Očekávání zákazníka – vztahuje se k očekávání produktu nebo sluţby 

konkrétním zákazníkem. Očekávání je výsledkem propagace produktu (sluţby) a 

komunikačními aktivitami firmy. Často bývá také ovlivněno předešlými zkušenostmi 

zákazníka. 

VNÍMANÁ 
HODNOTA 

SPOKOJENOST 
ZÁKAZNÍKA 

LOAJALITA 
ZÁKAZNÍKA 

STÍŽNOSTI 
ZÁKAZNÍKA 

IMAGE 

OČEKÁVÁNÍ 
ZÁKAZNÍKA 

VNÍMANÁ 
KVALITA 

PRODUKTU 
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 Vnímaná kvalita – týká se samotného produktu, ale také jeho 

doprovodných sluţeb (servis, jednání zaměstnanců, otevírací doba apod.). Zákazník 

hodnotí kvalitu sluţby komplexně a porovnává ji s konkurenčními produkty.  

 Vnímaná hodnota – je spojená s cenou produktu nebo sluţby a 

s očekávaným uţitkem. Podrobně je popsána výše v samotné podkapitole. 

 Stížnosti zákazníka – jsou důsledkem nerovnosti mezi výkonem a 

očekáváním. Vznikají v situaci, kdy dojde k negativní neshodě očekávání.  

 Loajalita zákazníka – jedná se o věrnost zákazníka, která vzniká 

v případě pozitivní neshody očekávání. Projevuje se např. opakovaným nákupem, 

kladnými referencemi ostatním či určitou toleranci k ceně. 

 

Kaţdá z těchto sedmi proměnných je pro zákazníka velmi důleţitá. Jiţ samotná image 

firmy můţe v zákazníkovi probudit kladná očekávání ohledně produktu či sluţby, aniţ by tato 

očekávání byla zaloţena na zkušenostech. Na druhou stranu můţe skvělá image firmy vzbudit 

v zákazníkovi nadměrná očekávání, která nebudou v konečném důsledku shodná s výkonem 

sluţby či produktu. Kvalita poskytovaných sluţeb můţe být u kaţdého zákazníka vnímaná 

rozdílně. Někteří zákazníci očekávají kvalitu samotného výrobku či sluţby, jiným více záleţí 

na doprovodných sluţbách. Při porovnávání očekávání a vnímané hodnoty zákazníkem můţe 

docházet k rozporu, jehoţ důsledkem je buď spokojenost, nebo nespokojenost zákazníka. 

Všeobecně platí, ţe spokojený zákazník upřednostňuje opakovaný nákup, zatímco 

nespokojený zákazník odejde ke konkurenci. 

Některé výše popsané proměnné můţeme také aplikovat na spokojenost obyvatel 

s moţnostmi cykloturistiky. Pokud jsou účastníci provozu na cyklistických trasách či stezkách 

v dané lokalitě spokojeni, budou tyto sluţby vyuţívat i nadále. Pokud však dojde 

k nespokojenosti s nabízenými sluţbami, hrozí, ţe obyvatelé přestanou zcela vyuţívat 

cyklotrasy/cyklostezky v dané lokalitě a začnou za cykloturistikou vyjíţdět do jiných míst. 

Proto je i pro organizace, které nabízejí cykloturistiku v dané oblasti, důleţité sledovat, s čím 

jsou jejich uţivatelé spokojeni a s čím nikoli, přičemţ prioritami organizací by mělo být 

odstraňování příčin nespokojenosti. 

 

2.2.3. Výzkum pomocí dotazování 

Marketingový výzkum prováděný pomocí dotazování není jediným způsobem, kterým 

se dají získat potřebné informace, ale je jednoznačně velice často pouţívaným. Hovoříme – li 
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o dotazování jako metodě výzkumu, máme na mysli dotazování, při kterém jsou respondenti 

vybráni výzkumcem, nepatří zde tedy dotazníky rozesílané anonymním adresátům. Soubor 

osob, které budou vyzvání k dotazování, musí odpovídat cíli a záměrům výzkumu. Pokud je 

poţadován náhodný výběr, musí být subjekty takto vybrány. [1] 

Pomocí dotazování můţe výzkumce odhalit něčí vnitřní pohnutky, motivy, myšlenky, 

názory či preference. Dotazování je zaloţeno na pokládání otázek respondentům.[6]  

 

Podle způsobu kontaktu s respondentem můţeme dotazování rozdělit na tyto 

techniky[1]: 

 Ústní – v tomto případě je určen tazatel, který předčítá otázky a 

zapisuje odpovědi do dotazníku nebo počítače. Pro výzkumnou agenturu to znamená, 

ţe musí mít síť tazatelů. Proto se tato technika můţe stát velice finančně i časově 

náročnou a těţko kontrolovatelnou. Na druhé straně má ústní dotazování vysokou 

návratnost vyplněných dotazníků, existuje zde moţnost odpovědět na dotazy 

respondentů, navázat s nimi vztah a udrţet jejich pozornost. Je pouţíváno při výzkumu 

klíčových zákazníků tam, kde jsou zákazníci geograficky nakupeni a také v případech, 

kdy se jedná o sloţitý produkt.  

 

 Písemné – tento způsob dotazování je poměrně levný, ale existuje zde 

nízká návratnost, coţ není pouze problém kvantity, ale také struktury respondentů. 

Nízká návratnost můţe znamenat výrazné narušení reprezentativnosti výzkumu. 

Výhodou tohoto způsobu je, ţe respondent má dostatek času si dotazník přečíst a 

vyplnit jej, aţ bude mít čas. Také zde můţeme zařadit obrázky. Mezi nevýhody patří 

ztráta spontánnosti při odpovídání, jelikoţ hrozí, ţe dotazovaný si přinejmenším 

nejdříve celý dotazník prolistuje. Dalšími nevýhodami je nízká úroveň odpovědí, 

chabá odezva na otevřené otázky, moţnost neporozumění otázkám, které nemohou být 

v daném čase vysvětleny.  

 

 Telefonické – při tomto způsobu dotazování je kontakt s respondentem 

zajištěn pomoci telefonu. V dnešní době se tato technika vyuţívá velmi málo, neboť 

při telefonování dochází k obtěţování respondenta, který navíc můţe mít k tazateli 

nedůvěru, coţ můţe vést k ovlivnění odpovědí. I přesto existují výzkumné agentury, 

které tento způsob preferují, jelikoţ mohou telefonické dotazování propojit s počítači, 

např. při zaznamenávání odpovědí. Mezi výhody této techniky patří: moţnost zvolit si 
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náhodný výběr, průběţná automatická kontrola tazatelů agenturou, nízké náklady, 

vysoká kontrola vzorku, rychlý vzestup práce v terénu, moţnost zastihnout i jinak 

těţko dosaţitelný skupiny respondentů. Jako nevýhody bych uvedla zejména averzi 

určitých skupin obyvatel k technice, nemoţnost doplnit otázky ukázkami, vyšší nároky 

na paměť dotazovaného a absenci přímého kontaktu. Telefonické dotazování je velmi 

vyuţíváno v B2B výzkumech.  

 

 On – line – jedná se o velice dynamickou techniku, která se provádí 

prostřednictvím internetu. Jako výhody bych uvedla rychlost, snadnost zpracování, 

nízké náklady, moţnost pouţít ilustrace, ochota určitých segmentů přijmout tento 

způsob. On – line dotazování má také svá úskalí, mezi která patří zapojení do 

výzkumu pouze těch respondentů, kteří disponují připojením k internetu, nedůvěra 

k moderním postupům, absence přímého kontaktu. 

 

 Kombinace výše zmíněných technik – zde se můţe jednat např. o 

propojení telefonického kontaktu s písemným, kdy se tazatel respondenta nejdříve 

zeptá, zda mu můţe zaslat dotazník, nebo o propojení písemného dotazníku 

s elektronickým, kdy je respondentovi po vyplnění písemného dotazníku předán kód, 

pod kterým nalezne na internetu dotazník, který by měl vyplnit. Hlavní výhodou 

kombinace různých způsobů je odstraňování nevýhod, ke kterým při pouţití pouze 

jedné vybrané techniky. Jako nevýhodu bych uvedla celkovou náročnost.  

 

 

2.2.4. Dotazník 

 „Dotazník je strukturovaný sled otázek, navrţených za účelem zjištění názorů a faktů 

a následného zaznamenání těchto údajů.“[5] Marketingové výzkumy pomocí dotazníku se 

pouţívají v různých formách výzkumu (dotazování bývají jak koneční spotřebitelé, tak 

hospodářští pracovníci v rámci B2B). V dotazníku je moţné uţít dva typy otázek: 

 Otázky otevřené – vyuţívají se tam, kde je respondent ochotný 

odpovídat na cokoliv. Tazatel si zaznamenává respondentovy nápady. Nevyskytují se 

zde ţádné varianty odpovědí a dotazovaný zde volně odpovídá. Tento typ otázek je 

náročný na verbální projevy dotazovaného, jeho paměť, ale také na zpracování.  
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 Otázky uzavřené – zde jsou jiţ v nabídce varianty odpovědí, z nichţ si 

dotazovaný vybírá tu, která nejlépe vyjadřuje jeho názor. Otázky s moţnými 

odpověďmi jsou vymýšleny na základě předešlých výzkumů nebo pilotních studií. 

Tvorba moţných variant odpovědí vyţaduje náročnou přípravu, je totiţ zapotřebí 

pokrýt celou škálu moţností. Vţdy by měla být respondentovi nabídnuta varianta 

„nevím“ nebo „něco jiného“ apod. Z uzavřených variant odpovědí má dotazovaný, 

podle charakteru dotazovaného problému, vybrat jednu či více odpovědí.  

 

Ve své diplomové práci jsem si jako metodiku práce zvolila výzkum právě pomocí 

dotazování, ve kterém pouţívám oba typy otázek. Díky otázkám otevřeným získám 

subjektivní názory respondentů, jejich konkrétní zkušenosti, návrhy doporučení, která mohu 

vyuţít v kapitole Návrhy a doporučení. Skrz otázky uzavřené budu díky programu Microsoft 

Excel vyhodnotit jednotlivé komponenty zkoumaného problému.  
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3. CYKLOTURISTIKA  

 

V této kapitole se nejprve zaměřím na cykloturistiku obecně a poté se budu věnovat 

moţnostem cykloturistiky v okrese Frýdek – Místek. 

 

3.1. Základní pojmy 

 

3.1.1. Turistika 

Turistiku můţeme definovat jako komplex činností spojených s aktivním pohybem a 

pobytem v přírodě. Turistika má za cíl poznání přírodních a společenských poměrů ve 

zvolené oblasti a k tomu vyuţívá odborně technických znalostí a dovedností. [10] 

 

Jelikoţ forem pohybu v přírodě je několik, dělíme turistiku na tyto druhy: [10] 

 Pěší turistika 

 Cykloturistika 

 Vysokohorská turistika 

 Lyţařská turistika 

 Vodní turistika 

 Jiné 

 

Všechny druhy turistiky, tedy i cykloturistiky, mají společné tři sloţky, které vytváří 

vlastní obsah turistiky. [10] 

 Pohybová složka – vychází z vlastní podstaty pohybové činnosti. Při 

jízdě na kole dochází k rozvoji kondičních a koordinačních schopností, na jejichţ 

základě je jedinec schopen uskutečnit pohybovou dovednost sloţenou z několika 

dílčích dovedností (vedení kola, nasednutí na kolo, drţení řidítek, šlapání, zatáčení, 

brzdění, zastavení, jízda ze sedla, apod.) Celková pohybová sloţka je nezanedbatelná 

pro rozvoj zdravotního stavu jedince.  

 Kulturně – poznávací činnost – zde si můţeme představit poznávání 

přírody (seznámení se s geografií, rostlinstvem a ţivočišstvem), ţivota společnosti 

(historie, struktura a aktuální stav společnosti) a výtvorů lidské práce. Patří zde také 

ochrana kulturního dědictví a přírody. Tato sloţka můţe být hlavním zdrojem 

motivace a dává turistickým akcím smysl.  
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 Odborně technické činnosti – zde patří soubor praktických dovedností 

a poznatků, které dohromady vytváří základnu pro bezpečný a účelný pohyb v přírodě. 

