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1 Úvod 

 

 Cestovní ruch bezpochyby zakořenil jako nedílná součást našich životů. Jednotlivými 

způsoby účasti na cestovním ruchu si většina lidí dobíjí své pomyslné baterie, které bývají v 

dnešní hektické době stále rychleji vybíjeny při vykonávání zaměstnání. Díky barevnosti a 

různorodosti služeb, které v sobě toto odvětví zahrnuje, se v celosvětovém měřítku řadí mezi 

stěžejní obory, z kterých plynou jednotlivým ekonomikám významné příjmy. Proto je potřeba 

soustavně vytvářet vhodné podmínky pro podnikání v tomto odvětví, až po motivování 

samotných obyvatel na její účasti.  

 Hlavním cílem bakalářské práce je charakterizování a vyhodnocení turistického 

potenciálu Mikroregionu Buchlov. Dílčím cílem pak je stanovení způsobů prezentace 

mikroregionu a možnosti zapojení obyvatel pro budoucí rozvoj a zatraktivnění dané oblasti. 

 První část práce je zaměřena na teoretické vysvětlení základních pojmů, jako i na 

přiblížení a členění jednotlivých forem, druhů, předpokladů a služeb cestovního ruchu. V 

následující části je kompletně charakterizován Mikroregion Buchlov z hlediska předpokladů 

pro cestovní ruch, demografických a ekonomických podmínek. V této kapitole jsou také 

představeny hlavní atraktivity jednotlivých obcí, a to jak přírodního, kulturně-historického, 

tak i sportovně-rekreačního charakteru.  

 Při vypracování bakalářské práce jsem primárně vycházel z teoretických poznatků 

uvedených v odborné literatuře. Prostudoval jsem mnoho publikací, brožur a propagačních 

materiálů získaných především z knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském 

Hradišti, či turistického informačního centra v Buchlovicích. Pracovníci Národního 

památkového ústavu v Kroměříži a archeoskanzenu Modrá mi také poskytli dostatek 

užitečných a zajímavých informací, které jsem v práci zhodnotil. V neposlední řadě jsem 

využil internetu, převážně pro získání statistických dat. 
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

 
2.1 Metodika zpracování 

Základem pro zpracování mé bakalářské práce byly primární a sekundární informace. 

Primární informace jsem získával z terénu, zatímco sekundární informace z literatury a 

internetu. Literaturu jsem vhodně třídil a posléze aplikoval do jednotlivých částí mé práce. 

V rámci metodického zpracování jsem použil následující metody: 

 

• Analýzu – což znamená rozbor. Jedná se o zkoumání složitějších skutečností 

rozkladem na jednodušší. 

• Syntézu – je protikladem analýzy. Syntéza je proces spojování dvou nebo více částí do 

jednoho celku. 

• Komparaci – která znamená srovnání. 

 

Strukturu práce jsem vhodně sestavoval tak, aby přehledně vedla k vytyčenému cíli. 

Při zpracování mého tématu jsem získané informace uplatnil ve vnitřních i vnějších 

souvislostech. 

 

2.2 Cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je charakterizovat a vyhodnotit turistický 

potenciál Mikroregionu Buchlov, který tato oblast nabízí pro cestovní ruch. Jelikož veřejnost 

v mnohých případech ani neví o existenci Mikroregionu Buchlov, stanovil jsem si jako dílčí 

cíl navrhnout, jakými způsoby by se mohl Mikroregion Buchlov dostat do většího povědomí 

účastníků cestovního ruchu i jeho samotných obyvatel a také přiblížit způsoby, jakými by se 

mohli sami obyvatelé podílet na rozvoji svého mikroregionu.  
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3 Teoretický vstup do problematiky 

 
3.1 Cestovní ruch 

Nejprve je nezbytné seznámit se s pojmem turismus, který je v České republice spíše 

znám pod pojmem cestovní ruch (dále jen CR). Pro cestovní ruch existuje řada definic, které 

jej charakterizují z jiného úhlu pohledu. S cílem sjednotit názory na definování CR 

organizovala Světová organizace cestovního ruchu (WTO – World Tourism Organization) 

v roce 1991 mezinárodní konferenci, kde její účastnící přijali návrh na tuto definici 

cestovního ruchu: 

„činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí 

(místo bydliště), a to na dobu kratší, než je stanovená, přičemž hlavní účel cesty je jiný než 

výkon výdělečné činnosti v daném místě.“1 

 

Jitka Hladká ve své knize Technika cestovního ruchu charakterizuje CR jako tyto 

pohyby obyvatel:  

• „opuštění místa trvalého bydliště; 

• dočasný charakter pobytu mimo místo trvalého bydliště; 

• výkon určitých činností, ale i pasivní odpočinek“2 

 

Obsáhlejší definice CR podle Jána Oriešky, autora mnoha publikací o CR, zní: 

„cestovním ruchem se rozumí soubor činností zaměřených na uspokojování potřeb 

souvisejících s cestou a pobytem osob mimo místo trvalého bydliště, zpravidla ve volném čase, 

za účelem zotavení, poznání, společenského kontaktu, kulturního a sportovního vyžití, 

lázeňského léčení a pracovních cest.“3 

 

 Definice CR vyplývá ze složitosti procesu, jakým CR je, především z jeho 

mnohooborovosti a průřezovosti. Je zřejmé, že je CR úzce spojen s cestováním a volným 

časem. Autoři ve svých definicích zdůrazňují různé stránky tohoto obsáhlého jevu, často 

v závislosti na tom, z které vědní disciplíny je CR definován a zkoumán.   