Tyto činnosti probouzejí v lidech sebereflexi a uvědomování si hodnot materiálů, 

nutnosti jejich údrţby a opravy různých předmětů apod. Pod tuto sloţku spadá několik 

tematických okruhů činností: 

o Výstroj a výzbroj jednotlivce a skupiny, ošetřování, údrţba a základní 

opravy materiálu, mazání lyţí, doprava apod. 

o Zakládání ohně, bezpečnost při zacházení s přenosnými vařiči, vaření 

o Stanování a bivakování 

o Táboření 

o Topografie a orientace v terénu dle klasických i moderních pomůcek 

o Hygiena a první pomoc 

o Zdroje nebezpečí a jeho prevence, předpověď počasí v turistice 

o Tábornická tvořivost a dovednosti 

o Systém značení pěších turistických cest, lyţařských tras, cyklostezek, 

vodácké značení 

o Dopravní předpisy a značky cestovního ruchu na komunikacích a na 

řekách s lodní dopravou 

o Vědomosti a dovednosti související s ochranou přírody 

o Příprava turistických akcí.  

 

3.1.2. Cyklistika 

Cyklistika je jízda na jízdním kole s rekreačním, sportovním, turistickým nebo 

dopravním zaměřením. Smyslem soutěţení je zdolání tratě na dráze, silnici nebo v terénu 

v kratším čase neţ soupeř.[26] 

Osobě provozující cyklistiku se říká cyklista. Jedná se o člověka sedícího na ocelové 

konstrukci s dvěma a více koly a za účelem vyvinutí nejvyšší moţné rychlosti závislé na 

aktuální kondici a současné psychice tohoto účastníka silničního provozu, dále na stavu 

vozovky a počtu atakovaných vozidel se snaţí dopravit své tělo (pokud moţno celé) do 

cílového místa své jízdy a to nemotorově.[20] 
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3.1.3. Cykloturistika 

„Cykloturistiku z širšího hlediska chápeme jako pohyb v přírodě (ale i v městských 

podmínkách), se stanoveným cílem a odůvodněním, bez soutěţních ambicí, vykonávaný 

prostřednictvím jízdy na kole.“[10] 

Cykloturistika je druh turistiky, při které se k cestování pouţívají jízdní kola, která 

mají pozitivní vliv na zdraví člověka a nepoškozují příliš ţivotní prostředí. Při cykloturistice 

dochází k intenzivnějšímu vnímání okolí, neţ při jízdě autem, či na motorce.  

Cykloturistiku lze provozovat v několika prostředích, podle toho se také rozlišují 

různé druhy jízdních kol: [10] 

 Silniční kola – pro cykloturistiku prováděnou po silnicích 

 Horská kola – jedná se o speciálně upravená kola určená pro jízdu 

v terénu 

 Trekkingová kola – přestavují střed mezi výše uvedenými dvěma druhy 

 City bike – kola vyuţívaná pro městskou cykloturistiku 

 Z hlediska vlastního provozování cyklistiky a cykloturistiky lze rozlišit tyto tři 

základní kategorie:[10] 

 Rekreační cyklistika – v této kategorii dochází ke spojení volného 

času, cestovního ruchu a rekreace. Jedná se o formu cyklistiky prvoplánově 

související se zdravotním aspektem tohoto způsobu pohybové činnosti, která je velice 

úzce spjata s cykloturistikou.  

 Hobby cyklistika – jsou to MTB sportovní jezdci (tzv. bikeři) 

výkonnostních ambic, bez sponzorského zázemí, z nichţ ti nejkvalitnější přecházejí 

do registrované výkonnostní cyklistiky. Zařazení bikerů do cykloturistiky je 

problematické a někteří autoři jej odmítají. I samotní bikeři se za rekreační cyklisty 

nepovaţují, jelikoţ pravidelně trénují a občas profesionálně závodí. Označení turista 

je mezi bikery povaţováno za hanlivé. Ale na druhou stranu, jsou to právě bikeři, 

kteří nejčastěji vyuţívají cykloturistických zájezdů do zahraničí, proto je zařazení 

hobby cyklistiky mezi cykloturistiku povaţováno za správné.  

 Vlastní cykloturistika – jako jediná z uvedených kategorií obsahuje 

všechny sloţky turistiky – pohybovou, odborně technickou a poznávací. Do této 

kategorie řadíme největší část populace, protoţe je vhodná pro všechny věkové i 

sociální skupiny.  
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V České Republice je rekreační cyklistika jednou z velmi přitaţlivých a aktuálních 

moţností, jak finančně i časově nenáročným způsobem trávit volný čas. Při jízdě na kole jsme 

bezprostředně spjati s prostředím, kterým projíţdíme. I kdyţ se pohybujeme mnohem rychleji, 

neţ při chůzí, dokáţeme plně vnímat lokalitu, kterou právě projíţdíme. Kaţdý cyklista navíc 

při jízdě na kole poznává i sám sebe, svou fyzickou i psychickou kondici a svou vůli. Po 

kaţdé absolvované túře nám náš organizmus dokáţe sdělit náš momentální zdravotní stav. Pro 

určité jedince se i rekreační cyklistika můţe stát adrenalinovým sportem, jenţ je v mnohých 

sportovních odvětvích současně preferenční podmínkou.  

Co se týče předpokladů pro rozvoj rekreační cyklistiky v České republice, troufám si 

říct, ţe jsou výborné. Mám zde na mysli hlavně rozmanitou krajinu s členitým reliéfem, lesy, 

vodními plochami, ale také mnoho kulturně – historických a technických památek, nespočet 

přírodních kras a dostatek organizací poskytujících vypůjčování jízdních kol. Díky rekreační 

cyklistice dochází k obohacování našich záţitků v krátkém časovém úseku při respektování 

kladného vztahu k ţivotnímu prostředí. Prostřednictvím této činnosti přispíváme k rozvoji 

atraktivních míst v naší zemi, ale také ke zviditelňování zaostalejších regionů. Kaţdý krok k 

vzestupu rekreační cyklistiky pomáhá k tvorbě nových pracovních míst a podporuje udrţení 

ţivotní úrovně střední třídy obyvatel České republiky.[25] 

V posledních letech zaţívá cykloturistika, jako aktivní pohybová činnost, obrovský 

rozmach. Ještě před několika lety byl její rozvoj limitován jednak nedostatkem velomateriálu 

všeho druhu, ale také finančními prostředky valné části obyvatel. Postupem času se však tyto 

nedostatky, hlavně díky stoupající ţivotní úrovni obyvatelstva, podařilo odstranit. Nyní 

naopak dochází k růstu počtu uţivatelů cyklostezek a k posilování tlaku na budování stezek 

nových. Tento trend má několik důvodů. Především je to tradice, jelikoţ kolo vţdy patřilo 

v Čechách i na Moravě k nejdůleţitějším dopravním prostředkům, ale také zdrojům zábavy a 

aktivního odpočinku. Dalším důvodem je větší dostupnost kol a jejich rostoucí technická 

úroveň. Dále je to stále se zvyšující počet značených a upravených cyklotras a cyklostezek. 

Jako poslední, avšak nejdůleţitější, příčinu rozvoje této činnosti bych uvedla zájem obyvatel 

aktivně trávit svůj volný čas právě prostřednictvím jízdy na kole, která není příliš náročná 

fyzicky, psychicky, ale ani finančně. Cykloturistika se tak pomalu stala určitou „módní 

záleţitosti.“ 

„Ukazuje se, ţe cykloturistika je aktivitou vhodnou pro všechny sociální, věkové a – 

s malými výhradami – i zdravotní kategorie.“[10] V případě pouţívání odpovídající výstroje ji 

lze provozovat ve všech ročních obdobích a téměř ve všech částech naší republiky.  
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Cykloturistika nám umoţňuje rozvíjet fyzickou zdatnost, ale také psychickou pohodu. 

Má to však jednu podmínku. Nesmíme brát jízdu na kole jako hltání ujetých kilometrů, ale 

jako konzumaci záţitků, přírodního prostředí, slunečních paprsků, radosti a dobré nálady 

spojené s pobytem na čerstvém vzduchu.  

„Cyklistika je vnímaná jako integrální část, která se dělí z hlediska formálních 

kompetencí do oblasti obsluhy území (resort dopravy, ministerstvo dopravy) a oblasti 

cykloturistiky (resort místního rozvoje, ministerstvo pro místní rozvoj).“[10] V posledních 

letech se oblast cyklistiky přesouvá z individuálních záleţitostí do městského a regionálního 

plánování. Z tohoto důvodu nemůţeme brát cyklistiku jako menšinový trend, nýbrţ jako 

perspektivní alternativu k ostatním druhům dopravy. Postupně dochází k propojování 

cyklistické infrastruktury formou městských sítí cyklostezek s regionální sítí cyklotras. 

 

Obecné předpoklady rozvoje cykloturistiky 

 

 Přírodní podmínky – reliéf krajiny, fauna, flóra, klima, vodstvo, 

poloha daného místa 

 Kulturně – historické předpoklady – dostatek, kvalita a přístupnost 

památek a jiných objektů, společensko – kulturní vyţití v dané oblasti, propagace 

kulturně – historických atraktivit  

 Ekonomické a sociální podmínky – hustota a kvalita cyklotras a 

cyklostezek, jejich prezentace a propagace, materiálová a technická základna, 

dostupnost sluţeb spojených s cykloturistikou (opravy, infocentra apod.), spojení 

přepravy kol s ostatními dopravními prostředky 

 Politická situace – mír, nepokoje, demonstrace 

 Geografické předpoklady – míra urbanizace, hustota osídlení 

 

Cykloinfrastruktura 

Mezi základní prvky cykloinfrastruktury patří:[25] 

 cyklistická trasa ~ cyklotrasa (viz níţe) 

 cyklistická stezka ~ cyklostezka ~ stezka pro cyklisty (viz níţe) 

 stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 

 stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 

 cyklopruh ~ jízdní pruh vyhrazený pouze pro cyklisty 
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 BUS + cyklopruh ~ vyhrazený jízdní pruh pro autobusy a jízdní kola 

 cyklopiktokoridor ~ piktogramový koridor pro cyklisty 

 cykloobousměrka ~ jednosměrná komunikace s obousměrným 

provozem jízdních kol 

 nepřímé odbočení (tah koněm) 

 prostor pro cyklisty (cyklobox ~ předsunutá stopčára) ~ prostor pro 

vyčkávání jízdních kol předsazený před ostatní vozidla, vyskytuje se 

zejména na křiţovatkách řízených světelnou signalizací  

 přejezd pro cyklisty ~ koridor pro přejezd kříţené komunikace 

 přírodní stezka (pěšina, singletrack ~ singltrek) ~ jednostopá 

komunikace vyskytující se v přírodním prostředí a tvořená z přírodních 

materiálů 

 víceúčelový pruh 

 obytná zóna 

 pěší zóna 

 zóna 30 

 B+R (Bike and Ride) ~ odstavná parkoviště s moţností úschovy 

jízdních kol 

Při provozování cykloturistiky se však nejvíce setkáváme s pojmy cyklostezka a 

cyklotrasa, proto bych je ráda popsala v následujících podkapitolách.  

 

Cyklistická stezka 

Cyklostezky patří mezi základní opatření cyklodopravy, jsou odděleny od dopravy 

automobilové, zajišťují cyklistům průjezd přidruţeným prostorem, nejčastěji umoţňují 

společný provoz s chodci a ve většině případu vedou mimo souvisle zastavěné území. [17] 

Cyklostezky se budují nejčastěji v místech, kde je očekáván zvýšený pohyb cyklistů a 

v případech, kdy je z důvodu ekonomického, územního a především větší bezpečnosti lépe 

vést cyklisty po samostatných stezkách. Z vyuţívání těchto stezek je vyloučena automobilová 

doprava, ale je zde povolen pohyb např. in – line bruslařům, chodcům, běţkařům a 

koloběţkářům. Z hlediska propojení pohybu cyklistů a jiných účastníků (zejména chodců) je 

moţno cyklostezky rozdělit na tyto tři druhy:[17] 

 Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem – existuje zde 

zpravidla obousměrný provoz cyklistů i chodců (dva protisměrné proudy 
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bezmotorové dopravy). Tato stezka je často uprostřed oddělena přerušovanou čárou a 

vyskytují se na ni směrové piktogramy chodců a cyklistů 

 

Obr. č. 3.1.3.1. Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 

 

Zdroj:www.cyklistikakrnov.cz 

 

 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem – jedná se o 

jednosměrný nebo obousměrný provoz cyklistů, který je od chodců oddělen hmatným 

pásem pro nevidomé. Jednotlivé pruhy jsou označeny piktogramy chodců a jízdních 

kol v souladu se svislými značkami 

 

Obr. č. 3.1.3.2. Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 

 

Zdroj: www.cyklistikakrnov.com 

 

 Stezka pro cyklisty (samostatná) – tato stezka značí jednosměrný i 

obousměrný provoz cyklistů, bez chodců. Toto řešení je méně časté, spíše ojedinělé. 

 

Obr. č. 3.1.3.3. Stezka pro cyklisty (samostatná) 

 

Zdroj:www.cyklistikakrnov.cz 
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Z geografického hlediska jsou cyklostezky rozšířeny zejména ve městech. Díky snaze 

omezovat individuální automobilovou dopravu ve městech ve prospěch dopravy veřejné, pěší 

a cyklistické, se právě cyklostezky dostávají do popředí. V rámci koncepcí krajů a měst se do 

budoucna počítá s rozšiřováním a propojování cyklostezek do ucelených sítí a koridorů.  

 

Cyklistická trasa 

Pojem cyklistická trasa znamená směrové značení průjezdu určitým územím. Jejím 

hlavním úkolem není určovat dopravní reţim, nýbrţ usnadňovat cyklistům orientaci. 

Cyklotrasa bývá vyznačována směrovým svislým dopravním nebo turistickým značením, ve 

městech můţe být doplněno i vodorovným značením. Trasy pro cyklisty jsou budovány 

z důvodu ulehčování spojení mezi místy, v nichţ lze předpokládat cyklistickou dopravu, a 

měly by být vedeny po komunikacích s kvalitně vyřešenou infrastrukturou pro jízdu na kole. 

Cyklotrasa můţe být vedena téměř v jakémkoliv dopravním prostředí (např. lesní pěšina, 

komunikace v paku, cyklostezka, pěší nebo obytná zóna, klidná ulice, městská třída 

prostřednictvím cyklopruhu, silnice na předměstí apod.) 

 

Mezi základní funkce cyklotras patří: 

 Dopravní funkce – jedná se zde o vyuţívání cyklotras z důvodu 

kaţdodenní cesty do školy, zaměstnání, obchodu apod. V těchto případech hraje roli 

vzdálenost, cílem je, aby cesta do místa určení byla co nejkratší. Cyklisté se v těchto 

případech po cyklotrasách pohybují většinou samostatně; 

 Sportovní funkce – hlavním důvodem vyuţívání cyklotras je v tomto 

případě zvyšování osobní fyzické kondice jednotlivců nebo několikačlenných skupin 

cyklistů; 

 Rekreačně turistická funkce – zde se jedná o samotnou jízdu na kole, 

která umoţní dopravu do předem stanovených turistických destinací, zejména mimo 

zastavěná území. V tomto případě převaţuje cykloturistika ve skupinách a velmi 

důleţitou roli hraje atraktivita prostředí podél cyklistických tras.  

V mnoha případech dochází k prolínání výše uvedených funkcí cyklotras.  

 

Značení cyklotras probíhá pod záštitou Klubu českých turistů a je realizováno 

prostřednictvím turistického značení a speciálních směrových dopravních značek. Veškeré 

cyklotrasy jsou rozděleny do čtyř tříd, přičemţ počet číslic v označení trasy odpovídá třídě, do 

níţ je zařazena. [26] 
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 I. třídy - čísla od 1 do 9. Pouţívá se značení 01-09 

 II. třídy - dvoumístné označení (např. 47) 

 III. třídy - třímístné označení (např. 471) 

 IV. třídy - čtyřmístné označení (např. 0047) 

 

Obr. č. 3.1.3.4. Možnosti značení cyklotras 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.kct.cz 

 

3.2. Charakteristika možností cykloturistiky v okrese Frýdek – 

Místek 

 

3.2.1. Základní údaje o okresu Frýdek – Místek 

Okres Frýdek – Místek se nachází v nejvýchodnější části České republiky a je součástí 

Moravskoslezského kraje. Leţí na rozhraní Moravy a Slezska a sousedí s Polskem, 

Slovenskou republikou, okresy Vsetín, Nový Jičín, Ostrava – město a Karviná. V rámci kraje 

je se svou rozlohou 1208 km
2
 na druhém místě a s počtem obyvatel, který je přibliţně 

210 000 lidí, na místě třetím. Hustota zalidnění je 173 obyvatel na 1 km
2
. V okrese se nachází 

celkem 72 obcí, z toho 6 měst (Brušperk, Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, 

Paskov, Třinec). Sídlem okresu je město Frýdek – Místek.  
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Obr. č. 3.2.1. Administrativní rozdělení okresu Frýdek - Místek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.czso.cz 

 

3.2.2. Okres Frýdek – Místek v rámci cestovního ruchu 

V rámci členění České republiky z hlediska cestovního ruchu patří okres Frýdek – 

Místek do turistického regionu Severní Moravy a Slezska, který sousedí s regiony Jiţní 

Morava, Střední Morava a Východní Čechy. Díky své rozloze (8 713 km2) a počtu obyvatel 

(přes 1,5 mil.) je tento region největším a zároveň nejpestřejším regionem v České republice, 

jeho centrem je město Ostrava, třetí největší město republiky.  
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Obr. č. 3.2.2.1. Členění turistického regionu Severní Morava a Slezsko na okresy 

a kraje 

 

Zdroj: www.kr-moravskoslezsky.cz 

 

Členění regionu Severní Moravy a Slezska můţe probíhat z několika hledisek. Jedním 

z nich je členění podle okresů. Problémem u něj však je přílišná diferenciace prvků 

cestovního ruchu, která má za následek nehomogenní produkt cestovního ruchu v rámci 

jednotlivých okresů. Proto bylo navrţeno nové členění regionu a to na subregiony (Hrubý 

Jeseník, Nízký Jeseník, Opavsko-Krnovsko, Ostravsko, Poodrí, Beskydy a Valašsko), které 

bylo postupem času pozměněno, nakonec tak vzniklo následujících šest turistických oblastí: 

 Beskydy – Valašsko 

 Jeseníky 

 Ostravsko 

 Poodří – Moravské Kravařsko 

 Opavské Slezsko 

 Těšínské Slezsko 
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Obr. č. 3.2.2.2. Členění turistického regionu Severní Morava a Slezsko na 

subregiony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.kr-moravskoslezsky.cz 

 

Z těchto dvou obrázků je zřejmé, ţe okres Frýdek – Místek se rozkládá na území třech 

subregionů, a to Beskydy a Valašsko, Ostravsko a Těšínské Slezsko.  

Téměř celý okres spadá do Euroroginu Beskydy, který se rozprostírá ve třech státech 

(Česká republika, Slovenská republika a Polsko). Hlavním cílem tohoto česko – polsko – 

slovenského společenství jsou společné aktivity, které vedou k rovnoměrnému a vyváţenému 

rozvoji regionu a sbliţování jeho obyvatel a institucí v příhraničních oblastech.   

Celá oblast Severní Moravy a Slezska včetně okresu Frýdek – Místek je velice bohatá 

na atraktivity cestovního ruchu, lze tady tudíţ provozovat prakticky všechny formy 

cestovního ruchu (CR). Pro ukázku bych zde chtěla uvést ty nejhlavnější formy doplněné 

příklady atraktivit z okresu.  

 Kulturně – poznávací CR – tento druh CR má čestné místo v nabídce 

produktů CR v okrese. Nachází se zde celá řada kulturních nebo historických 

památek, konají se zde festivaly, expozice, starodávné jarmarky nebo koncerty. Jako 

příklady mohu uvést festival Janáčkovy Hukvaldy. Mimo jiné zde najdeme např. 
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renesanční zámeček ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, zbytky hradeb v Mostech u 

Jablunkova nebo zříceninu hradu Hukvaldy. Další zajímavosti okresu je pomyslná 

zemská osa, která prochází městečkem Brušperk. 

 Sportovní a turistický CR – v okrese Frýdek – Místek se nachází 

velice mnoho lyţařských středisek (Bílá, Mosty u Jablunkova), běţeckých tratí 

(Morávka, Dolní Lomná), cyklostezek a cyklotras (např. Horní Domaslavice, okolí 

měst Frýdek – Místek a Frýdlant nad Ostravicí), turistických tras (naučná stezka 

Janáčkův chodníček v okolí Hukvald a stezka Mionší, která vede do stejnojmenného 

pralesa), ale také střediska nabízející paragliding a vyhlídkové lety (Frýdlant nad 

Ostravicí). Okres je také velmi bohatý na nabídku vodních sportů na přehradách a 

vodních nádrţích (Olešná, Ţermanice a Baška). K dispozici je zde také golfový areál 

v Čeladné. 

 Rekreační CR – v rámci rekreačního CR bych zde vyzvedla chataření 

a chalupaření, které je v této oblasti velice rozšířené. Téměř v kaţdé obci se nachází 

několik objektů určených k tomuto účelu, ale výjimkou nejsou ani rozsáhlé chatové 

oblasti. Do rekreačního CR bych také zahrnula pobyt v okrese spojen s návštěvou 

kempů, koupališť a aqvaparků (např. Aqvapark Olešná ve Frýdku – Místku). 

 Venkovský CR a ekoagroturistika – i zájemcům této turistiky má 

okres co nabídnout. Agroturistiku se zaměřením na chov koní mohou zájemci 

provozovat ve Skalici u Frýdku – Místku. 

 Zdravotně orientovaný a lázeňský CR – tato forma CR v této oblasti 

je nejčastěji spojována s obcí Čeladná v souvislosti s Beskydským rehabilitačním 

centrem, které mino jiné nabízí také hojně vyhledávanou terapii v Poláriu. 

Návštěvníci mohou také vyuţít Beskydské dětské sanatorium v Metylovicích. 

 Městský a nákupní CR – jedná se o formu, která určitě není 

nejzásadnější pro tuto oblast, ale nelze ji opomenout. Zahrnula bych zde hlavně 

návštěvu okresního města, ve kterém se nachází několik obchodních řetězců, do nichţ 

dojíţdějí obyvatelé z okolních obcí.  

 Náboženský CR - v oblasti se vyskytuje mnoho kapliček a jiných 

religiózních památek. Přičemţ bych vyzdvihla prvenství okresu v počtu dřevěných 

kostelíků v rámci celé ČR (např. Kunčice pod Ondřejníkem, Guty, Sedliště, 

Řepiště…). 
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 Kongresový CR  

Podle Regionální analýzy rozvoje cestovního ruchu zpracované Ústavem územního 

rozvoje Brno má region Severní Morava a Slezsko ve srovnání s jinými regiony České 

republiky vysoký potenciál v pěší turistice, cykloturistice, lyţařské turistice, zimních 

sportech, rekreačních pobytech a kulturně poznávací turistice. Za střední je označován 

potenciál venkovské turistiky, městské turistiky a lázeňského cestovního ruchu. Niţší 

potenciál má podle této studie vodní a církevní turistika.[20] 

Pro dynamičtější a kvalitnější rozvoj cestovního ruchu jsou v jednotlivých okresech 

zakládány mikroregiony, svazky obcí, města a obce. Jedná se o dobrovolnou spolupráci mezi 

obcemi, které k sobě mají velice blízko z hlediska spádovostí, řešených problémů či 

historickými i současnými vazbami. Hlavní význam těchto mikroregionů spočívá ve 

společném budování projektů a čerpání prostředků z různých fondů. Na území okresu Frýdek 

– Místek se nacházejí tyto mikroregiony (v závorce je uveden počet obcí v daném 

mikroregionu):[20] 

 Svazek obcí povodí Olešná (3) 

 Dobrovolný svazek obcí Olešná (4) 

 Mikroregion Ţermanické a Terlické prehrady - vc. okr. KI (9) 

 Sdruţení mest a obcí povodí Ondrejnice (10) 

 Sdruţení obcí Slezská brána (10) 

 Sdruţení obcí Frýdecko–Místecka (3) 

 Sdruţení obcí Jablunkovska (15) 

 Mikroregion Bystrice – Nýdek (2) 

 Sdruţení obcí povodí Morávky (11) 

 Sdruţení obcí povodí Stonávky (10) 

 Mikroregion Frýdlantsko - Beskydy (13) 

 Zájmové sdruţení Frýdlantsko – Beskydy (13) 

 

3.2.3. Možnosti cykloturistiky v okrese Frýdek – Místek 

 

Cyklotrasy 

Samotná cykloturistika je v okrese Frýdek – Místek na dobré úrovni, a to jednak 

hustotou cyklotras, ale také jejich kvalitou a značením. V porovnání s ostatními okresy 
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z regionu Severní Moravy a Slezska si Frýdek – Místek stojí výborně, coţ ukazuje následující 

tabulka:  

Tab. č. 3.2.3. Rozsah cyklotras v regionu Severní Moravy a Slezska 

Okres Délka v km Hustota (km tras/km
2
) 

Bruntál 695 0,419 

Frýdek - Místek 775 0,609 

Jeseník + 

Šumperk 
740 0,364 

Karviná 99 0,285 

Nový Jičín 316 0,344 

Opava 460 0,409 

Vsetín 437 0,382 

 

Zdroj: [20] 

 

V okrese Frýdek – Místek se nenachází ţádná cyklotrasa I. třídy. Nejbliţší cyklotrasa 

této úrovně (trasa č. 5) prochází těsně kolem hranic okresu nedaleko města Brušperk, avšak 

nezasahuje do něj. Cyklotrasy II. třídy jiţ zde zastoupení mají, a to díky dvěma 

reprezentantům. Prvním z nich je trasa č. 46, která vede od Stráţnice po Český Těšín a 

okresem prochází na území okolo Ostravice, Raškovic a Komorní Lhotky. Druhou 

cyklotrasou II. třídy na území okresu je trasa č. 56, jenţ začíná v Bohumíně a končí 

v Bukovci, okres zasahuje na území Jablunkovska a Třinecka. 

Trasy III. třídy jsou v okrese tři. Jednou z nich je trasa č. 461, která vede z Ostravice 

na Bílou. Další trasa (č. 502) začíná ve Sklenově, kde má délku pár kilometrů a poté 

pokračuje do vedlejšího okresu Nový Jičín, končí ve Starém Jičíně. Třetí trasa pod číslem 561 

také nepatří mezi dlouhány, začíná u Bukovce a končí nedaleko Mostů u Jablunkova kousek 

za slovenskou hranicí a měří pouze 18 km.  

Tras IV. tříd je v okrese nejvíce, jejich počet sahá k číslu 40.  

Celkový výčet všech cyklotras vyskytujících se na území okresu Frýdek – Místek je 

uveden v příloze č.6. 
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Nabídku cyklotras v okrese dále doplňuje dálková cyklotrasa nazývaná „Severní 

příhraniční cyklotrasa,“ která spojuje Těšínsko, Opavsko, Bruntálsko a Jesenicko a je dlouhá 

187 km. 

 

Greenway 

Za významnou cyklotrasu lze povaţovat také Greenway Krakov – Morava – Vídeň. 

Tyto tzv. Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, které jsou zejména 

vyuţívány v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. 

Mezi hlavní funkce Greenways patří hlavně uţitek v oblasti ochrany přírody a kulturního 

dědictví, zlepšování dopravních, rekreačních a turistických moţností, přispívání ke zdravému 

ţivotnímu stylu a podpora udrţitelného vyuţívání přírodních zdrojů. 

Rozvoj těchto stezek probíhá za podpory programu Zelené stezky – Greenways, coţ je 

grantový a asistenční program Nadace Partnerství. Díky budování a zkvalitňování tohoto 

druhu dopravních komunikací dochází ke zlepšování sociálních, kulturních a ekonomických 

podmínek pro obyvatele střední Evropy, přičemţ je brán ohled na přírodní bohatství. 

Projekt Greenway Krakov – Morava a Vídeň je realizován prostřednictvím 

mezinárodní cyklistické trasy, která spojuje dvě významné středoevropské metropole Krakov 

a Vídeň..  Trasa této dálkové stezky je Krakov – Bukovec – Hukvaldy – Nový Jičín – 

Olomouc – Prostějov – Brno – Mikulov – Hevlín – Vídeň. Podrobněji je tato trasa naznačena 

v příloze č. 4. 

Osou koridoru jsou dvě páteřní stezky v celkové délce přibliţně 550 km, které jsou 

rozděleny do několika etap. Územím okresu Frýdek – Místek prochází čtyři etapy: 

 A1: Jablunkovsko a podhůří Beskyd – tato etapa prochází těmito 

obcemi: Hraniční přechod Bukovec-Jasnowice, Bukovec, Písek, Jablunkov, Milíkov, 

Košařiska, Řeka, Smilovice, Komorní Lhotka, Kamenité (hospoda U Kohutky). Trasa 

je velice pestrá, prochází lesy i otevřenou krajinou, časté jsou téţ přejezdy přes horské 

potůčky. Nachází se zde dostatek moţností k občerstvení. 

 

 B: Z Beskyd na Hukvaldy – trasa vede přes obce: Kamenité 

(restaurace u Kohutky), Raškovice, Janovice, Prţno, Hodoňovice, Palkovice, Myslík, 

Kozlovice, Hukvaldy. Etapa vede kolem řeky Morávky přes malebné obce s pestrou 

nabídkou sluţeb nejen pro cyklisty. Významným místem jsou Hukvaldy, rodiště 

hudebního skladatele Leoše Janáčka. Další zajímavosti na trase je obec Kozlovice, 

kde v posledních letech vznikl areál Na mlýně, muzeum Obecná škola a Valašský 
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pivovar. Tyto objekty mohou slouţit k odpočinku, ale také k objevování historie 

těchto míst.  

 

 C1: Hrady a historická města – tato trasa sice začíná v okrese Frýdek 

– Místekv obci Hukvaldy, ale po pár kilometrech překračuje hranice sousedního 

okresu Nový Jičín. Průběh trasy je Hukvaldy, Příbor, Kopřivnice, Štramberk, Rybí, 

Nový Jičín, Starý Jičín, Starojická Lhota, Palačov, Poruba, Hustopeče nad Bečvou, 

Němetice, Zámrsky, Skalička, Ústí, Teplice nad Bečvou, Týn nad Bečvou. Trasa je 

bohatá na atraktivity všeho druhu, můţeme zde navštívit hrady, zámky, muzea, 

expozice, jeskyně apod. 

 

 C2: Zámky a příroda Poodří – etapa C2 také do okresu příliš 

nezasahuje. Stejně jako trasa C1, začíná v Hukvaldech a končí v Týně nad Bečvou, 

avšak její průběh vede přes Hukvaldy, Fryčovice, Kateřinice, Trnávku, Starou Ves 

nad Ondřejnicí, Petřvaldík, Albrechtičky, Novou Horku, Bartošovice, Kunín, 

Bernartice nad Odrou, Hůrku, Jeseník nad Odrou, Dub, Heřmanice, Hranické Loučky, 

Špičky, Hranice na Moravě, Týn nad Bečvou. Trasa vede přes Chráněnou krajinnou 

oblast Poodří, významnými zastávky jsou zde rodiště významných osobností a 

zámecké budovy.  

 

Mapy jednotlivých tras jsou obsaţeny v přílohách.  

 

Cyklostezky Radegast 

Nabídku cyklotras v okrese Frýdek – Místek doplňuje ještě tematická cyklostezka 

Beskydy Radegast Cyklotrack, která vznikla v roce 2002 ve spolupráci Klubu českých turistů 

a Nadace Partnerství. Důleţitou roli zde hrála také úsek obchodu a distribuce společnosti 

Plzeňský Prazdroj, který cyklostezku nazval stejně jako nejprodávanější značku piva v této 

oblasti – Radegast.  
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Obr. č. 3.2.3. Beskydy Radegast Cyklotrack - značka 

 

Zdroj: [16] 

 

Trasa měří přibliţně 53 km a prochází obcemi Nošovice - Dobrá - Lučina - Soběšovice 

- Horní Bludovice - Těrlicko - Albrechtice - Koňákov - Stříteţ - Smilovice - Komorní Lhotka 

- Vyšní Lhoty - Niţní Lhoty – Nošovice. Cyklostezka je propojena s mezinárodním 

cyklistickým okruhem Euroregionem Těšínské Slezsko a cyklistickou Beskydsko – 

Karpatskou magistrálou.  

Cyklotrasa vede přes Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, rekreační oblast 

Ţermanice a Těrlicko. Podél trasy se nachází přibliţně 40 hospůdek, hostinců, restaurací, či 

jiných objektů určených k občerstvení a odpočinku. Mezi další zajímavosti, které se nachází 

podél trasy, patří Pivovar Radegast v Nošovicích, Vesnická památková zóna v Komorní 

Lhotce a vrch Malá Prašivá s kostelem sv. Antonína Paduánského.  

Díky vzniku tohoto projektu došlo k propagaci regionu, jeho zpřístupnění větší části 

účastníků cykloturistiky a tím pádem také k rozvoji ubytovacích a stravovacích zařízení v této 

oblasti.  Vznik cyklostezky Beskydy Radegast Cyklotrack také způsobil přesun cyklistů 

z frekventovaných silnic pro motoristy na méně vyuţívané komunikace, coţ jistě vede ke 

zvýšení bezpečnosti v dopravě.  

 

3.2.4. Organizační podpora cestovního ruchu 

V České republice je organizace cestovního ruchu ovlivňována na různých správních 

úrovních. Na národní úrovni zde působí Ministerstvo pro místní rozvoj, které pod sebe 

zahrnuje agenturu CzechTourism. Hlavním úkolem ministerstva je rozvíjet politiku 

cestovního ruchu na národní úrovni a podporovat a formulovat podpůrné a rozvojové aktivity 

cestovního ruchu. Naopak cílem agentury CzechTourism je propagovat Českou republiku 
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jako atraktivní turistickou destinaci v zahraničí i v tuzemsku. Obě organizace také musí 

spolupracovat s jednotlivými regiony ČR. 

Na krajské úrovni jsou za rozvoj cestovního ruchu odpovědny příslušné krajské úřady. 

Okres Frýdek Místek spadá pod krajský úřad Moravskoslezského kraje. Dalšími subjekty, 

které mají vliv na cestovní ruch v jednotlivých regionech, jsou profesní a zájmové instituce. 

Konkrétně na území Frýdeckomístecka je to Destinační management Moravsko – Slezský, 

Beskydhost, regionální agentura Beskydy – Valašsko. V celorepublikovém rozsahu bych ráda 

uvedla Klub českých turistů, který má mimo jiné i na starost značení cyklotras, Státní 

památkový ústav a Národní federace hotelů a restaurací české republiky. 
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4. METODIKA PRÁCE 

 

Ve své diplomové práci zkoumám spokojenost obyvatel s moţnostmi cykloturistiky 

v okrese Frýdek – Místek. Abych mohla tento výzkum provést, potřebovala jsem shromáţdit 

potřebná data, která jsem získala prostřednictvím písemného a elektronického dotazování. 

Celý marketingový výzkum se skládá ze dvou fází, jako první proběhla přípravná fáze, poté 

následovala fáze realizační.  

 

4.1. Přípravná fáze 

Přípravná fáze zahrnuje kroky, které je potřeba provést dříve, neţ dojde k realizaci 

samotného výzkumu. Je zde popsán cíl výzkumu, zdroje dat, časový harmonogram a plán 

výzkumu.  

 

4.1.1. Problém a cíl výzkumu 

V okrese Frýdek – Místek, stejně jako ve všech ostatních okresech České republiky, se 

nachází určité mnoţství cyklotras a cyklostezek (dále CT/S). Kvalitu cykloturistiky jako celku 

v okrese a spokojenost jejích uţivatelů ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi ty stěţejní bych ráda 

zařadila mnoţství CT/S, kvalitu povrchu CT/S a kvalitu značení CT/S, ale také kvalitu a 

kvantitu doplňkových sluţeb (ubytování, stravování, informační zdroje). Tato analýza můţe 

být velice významná mimo jiné i pro další rozvoj cykloturistiky v okrese. 

Cílem výzkumu mé diplomové práce je provést analýzu obyvatel s moţnostmi 

cykloturistiky v okrese Frýdek – Místek a následně vyhodnotit, do jaké míry jsou obyvatelé 

s cykloturistikou spokojeni. Na základě zjištěných informací bych ráda podala návrhy na 

zlepšení cykloturistiky v okrese, které by vedly k vyšší spokojenosti obyvatel a k růstu 

atraktivnosti cykloturistiky okresu v porovnání s ostatními okresy.  

 

4.1.2. Zdroje informací  

Ve své diplomové práci jsem k marketingovému výzkumu vyuţila primární i 

sekundární informace. Primární informace jsem čerpala provedením kvantitativního výzkumu 

prostřednictvím elektrického a písemného dotazování formou strukturovaného dotazníku. 

Vzor dotazníku je obsaţen v příloze č. 1.Všechny takto získané informace jsem vyuţila 

v praktické části diplomové práce.  
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Sekundární údaje jsem získala z odborné literatury, internetových stránek, Českého 

statistického úřadu a propagačních materiálů věnovaných cestovnímu ruchu v této oblasti. 

Tyto údaje byly pouţity především pro tvorbu teoretické části.  

  

4.1.3. Časový harmonogram 

 

Tab. č. 4.1.3. Časový harmonogram výzkumu 

Činnost/měsíc a rok 
prosinec 

2010 

leden 

2011 

únor 

2011 

březen 

2011 

duben 

2011 

stanovení problému a 

cíle 
X     

plán výzkumu X X    

tvorba dotazníku  X    

pilotáţ  X    

sběr dat   X X  

zpracování údajů     X 

analýza dat     X 

návrhy a doporučení     X 

 

4.1.4. Plán výzkumu 

 

Metoda sběru dat 

O vyplnění písemného dotazníku jsem poţádala účastníky volejbalového turnaje ţen 

v Kozlovicích, kterého se zúčastnily týmy z Raškovic, Palkovic, Kozlovic a Kunčic pod 

Ondřejníkem. Elektronická verze dotazníku byla vloţena na webových stránkách 

www.oursurvey.biz. Link, který odkazoval na tento dotazník, jsem zaslala všem přátelům 

prostřednictvím emailu a sociální sítě Facebook, tímto způsobem došlo k dostatečnému 

rozšíření dotazníku. Dotazování proběhlo od února do března roku 2011. Základním 

souborem byli všichni, kdo se zúčastnili jiţ zmiňovaného turnaje (35 osob), rodina (10 osob), 

známí (15 osob) a všichni oslovení prostřednictvím emailu nebo sociální sítě (přibliţně 150 

osob). Základní soubor tak celkem čítal přibliţně 210 osob. Výběrový vzorek tvořilo 135 

respondentů. Tento vzorek by vybrán nereprezentativní technikou (anketou). 
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Ke zpracování získaných dat jsem vyuţila softwarové vybavení osobního počítače, 

především programy Microsoft Word a Microsoft Excel. 

 

Nástroj výzkumu 

Jak jiţ bylo uvedeno, nástrojem výzkumu byl dotazník (viz příloha č.1). V úvodu 

dotazníku je vysvětleno, proč a jak má být vyplněn. Otázky budou zaměřeny na spokojenost 

respondentů s moţnostmi cykloturistiky v okrese Frýdek – Místek. Celkový počet otázek je 

14, z toho 4 otázky zjišťují identifikaci respondenta (pohlaví, věk, bydliště a vzdělání).  

Zbývajících 10 otázek je zaměřeno na zkoumanou problematiku.  

Dotazník obsahuje otevřené, polouzavřené a uzavřené otázky. Uzavřené otázky 

respondentům nabízejí konkrétní odpovědi, popřípadě je zde moţnost uvést „tuto otázku 

nevyplňuji“ (v elektronické podobě dotazníku). Polouzavřené otázky nabízejí navíc moţnost 

doplnit si vlastní odpověď. U otevřených otázek mohli respondenti uvést svůj vlastní názor.  

 

Pilotáž 

Před realizaci vlastního výzkumu byla provedena pilotáţ – předvýzkum, díky které 

jsem se ujistila, ţe otázky jsou sestaveny tak, aby jim kaţdý rozuměl. Pilotáţe se zúčastnilo 

10 respondentů z řad rodinných příslušníků a přátel.  

 

Náklady na výzkum 

Náklady na výzkum nebyly díky zahrnutí elektronického dotazování příliš vysoké. 

Celková cena nákladů je stanovená na 265,- Kč. Do této částky jsou započítány výdaje na tisk 

a kancelářské potřeby. Náklady na dopravu zde neuvádím, neboť jsem kvůli výzkumu 

neprovedla ţádnou samostatnou cestu. Druhou část výdajů by mohly tvořit náklady obětované 

příleţitosti při zpracování dotazníků. 

 

4.2. Realizační fáze 

V druhé polovině měsíce března byla provedena pilotáţ, které se zúčastnilo 10 

dobrovolníků z řad rodiny a přátel. Bylo zjištěno, ţe všechny otázky jsou sestaveny 

v pořádku, nebylo třeba tedy dotazník upravovat. Poté následoval samotný sběr dat, který 

probíhal v období od 1. 2. 2011 do 31. 3. 2011. Nejprve se do výzkumu dobrovolně zapojili 

ostatní rodinní příslušníci a přátelé. Poté se elektronická verze dotazníku díky sociální síti 

rozšířila dále. S vyplněním tištěné varianty jsem také neměla problém, jelikoţ účastníci 
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turnaje byli velice ochotni dotazník ve volné chvíli mezi zápasy vyplnit. Respondenti z řady 

účastníků turnaje byly převáţně ţeny ve věku 18 – 35 let, které aktivně sportují. 

V dotazníku se vyskytovaly tyto druhy otázek: 

 otázky s jednou moţnou odpovědí 

 otázky s více moţnými odpověďmi 

 otázky s otevřenou odpovědí 

 otázky s odpověďmi vyjádřenými pomocí hodnotící stupnice (1 – 

absolutně spokojen; 2 – docela spokojen; 3 – ani nespokojen, ani spokojen; 4 – docela 

nespokojen; 5 – absolutně nespokojen; 6 – nemohu soudit) 

 otázky s variantami odpovědí, které bylo potřeba seřadit podle 

spokojenosti s danou variantou (1 – absolutně spokojen, 6 – absolutně nespokojen) 

 

4.2.1. Velikost a struktura výběrového vzorku 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 135 respondentů, z toho bylo 56 muţů (41,5%) a 79 

ţen (58,5%). Nejvíce respondentů bylo ve věku 16 – 25 let (52,59%). Mezi respondenty 

převládalo středoškolské vzdělání s maturitou (51,11%). 75,56% dotázaných pocházelo 

z okresu Frýdek – Místek. Respondenti nebydlící v okrese do něj nejčastěji jezdí z důvodů 

návštěvy známých či přátel. Podrobnější rozloţení struktury respondentů je obsaţeno 

v příloze č. 2. 

 

4.2.2. Zpracování shromážděných dat 

 

Pro zpracování dat jsem pouţila programy Microsoft Word a Microsoft Excel. 

Všechny zjištěné výsledky jsem zapsala pomoci tabulky nebo grafu.  
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5. ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

 

V této části diplomové práce se zaměřím na analýzu zjištěných údajů a prezentaci 

výsledků šetření. Analýza bude rozdělena do čtyř částí. Nejdříve rozeberu charakteristiku 

respondentů z hlediska toho, jak často a s kým vyuţívají CT/S v okrese. Poté se zaměřím na 

to, zda se respondenti aktivně zajímají o cykloturistiku, kde čerpají informace a jaké objekty 

vyuţívají. Ve třetí části udělám analýzu spokojenosti respondentů s cykloturistikou jako 

celkem a s jejími jednotlivými objekty. Také zde bude zařazeno hodnocení respondentů 

cykloturistiky v okrese FM v porovnání s jinými okresy. Poslední část této kapitoly bude 

věnována konkrétním problémům, se kterými se respondenti setkali, a doporučením, která 

sami navrhli. 

 

5.1. Charakteristika respondentů využívajících cyklotrasy 

nebo cyklostezky (CT/S) v okrese FM 

 

5.1.1. Intenzita využívání CT/S 

 

Tab.č. 5.1.1.1. Intenzita využívání CT/S 

Intenzita využívání Absolutní četnost Relativní četnost 

pravidelně 17 12,59% 

občas 88 65,19% 

vůbec 30 22,22% 

 135 100,00% 

 

Tato otázka (v pořadí druhá) vyřadila z vyplňování dotazníku ty respondenty, kteří 

vůbec CT/S v okrese Frýdek – Místek nevyuţívají. Kdo tedy vyplnil odpověď „vůbec“, byl 

poţádán, aby přeskočil otázky č. 3 – 10 a vyplnil tak pouze identifikační otázky. Z tohoto 

důvodu byl skutečný počet respondentů, kteří vyplnili otázky týkající se spokojenosti 

s cykloturistikou v okrese, sníţen na 105.  
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Tab.č. 5.1.1.2. Struktura respondentů podle intenzity využívání CT/S vzhledem k 

pohlaví a věku 

 věk pravidelně občas vůbec celkem 

m
u

ži 

0 - 15 1   1 

16 - 25 2 19 7 28 

26 - 35 2 5 3 10 

36 - 45 3 6 2 11 

46 - 55 1 1  2 

56 - 65  2 1 3 

66 - 75  1  1 

muži celkem 9 34 13 56 

žen
y

 

0 - 15  1 1 2 

16 - 25 2 29 12 43 

26 - 35 2 12 1 15 

36 - 45 3 5 3 11 

46 - 55 1 5  6 

56 - 65  2  2 

66 - 75    0 

ženy celkem 8 54 17 79 

 celkem 17 88 30 135 

 

Jak je vidět z tabulky č., nejvíce účastníků vyuţívajících pravidelně CT/S v okrese FM 

je ve věku 36 – 45. Nepravidelné cykloturistice v okrese FM se nejvíce věnují muţi a ţeny ve 

věku 16 – 25 let. Ta samá věková hranice u obou pohlaví má také největší zastoupení u 

respondentů, kteří CT/S v okrese nevyuţívají vůbec. 

 

5.1.2. Způsob využívání CT/S 

Způsobem vyuţívání CT/S mám na mysli, s kým nejčastěji účastníci cykloturistiky 

jezdí po CT/S. Celkový počet respondentů, kteří na tuto otázku odpovídali jiţ není 135, ale 

105. Četnost způsobů vyuţívání CT/S ukazuje následující graf.  
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Graf č. 5.1.2. Způsob využívání CT/S 

 

 

Z grafu je patrné, ţe nejvíce respondentů vyuţívá CT/S s kamarády nebo přáteli 

(37,14%), samostatně (28,57%) a s partnerem či partnerkou (21,9%). Pouze 2 z oslovených 

respondentů (1,9%) vyuţívají CT/S s rodinou, kde jsou děti do 10 let, a s různými spolky, 

sdruţeními a jinými organizacemi. Tito dva oslovení uvedli, ţe organizací, se kterou vyuţívají 

CT/S v okrese, je TJ Sokol Palkovice.  

 

5.1.3. Informace a objekty, které cykloturisté využívají 

V následujících třech otázkách jsem zkoumala, zda se respondenti zajímají o novinky 

v oblasti cykloturistiky v okrese FM, odkud tyto informace čerpají a které objekty podél tras 

vyuţívají. Otázky se sice nevztahují přímo na spokojenost, ale dle mého názoru jsou důleţité 

pro následné návrhy a doporučení. Díky spojení otázek zkoumajících spokojenost 

dotazovaných a otázek zaměřujících se na vyuţívání různých objektů či informací, budu moci 

posoudit, které objekty a informace jsou velmi důleţité v závislosti na hodnocení 

spokojenosti.  

 

Zájem o cykloturistiku v okrese FM 

Díky této otázce jsem zjistila, ţe pouze 31,43% (33 osob) dotazovaných se aktivně 

zajímá o novinky a moţnosti týkající se cykloturistiky v okrese. Zbylých 68,57% (72 osob) se 

o moţnosti a novinky nezajímá. Celkový počet osob, které na tuto otázku odpověděli, je 105. 
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Graf č. 5.1.3.1. Zájem o novinky a možnosti cykloturistiky v okrese FM 

 

 

Zdroje informací v oblasti cykloturistiky v okrese FM 

Cílem této otázky bylo zjistit, ze kterých zdrojů respondenti nejčastěji čerpají 

informace ohledně CT/S, novinkách a moţnostech z oblasti cykloturistiky v okrese FM. 

V nabídce bylo celkem 7 konkrétních odpovědí a jedna volná, do které mohli dotazovaní 

dopsat vlastní zdroj informací. Kaţdý mohl označit libovolný počet odpovědí. Celkový počet 

osob, které na tuto otázku odpověděli, je 102 a patří sem osoby, které se o novinky zajímají 

aktivně i ty, které se o ně aktivně nezajímají. Respondenti s aktivním zájmem o novinky ve 

většině případů uváděli větší počet odpovědí, tzn. více různých zdrojů. Ti, kteří se o 

cykloturistiku aktivně nezajímají, označovali nejčastěji jako zdroj informací internet a přátelé. 

Nejvyhledávanějším zdrojem se stal internet (79 hlasů), na druhém místě byli označeni přátelé 

a známí dotazovaných (53 hlasů). Nejméně označovaným zdrojem byla informační centra (15 

hlasů). Ostatní zdroje (tištěné publikace – mapy, průvodce, knihy; letáčky a volně dostupné 

propagační materiály; mapy a informační tabule umístěné podál CT/S; články v novinách a 

časopisech) měly přibliţně stejný počet hlasů.  Dva respondenti uvedli navíc jako zdroj 

časopis Cykloturistika. Konkrétní počet odpovědí u jednotlivých zdrojů ukazuje následující 

graf. 
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Graf č. 5.1.3.2. Zdroje informací s absolutními hodnotami 

 

 

Využívané objekty 

Mezi objekty, které je moţno při cestování na kole vyuţít, patří:  

 Restaurace a občerstvení 

 Odpočívadla a posezení 

 Cyklomapy, rozcestníky, ukazatele a cyklistické značky umístěné podél 

CT/S 

 Ubytovací zařízení 

 Vodní objekty (koupaliště, aqvaparky, venkovní bazény apod. 

 Sportovní objekty (hřiště, dětská hřiště atd.) 

 Jiné rekreační objekty 

 Informační objekty turistických tras (naučné stezky, naučné tabule, 

mapy apod.) 
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 Půjčovny kol 

Tato otázka, v pořadí šestá, zkoumala, které z výše vyjmenovaných objektů 

respondenti na svých cestách na kole vyuţívají. Struktura odpovědí je pro mne důleţitá 

hlavně v kapitole Návrhy a doporučení. Dotazovaní zde mohli označit jednu či více 

z uvedených moţností.  Celkový počet respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli, byl 103 

osob. Nejvíce jsou vyuţívány restaurace a občerstvení (83 hlasů), odpočívadla a posezení (55 

hlasů) a cyklomapy, rozcestníky, ukazatele a ostatní cyklistické značky (52 hlasů). Ţádný 

z respondentů nevyuţívá půjčovny kol a pouze dva respondenti vyuţívají ubytovací zařízení a 

jeden dotazovaný jiné rekreační objekty.  

 

Graf č. 5.1.3.3. Využívané objekty v absolutních hodnotách 
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5.2. Analýza spokojenosti obyvatel s možnostmi cykloturistiky 

v okrese FM 

 

5.2.1. Hodnocení cykloturistiky v okrese jako celku 

V této kapitole budu vyhodnocovat otázku č. 7, která zní: „Jak celkově hodnotíte 

úroveň CT/S v okrese FM?“ Stupnice hodnocení úrovně je následovná:  

 Velmi dobrá 

 Dobrá 

 Průměrná 

 Špatná 

 Velmi špatná 

Celkový počet odpovědí byl 102 a jejich rozloţení ukazuje, ţe jen 3 respondenti 

(2,94%) hodnotí úroveň CT/S v okrese jako velmi dobrou, 45 lidí (44,12%) ji hodnotí jako 

dobrou, 50 dotazovaných (49,02%) jako průměrnou, 5 osob (4,9%) jako špatnou a pouze 2 

dotazovaní označuji úroveň jako velmi špatnou. 

 

Graf č. 5.2.1. Hodnocení cykloturistiky v okrese FM jako celku 
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5.2.2. Analýza spokojenosti obyvatel s možnostmi cykloturistiky 

v okrese FM dle různých kritérií 

Tato otázka měla za úkol rozloţit cykloturistiku na její jednotlivé komponenty, které 

následně dotazovaní hodnotili. Cílem bylo zjistit, s čím konkrétně jsou obyvatelé spokojeni a 

v čem vidí naopak nedostatek. Kritéria, která dotazovaní hodnotili, jsou zapsány do tabulky č.  

Hodnotící stupnice, kterou měli respondenti k dispozici, v sobě zahrnovala moţnosti: 

1 – absolutně spokojen 

2 – docela spokojen 

3 – ani nespokojen, ani spokojen 

4 – docela nespokojen 

5 – absolutně nespokojen 

6 – nemohu soudit 

 

Celkový počet osob, které správně ohodnotily všechna kritéria, bylo 104.  

V následující tabulce je vidět, kolik respondentů hodnotilo dané kritérium podle jednotlivých 

stupňů spokojenosti. Následně jsem udělala vyhodnocení kaţdého kritéria hodnocení zvlášť 

. 

Tab. č. 5.2.2. Spokojenost obyvatel dle různých kritérií cykloturistiky v okrese 

Jak jste spokojen / á s… 1 2 3 4 5 6 Celkem 

Mnoţstvím (CT/S) 2 45 28 6 0 23 104 

Kvalitou povrchu CT/S 4 38 24 13 1 24 104 

Kvalitou značení CT/S 7 40 16 12 2 27 104 

Dostatkem zařízení 

s moţnostmi občerstvení 

podél CT/S 

8 38 28 6 0 24 104 

Dostatkem zařízení 

poskytující WC podél CT/S 
1 14 24 27 9 29 104 

Internetovými zdroji map, 

informací, tipů a rad 
8 46 19 4 1 26 104 
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Tištěnými zdroji map, 

informací, tipů a rad 
12 38 22 3 2 27 104 

Kvalitou informací 

podávaných v informačních 

centrech 

10 29 15 2 3 45 104 

Kvalitou CT/S v okr. F – M 

v porovnání s CT/S v jiných 

okresech 

1 14 22 8 2 57 104 

Bezpečnostními opatřeními 

podél CT/S (závory, 

dopravní značky, 

přejezdy…) 

3 25 33 9 6 28 104 

 

Množství CT/S v okrese FM 

Jelikoţ má okres Frýdek – Místek v rámci turistického regionu Severní Morava a 

Slezsko nejvíce kilometrů cyklostezek a cyklotras na kilometr čtvereční, je hodnocení 

obyvatel s tímto ukazatelem docela příznivé. Největší počet respondentů (45) si vybralo 

odpověď „docela spokojen“ a ţádný dotazovaný nebyl s mnoţstvím CT/S v okrese absolutně 

nespokojen, coţ je velice dobré znamení. Následující graf ukazuje sloţení hodnocení tohoto 

kritéria podrobněji.  

 

Graf č. 5.2.2.1. Spokojenost obyvatel s množstvím CT/S v okrese FM 
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Kvalita povrchu CT/S v okrese FM 

Dle mého názoru a zkušenosti je kvalita povrchu CT/S v rámci okresu FM velice 

různorodá. Osobně jsem se setkala jak s katastrofálním, tak s výborným povrchem. Jak je ale 

vidět v předchozí tabulce, spokojenost obyvatel s tímto hodnotícím kritériem není úplně 

nejhorší. Nejvíce osob (38) je s kvalitou povrchu CT/S „docela spokojených“.   Pouze jeden 

dotázaný je absolutně nespokojen. Celkové hodnocení obyvatel je znázorněno následujícím 

grafem. 

 

Graf č. 5.2.2.2. Spokojenost obyvatel s kvalitou povrchu CT/S v okrese FM 

 

 

Kvalita značení CT/S 

Kvalitou značení mám na mysli značení cyklostezek pomocí dopravních značek, za 

které zodpovídá ministerstvo dopravy, a značení jednotlivých cyklotras pomocí ukazatelů, 

které spravuje Klub českých turistů. I v rámci hodnocení tohoto kritéria má největší 

zastoupení hodnotící stupeň „docela spokojen“ (40 osob). Z celého počtu 104 respondentů 

pouze jeden označil stupeň „absolutně nespokojen“. Ostatní výsledky jsou uvedeny v níţe 

vloţeném grafu.  
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Graf č. 5.2.2.3. Spokojenost obyvatel s kvalitou značení CT/S v okrese FM 

 

 

Dostatek zařízení poskytující občerstvení umístěné podél CT/S 

Zde mám na mysli hlavně restaurace, občerstvení, hospody, hostince, venkovní 

zahrádky apod. Můţe se jednat o zařízení nabízející své sluţby převáţně cyklistům v průběhu 

cyklistické sezóny, ale také o zařízení fungující po celý rok bez specializace na cykloturisty. 

Absolutní nespokojenosti netrpí ani jeden z dotázaných. Naopak nejvíce dotázaných obyvatel 

(38) se opět hlásí k odpovědi „docela spokojen. Blíţe je rozloţení spokojenosti obyvatel 

specifikováno v grafu. 

 

Graf č. 5.2.2.4. Spokojenost obyvatel s počtem zařízení poskytujících občerstvení 

podél CT/S v okrese FM 
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Dostatek zařízení poskytujících WC podél CT/S 

Podél CT/S se mohou nacházet různá zařízení poskytující toaletu. Nejčastěji se jedná o 

občerstvovací objekty, které velmi často nabízejí toaletu zadarmo pouze svým hostům, ostatní 

návštěvníci si musí za vyuţití toalety zaplatit určitou částkou. Druhým objektem poskytujícím 

WC jsou informační centra. Některé nabízejí moţnost toalety zadarmo, v některých se platí. 

Toalety umístěné v objektech informačních center bývají spravidla spravovány městem či 

obcí.  

Aţ doposud u všech kritérií převládala odpověď „docela spokojen“, nyní se ale 

dostáváme k zápornému hodnocení. Nejvíce respondentů (27) je právě s vybaveností zařízení 

poskytujících WC „docela nespokojených“. Druhý největší počet (24) získal stupeň 

hodnocení „ani nespokojen ani spokojen“. V této otázce také dochází k poklesu počtu 

nejlepšího stupně spokojenosti na jednu osobu. Naopak se zvýšil počet „absolutně 

nespokojených“ na 9. 

 

Graf č. 5.2.2.5. Spokojenost obyvatel s dostatkem zařízení poskytujících WC 

podél CT/S 
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Internetové zdroje map, informací, tipů a rad 

U tohoto kritéria se opět dostáváme k nejvíce zastoupenému stupni spokojenosti, jako 

tomu bylo u předchozích kritérií, a to varianta „docela spokojen“, kterou zvolilo celkem 46 

osob. Jen jedna osoba je s těmito typy zdrojů informací „absolutně nespokojena“, coţ dle 

mého názoru soudí o docela vysoké kvalitě internetových zdrojů věnujících se cykloturistice 

v okrese FM. Přesnější rozloţení stupňů spokojenosti je vyznačeno v grafu.  

 

Graf č. 5.2.2.6. Spokojenost obyvatel s internetovými zdroji map, informací, tipů 

a rad ohledně cykloturistiky v okrese FM   

 

 

Tištěné zdroje map, informací, tipů a rad 

Mezi takovéto zdroje patří zejména may (cyklistické, turistické, mapy měst apod.), 

průvodce, knihy, letáky, reklamní poutače atd. V porovnání se spokojenosti s internetovými 

zdroji zde došlo k nárustu počtu „absolutně spokojených“ osob (12), k poklesu osob „docela 

spokojenýh“ (38),  a k nárustu počtu osob s neutrálním stanoviskem (22). Toto hodnotící 

kritérium dostalo ze všech kritérií největší počet hlasů vyznačujících „absolutní spokojenost“ 

(12) a nejmenší počet hlasů (3) znázorňujících „docela nespokojené“ obyvatele.  
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Graf č. 5.2.2.7. Spokojenost obyvatel s tištěnými zdroji map, informací, tipů a rad 

v oblasti cykloturistiky v okrese FM   

 

 

Kvalita informací podávaných v informačních centrech 

U tohoto ukazatele došlo k téměř dvojnásobnému nárustu počtu odpovědí 

znamenajících, ţe daná osoba nemůţe toto kritérium hodnotit. Myslím si, ţe je to dáno 

nízkým vyuţíváním informačních center na projíţďkách, coţ dokazuje jiţ dříve uvedený graf 

č. 3, který prokázal, ţe jen malá část obyvatel vyuţívá tento zdroj informací. Nejvíce 

vyznačovaným stupněm spokojenosti je opět číslo dvě („docela spokojen“) s 29 odpověďmi. 

Velice malých hodnot dosahují dva nejniţší stupně hodnotící škálly, coţ můţeme brát jako 

určité pozitivum.   
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Graf č. 5.2.2.8. Spokojenost obyvatel s kvalitou informací podávaných 

v informačních centrech 

 

 

Kvalita CT/S v okrese FM v porovnání s jinými okresy 

Kvalitu CT/S v okrese FM srovnávalo pouze 47 dotazovaných, jelikoţ ostatní 

respondenti zatrhli odpověď „nemohu soudit“. Z těchto 47 odpovídajících se nejvíce osob 

(22) řadí ke stuni hodnocení „ani nespokojen ani spokojen“. „Docela spokojených“ je 14 osob 

a naopak „docela nespokojených“ je 8. Podle mého názoru nelze z těchto výsledků 

jednoznačně určit, zda obyvatelé vidí kvalitu CT/S v okrese FM hůřě nebo lépe ve srovnání 

s okresy jinými.  
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Graf č. 5.2.2.9. Spokojenost obyvatel s kvalitou CT/S v okrese FM v porovnání 

s jinými okresy 

 

 

 

Kvalita bezpečnostních opatření podél CT/S v okrese FM 

Posledním hodnotícím kritériem v této části odtazníku byla bezpečnost podél CT/S 

v okrese. Mám zde na mysli např. ţelezniční přejezdy, řešení cyklostezek na křiţovatkách, 

kříţení CT/S s komunikacemi vyšších tříd, vzdálenost CT/S od automobilové dopravy, 

kvantita a kvalita dopravního značení apod. Hodnocení této sekce cykloturistiky dopadlo 

spíše pozitivněji. 33 osob se přiklonilo ke střednímu stupni hodnocení, čili „ani nespokojen 

ani spokojen“, 25 osob je „docela spokojených“. Zde bych chtěla ještě podotknout, ţe pouze 3 

dotazovaní jsou „absolutně spokojeni“ a 6 respondentů je „absolutně nespokojených“.  
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Graf č. 5.2.2.10. Spokojenost obyvatel s kvalitou bezpečnostních opatření podél CT/S 

 

 

5.2.3. Celkové hodnocení jednotlivých ukazatelů kvality 

cykloturistiky 

Otázka č. 9 v dotazníku se zaměřila na celkové srovnání určitých kritérií souvisejících 

s kvalitou cykloturistiky v okrese. Dotazovaní byli poţádáni, aby seřadili následující kritéria 

podle toho, jako jsou s nimi spokojeni v okrese FM (1 – absolutně spokojen, 6 – absolutně 

nespokojen).  

Hodnotící kritéria: 

o Mnoţství CT/S 

o Kvalita značení CT/S 

o Kvalita povrchu CT/S 

o Dostatek dostupných informací ohledně CT/S 

o Bezpečnost na CT/S 

o Ohleduplnost ostatních účastníků provozu na CT/S 

Celkový počet správně obdrţených odpovědí byl 102. Vyhodnocování probíhalo tak, 

ţe jsem u kaţdého kritéria sečetla hodnoty pořadí, na které je dotazovaní přiřadili. Kritérium, 

jehoţ součet bodů byl nejmenší, se umístilo na první příčce hodnocení. Naopak, ukazatel 

kvality cykloturistiky, který měl v součtu nejvíce získaných bodů, je obyvateli vnímán 

nejhůře.  

Porovnání všech výše zmíněných ukazatelů je uvedeno v následující tabulce 
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Tab.č.  5.2.3. Hodnocení ukazatelů kvality cykloturistiky 

pořadí Ukazatel 

Počet 

bodů 

Průměrné 

pořadí 

1. Mnoţství CT/S 219 2,15 

2. Dostatek dostupných informací ohledně CT/S 252 2,47 

3. Kvalita značení CT/S 276 2,71 

4. Kvalita povrchu CT/S 321 3,15 

5. Bezpečnost na CT/S 366 3,59 

6. 

Ohleduplnost ostatních účastníků provozu na 

CT/S 390 3,82 

 

Výše uvedená tabulka ukazuje, ţe nejvíce spokojení jsou obyvatelé s mnoţstvím CT/S 

v okrese, jelikoţ tento ukazatel umístili na první místo. Na druhé příčce se umístil dostatek 

dostupných informací ohledně CT/S, coţ značí, ţe i s touto problematikou jsou obyvatelé 

docela spokojeni. Tuto skutečnost dokazují i předchozí tabulky věnující se kvalitě tištěných, 

internetových i ústně podávaných informací.  Hůře uţ na tom je kvalita značení, která 

obsadila 3. místo. U tohoto kritéria dochází k rozporu s grafem č. 5.2.2.3, neboť právě ta 

nehodnotí kvalitu značení negativně. Tento rozpor můţe být dán tím, ţe  hodnocení jednoho 

ukazatele bylo prováděno dvěma různými způsoby. Ukazatel, který jako první získal 

průměrné pořadí vyšší neţ třetí místo, je kvalita povrchu, která uţ leţí ve druhé polovině 

tabulky. Bezpečnost na CT/S, která v předchozí otázce dotazníku vykazovala průměrné 

hodnocení, je nyní vnímána spíše negativněji. Nejhoršího hodnocení dosáhla ohleduplnost 

ostatních účastníků provozu na CT/S, coţ je ale skutečnost, kterou si způsobují samotní 

cykloturisté navzájem. 

 

5.2.4. Problémy a doporučení respondentů 

Dotazník, který jsem k získávání dat vyuţila, obsahoval také dvě otázky, v nichţ 

mohli respondenti vyjádřit své negativní zkušenosti s cykloturistikou a navrhnout určitá 

doporučení pro zkvalitnění CT/S. První ze zmiňovaných otázek se respondentů ptala, zda se 

někdy setkali s nějakým konkrétním problémem na CT/S. 87 dotazovaných (ze 105 celkem), 

tj. 82,9% odpovědělo, ţe se s ţádným problémem nesetkalo. Ostatních 18 osob (17,1%) se jiţ 

s nějakým problémem setkalo.  
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Mezi konkrétními problémy se nejčastěji objevovala kvalita povrhu (díry 

v komunikaci, štěrk na CT/S), nedostatečně upravené okolí cyklotras, nedostatečné značení, 

špatná informovanost o prudkých zatáčkách. 

Poslední otázka dotazníku dávala moţnost všem účastníkům výzkumu uvést konkrétní 

doporučení pro zlepšení moţností v oblasti cykloturistiky. Z celkového počtu 135 osob 

navrhlo doporučení pouze 25 (18,5%). Mimo všeobecné návrhy jako zkvalitnění povrhu, 

rozšíření cyklotras, vylepšení značení a bezpečnosti, se zde objevily i doporučení 

konkrétnějšího rázu, která bych zde ráda uvedla: 

o Rozšířit cyklotrasy podél zajímavých míst 

o Vytvářet cyklotrasy mimo hlavní silnice (pro rodiny s dětmi) 

o Bezpečnější přejezdy 

o Zavést informační tabule, na kterých by se udávaly změny povrhu 

cyklotrasy, kvůli typu kola, na kterém účastník jede 

o V určitých úsecích zvolit povrch CT/S z důvodu multifunkčního vyuţití 

trasy, např. pro in – line brusle 

o Rozšíření informovanosti 

o Zvýšení vyuţívání dotací z fondů EU právě na rozvoj CT/S 

o Vytvoření webového portálu „Cyklotrasy v Moravskoslezském kraji“ 

o Zcela zrušit malé CT/S a zavést pouze dlouhé tratě 

o Propojovat vzájemně více cyklotras, ne však skrz frekventované silnice 

 

5.2.5. Shrnutí 

V této kapitole jsem analyzovala spokojenost obyvatel s cykloturistikou v okrese 

Frýdek – Místek. Díky tomuto výzkumu jsem se dozvěděla, ţe cykloturistika zde není na 

špatné úrovni a celkově ji obyvatelé povaţují za „průměrnou“ aţ „dobrou“. Co se týče 

jednotlivých součástí cykloturistiky, většina z nich je hodnocena kladně. Samozřejmě se zde 

vyskytuje několik nedostatků, které ale dle mého názoru nejsou nijak zvlášť závaţné. Na 

základě provedeného výzkumu je největším problémem nedostatek zařízení poskytujících WC 

podél CT/S, kvalita povrchu a kvalita značení CT/S. Někteří respondenti uváděli jako další 

problém mnoţství CT/S, coţ je ale v rozporu s tab. č. 5.2.3. Hodnocení ukazatelů kvality 

cykloturistiky, kde bylo právě mnoţství CT/S hodnoceno jako nejlepší.  
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

V této kapitole předloţím několik návrhů, které by mohly vést ke zvýšení spokojenosti 

obyvatel s touto problematikou. Návrhy rozdělím podle kritérií pouţitých v dotazníku. 

 

6.1. Množství CT/S 

Mnoţství CT/S v okrese neustále roste a navíc je největší v rámci turistického regionu 

Severní Morava a Slezsko, ale i přesto se zde vyskytly osoby, které toto kritérium povaţuji za 

nedostatečné. Ke zvýšení spokojenosti obyvatel s mnoţstvím CT/S určitě přispěje projekt 

Evropské cyklistické federace (ECF) „EuroVelo“, jeţ má za cíl vytvořit celoevropskou síť 

dálkových tras, na které budou navazovat regionální cyklostezky. Dálkové trasy podle mne 

nejsou to, co obyvatelé postrádají. Drtivá z nich nevyţaduje cyklotrasu dlouhou přes 6 000 

km, nýbrţ více kratších cyklotras v okolí bydliště. Proto bych organizátorům cykloturistiky 

v okrese FM a jeho blízkém okolí doporučovala zaměřovat se na rozvoj regionálních tras, 

která budou propojovat větší města, turistické cíle, popřípadě rozvíjet tematické okruhy (např. 

Radegast Cyklotrack).   

 

6.2. Značení CT/S 

Tento ukazatel jiţ v provedeném výzkumu dopadl hůře neţ ten předchozí. Podle 

vlastní zkušenosti mohu říct, ţe oprávněně. Já sama jsem se jiţ několikrát na svých cestách po 

okrese setkala s úseky, kde nebylo vůbec zřejmé, kudy daná trasa vede. Přitom s umístěním 

nějakého ukazatele by zde nebyl problém. Kolem trasy se vyskytovaly sloupy elektrického 

vedení a stromy, na které stačilo barvou nanést šipku.  

Značení cyklotras spadá v České republice do rukou Klubu českých turistů (KČT). 

Problémem značení cyklotras je jeho financování, neboť dle zkušenosti KČT je potřeba na 

údrţbu značení vydat na 1 km vyznačené cyklotrasy  300,- Kč za rok. Coţ v okrese FM 

představuje zhruba 232 500,- Kč na roční údrţbu.  

Ke zkvalitnění cykloturistického značení bych doporučovala pouţívat značky a ostatní 

ukazatele s co moţná nejniţšími náklady, např. jiţ zmíněné sloupy a stromy nebo patníky, 

svodidla apod. Na tyto objekty lze značit barvou. 
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6.3. Kvalita povrchu CT/S 

Kvalita povrchu je v České republice problém nejen některých cyklotras, ale také 

většiny ostatních komunikací. U nově vybudovaných CT/S (např. podél toků, silnic, ţeleznic, 

nebo volně v přírodě) je kvalita povrchu výborná, problém ovšem nastává v místech, kde 

CT/S vede po silnici, která slouţí také automobilové dopravě. Proto bych doporučila, aby 

byly všechny nově budované CT/S vedeny po samostatných komunikacích. Vím, ţe tento 

návrh je finančně mnohem náročnější, avšak z dlouhodobého hlediska povede ke sníţení 

počtu cyklistů na cestách a tím také ke sníţení nehodovosti motoristů s cyklisty. 

 

6.4. Dostatek zařízení s možnostmi občerstvení 

Dle výsledku uvedených v grafu č. 5.2.2.4 Spokojenost obyvatel s počtem zařízení 

poskytujících občerstvení podél CT/S v okrese FM je největší počet respondentů s dostatkem 

zařízení poskytujících občerstvení „docela spokojeno“. Druhý největší počet respondentů se 

řadí do kategorie „ani nespokojen ani spokojen“. Proto si myslím, ţe rozšiřování 

občerstvovacích zařízení není ke zvyšování spokojenosti obyvatel zcela nutné. Také musíme 

brát v úvahu, ţe většina těchto zařízení je v provozu pouze přes cyklistickou sezónu a 

účastníci cykloturistiky nemají povolen ţádný limit alkoholu v krvi a většina z nich si 

nealkoholický nápoj vozí ve svých láhvích. Proto je rozšiřování restaurací, občerstvení, 

hospod, zahrádek apod. spíše otázkou rozhodnutí samotných provozovatelů.  

 

6.5. Dostatek zařízení poskytujících WC 

Díky dotazníkovému výzkumu jsem se přesvědčila, ţe největší počet dotazovaných je 

s tímto ukazatelem „docela nespokojených“. Podle mého názoru to není dáno nedostatkem 

těchto zařízení, nýbrţ špatným řešením. Téměř většina objektů poskytujících toalety je 

restauračního typu, ale jen malá část z nich nabízí moţnost zdarma vyuţití WC všem 

cykloturistům, tedy i těm, co si v restauraci nic neobjednají. Z tohoto důvodů dochází zejména 

u cyklotras vedených v přírodě ke znečišťování prostředí pomocí odhazování hygienických 

potřeb. Také vím, ţe cyklista jedoucí po cyklotrase v přídě, který netuší, kdy bude mít 

moţnost si odskočit, neváhá a svou potřebu i za cenu znečištění přírody vykoná kdykoli, kdy 

potřebuje.  

Mnou navrhované řešení má podobnost s cestováním po dálnicích. Kdyby se podél 

cyklotras umísťovaly reklamní poutače na blíţící se občerstvovací zařízení s moţností WC, 

mnoho cykloturistů by své potřeby směřovalo právě do těchto zařízení. Podmínkou ale je 
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nabízení moţností vyuţít toalety zdarma, coţ můţe být pro majitelé občerstvení problém. 

Řešení vidím v úpravě legislativních podmínek zaměřujících se na restaurační zařízení.   

 

6.6. Zdroje informací 

Kvalita tištěných, internetových i ústně podávaných informací dopadla dle výzkumu 

pozitivně. Nejlépe jsou na tom internetové zdroje, poté tištěné a nakonec ústní. Přičemţ u 

ústních zdrojů je to dáno niţším vyuţíváním turistických informačních center v porovnání 

s tištěnými publikacemi a internetem, který je nejvyuţívanějším zdrojem. Proto bych 

doporučila zkvalitnit právě internetové zdroje věnující se cykloturistice v okrese FM. Jedním 

z nich je Beskydské informační centrum fungující na stránkách www.beskydy-info.cz, které 

v sekci cyklotrasy nabízí pouze prezentaci 4 cyklistických okruhů, ale nenajdeme zde 

kompletní mapu cyklotras. Mnou prověřený zdroj cyklotras je portál www.mapy.idnes.cz, 

který nabízí uţivatelům zvolit si zobrazení všech cyklotras v ČR a na Slovensku, který bych 

doporučila pouze v budoucnosti pravidelně aktualizovat. 

 

K celkovému zvýšení spokojenosti obyvatel s moţnostmi cykloturistiky v okrese FM 

přispívá téměř nově vzniklý projekt Cyklisté vítání, coţ je celonárodní certifikační systém, 

který prověřuje objekty poskytující stravovací a ubytovací sluţby, kempy a turistické cíle. 

Tato zařízení mohou poţádat o udělení certifikátu, který zaručuje kvalitně poskytované 

sluţby, a tím získat označení, které je uvedeno v následujícím obrázku. Všichni cyklisté jsou 

tak informováni o tom, která zařízení nabízejí kvalitní sluţby.  

 

Obr. č. 6. Cyklisté vítání 

 

Zdroj: [18] 
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6.7. Financování navržených doporučení 

Některá z uvedených návrhů musí být financována jednotlivými subjekty nabízející 

sluţby spojené s cykloturistikou. Zde mám na mysli hlavně majitelé restaurací, hostinců, 

venkovních zahrádek a ostatních občerstvovacích zařízení. Druhou sloţkou, která můţe 

přispět ke zvýšení spokojenosti obyvatel, jsou samotní účastníci cykloturistiky. Zde se jedná 

zejména o ohleduplnost a tolerantnost při vyuţívání CT/S, coţ nevyţaduje ţádné finanční 

náklady. Avšak ostatní návrhy (mnoţství CT/S, kvalita značení a kvalita povrchu CT/S) se 

bez finančních prostředků neobejdou. Ty se dají získat z těchto zdrojů: 

 Strukturální fondy EU 

 Státní fond dopravní infrastruktury 

 Státní fond dopravní infrastruktury uvolní v roce 2011 na výstavbu a 

údrţbu cyklistických stezek v celé České republice 240 mil. Kč.  

 Rozpočet Moravskoslezského kraje 

 I kdyţ má rozpočet kraje, do kterého okres Frýdek – Místek spadá, 

vyhrazenu samostatnou poloţku na úpravu lyţařských běţeckých tratí a 

na turistické značení, na cykloturistiku samostatná poloţka neexistuje.  

 Program obnovy venkova 

 

Kolik stojí cyklostezka [19] 

Ceny cyklistických komunikací jsou upraveny v katalogovém ceníku Ústavu 

racionalizace ve stavebnictví. Celkové náklady na cyklistickou komunikaci se skládají ze 

stavebních nákladů, nákladů na přípravu stavby a nákladů na výkup pozemků. 

V roce 2008 byly průměrné stavební náklady na výstavby cyklostezek včetně zemních 

prací, obrubníků a dopravního značení následovné: 

 cyklostezka s asfaltovým povrchem 810,- Kč / m2, při šířce 3,0 m tedy 

2430,- Kč / m. 

 cyklostezka s dláţděným povrchem 970,- Kč / m2, při šířce 3,0 m tedy 

2910,- Kč / m. 

 cyklostezka s nezpevněným povrchem 590,- Kč / m2, při šířce 3,0 m 

tedy 1770,- Kč / m. 
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Mezi další prvky počítající se do nákladů na výstavbu cyklostezek patří: 

 Propustek plast. tr. s dláţ. čely dl. 5 m - 35 000 Kč/ks 

 Mostek dřevěný dl. 10 m (těţký) - 450 000 Kč/ks 

 Lávka dřevěná dl. 5 m - 75 000 Kč/ks 

 Opěrná zeď betonová pr. v. 3,0 m - 20 000 Kč/m 

 Opěrná zeď gabionová prům. v. 2,0 m - 7 000 Kč/m 

 

V roce 2009 bylo podáno na Státní fond dopravní infrastruktury celkem 47 projektů na 

výstavbu cyklostezek a průměrné náklady těchto komunikací byly ve výši 2 270 Kč/km2 

včetně DPH. Jelikoţ klasická šířka cyklostezky je 3 m, můţeme si vypočítat, ţe 1 km 

cyklostezky stojí 6,81 mil. Kč včetně DPH. 
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7. ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, do jaké míry jsou obyvatelé spokojeni 

s cykloturistikou v okrese Frýdek – Místek, a poté navrhnout doporučení, která by vedla ke 

zvýšení spokojenosti obyvatel s moţnostmi cykloturistiky.  

Ke zjištění výchozí situace jsem vyuţila marketingový výzkum pomocí vlastního 

dotazníku v tištěné a elektronické podobě. Dotazník byl zaměřen na zjištění spokojenosti 

obyvatel s cykloturistikou v okrese Frýdek – Místek jako celkem, ale také s jednotlivými 

částmi, které cykloturistiku tvoří nebo ovlivňují.  

Výzkumu se zúčastnilo celkem 135 respondentů, z toho 105 respondentů vyuţívá 

cyklotrasy nebo cyklostezky v okrese Frýdek – Místek a mohlo tak odpovídat na otázky 

týkající se cykloturistiky v okrese.  

Hodnocení obyvatel cykloturistiky jako celku dopadlo tak, ţe 44% respondentů ji 

hodnotí jako dobrou a 49% jako průměrnou. Tento výsledek podle mého názoru vypovídá o 

kladné spokojenosti obyvatel.  

U hodnocení spokojenosti obyvatel s jednotlivými částmi cykloturistiky v okrese 

nejlépe dopadlo mnoţství cyklotras a cyklostezek v okrese a dostupnost informací týkajících 

se právě cykloturistiky. Naopak nejméně byli respondenti spokojeni s ohleduplností ostatních 

účastníků cykloturistiky a dostatkem zařízení poskytujících WC podél cyklotras.  

Na základě získaných výsledků jsem navrhla několik doporučení, která by mohla vést 

ke zvýšení spokojenosti obyvatel s cykloturistikou v okrese. Jedním z návrhu bylo zaměřit 

rozvoj cykloturistiky na její regionální úroveň, nikoli na rozvoj dálkových tras. A proto, ţe 

obyvatelé budou spokojenější, pokud se budou moci snadno pohybovat po cyklostezkách 

v blízkém okolí, a ne v případě, ţe přes okres povede část úseku dálkové cyklotrasy. Dále 

jsem navrhla rozšířit značení cyklotras pomocí malování znaků na objekty podél tras, jako 

jsou stromy, patníky, svodidla a sloupy (tak jak to je např. u turistických tras). Tento návrh 

není nějak zvlášť finančně náročný a přitom velice pomůţe k růstu spokojenosti cykloturistů 

se značením cyklotras. Mým posledním návrhem bylo zavést podél cyklotras poutače, které 

by cykloturisty informovaly o tom, kde mají moţnost vyuţít WC. Tato skutečnost zde zcela 

chybí, a proto můţeme podél tras vidět nemalé mnoţství volně vyhozených pouţitých 

hygienických potřeb. 

Doufám, ţe marketingový výzkum provedený v rámci mé diplomové práce a následná 

navrhnutá doporučení povedou ke zvýšení spokojenosti obyvatel s cykloturistikou v okrese. I 
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kdyţ vím, ţe uvedení některých mých návrhů do praxe je velmi finančně náročné, troufám si 

tvrdit, ţe takováto investice se vrátí v mnoha podobách.  
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SEZNAM ZKRATEK 

A1, B, C1, C2 úseky cyklotrasy Gennway 

apod.  a podobně 

B+R   Bike and Ride 

BUS  autobus 

CR  cestovní ruch 

CT/S  cyklotrasa nebo cyklostezka 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

DPH  daň z přidané hodnoty 

ECSI  Evropský model spokojenosti zákazníka 

EU  Evropská Unie 

FM  okres Frýdek – Místek 

Kč  Korun českých 

KČT  Klub českých turistů 

Km  kilometr 

km
2
  kilometr čtvereční 

m  metr 

m
2
  metr čtvereční 

mil.  milionů 

MTB   sportovní jezdci – bikeři 

např.  na příklad 

obr.  obrázek 
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tab.  tabulka 

viz.  videre licet 

WC   toalety 
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