 

                                                 
1 HESKOVÁ, Cestovní ruch, str. 11 
2 HLADKÁ, Technika cestovního ruchu, str. 11 
3 ORIEŠKA, Technika služeb cestovního ruchu, str. 5 
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3.2 Význam cestovního ruchu 

CR je podle Jitky Hladké ukazatelem životní úrovně obyvatelstva. Popisuje význam 

CR v následujících bodech skrze tyto společenské funkce CR: 

• „ podílí se na všestranném rozvoji osobnosti; 

• umožňuje obnovu fyzických a duševních sil – rekreačně-zdravotní; 

• je nástrojem preventivně léčebného působení; 

• slouží k účelnému využití volného času; 

• pomáhá utvářet nový životní styl – přenosem zvyků a návyků z jiných zemí nebo 

oblastí; 

• slouží jako nástroj vzdělávání a kulturní výchovy člověka; 

• zahraniční CR přispívá k vzájemnému poznání a porozumění mezi lidmi, motivuje k 

získávání jazykových znalostí; 

• vědecko-informační funkce – výměna informací, vědeckých poznatků (kongresová 

turistika); 

• ekonomická funkce – vytváří řadu pracovních příležitostí, přináší devizové prostředky 

do státní pokladny.“4 

 

CR je velmi důležitou součástí ekonomiky u nás i ve světě. Díky rozsahu 

zaměstnanosti a tvorbě pracovních příležitostí se jedná se o jedno z nejvíce rozvíjejících se 

odvětví.    

    

3.3 Složky cestovního ruchu  

Podle Marie Heskové je CR otevřený a dynamický systém, který je tvořen dvěma 

podsystémy, a to subjektem CR a objektem CR.  

 

a) Subjekt CR „reprezentuje účastník CR. Z ekonomického hlediska je jím každý, kdo 

uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo 

trvalé bydliště a obvykle ve volném čase. Je nositelem poptávky a spotřebitelem produktu 

cestovního ruchu“5 

V souvislosti s pojmem subjekt CR rozlišuje Marie Hesková ještě další dílčí účastníky 

CR, kterými jsou návštěvník, turista a výletník.  
                                                 
4 HLADKÁ, Technika cestovního ruchu, str. 13 
5 HESKOVÁ, Cestovní ruch, str. 13 
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Návštěvník – je osoba, která v domácím CR cestuje na jiné místo v zemi na kratší 

dobu, než šest měsíců. V zahraničním CR cestuje do jiné země na dobu nepřesahující jeden 

rok s tím, že hlavní účel cesty je v obou případech jiný, než výkon výdělečné činnosti.  

Turista – je osoba, která v domácím, resp. v zahraničním CR splňuje kritéria 

návštěvníka. Účast turisty na CR je spojena minimálně s jedním přenocováním. Z hlediska 

délky pobytu se přitom rozlišuje:  

- turista na dovolené, který pobývá na daném místě více než určený počet nocí nebo dní,  

- krátkodobě pobývající turista, který cestuje na dobu nepřekračující určitý počet nocí nebo 

dní, ale zahrnuje pobyt alespoň s jedním přenocováním. 

Výletník – je návštěvník, který necestuje na kratší dobu než 24 hodin s tím, že 

přenocuje v navštíveném místě. 

 

b) Objektem CR „je všechno, co se může stát cílem změny místa pobytu účastníka CR. 

Jde o přírodu, kulturu, hospodářství apod. Objekt CR je tak nositelem nabídky. Tvoří ho 

cílové místo, podniky a instituce CR. Subjekt CR cestuje do cílového místa jen tehdy, když 

existuje vhodný ekvivalent na uspokojování jeho potřeb. Jeho součástí jsou služby a zboží 

vyráběné podniky a institucemi CR v cílovém místě.“6 

 

3.4 Typologie cestovního ruchu 

Pro získání podrobnějšího pohledu na CR a jeho konkrétní podoby je vhodné si jej 

rozčlenit do dvou hlavních skupin. Odborná literatura nejčastěji charakterizuje CR z hlediska 

• forem CR, kde zkoumáme motivy účasti lidí na CR, 

• druhů CR, které se řídí způsobem jeho realizace. 

 

3.4.1 Formy cestovního ruchu  

Formy CR se rozdělují podle motivace, která představuje souhrn vnitřních i vnějších 

podnětů vedoucích k účasti na CR.  

„Motivační faktory jsou takové faktory, které vedou lidi k potřebě rekreace nebo 

dovolené nebo k potřebě různých aktivit provozovatelích ve volném čase.“7 

                                                 
6 HESKOVÁ, Cestovní ruch, str. 14 
7 HORNER, SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času, str. 6 
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Formy CR dále umožňují blíže určit podstatu CR z hlediska potřeb a cílů jeho 

účastníků. Mezi primární motivy realizace CR, od kterých se následně vymezují formy CR, 

patří motivy rekreační, kulturní, společenské, sportovní, ekonomické a specifické. 

a) Rekreační CR – má za úkol především fyzickou a psychickou regeneraci. Tato 

forma zahrnuje příměstskou rekreaci, která probíhá v zázemí měst (např. rekreační zařízení, 

vodní plochy, lesy apod.), které jsou využívány díky dobré dostupnosti území a lázeňský CR, 

který využívá přírodních léčivých faktorů a je charakteristický pobytem v lázních. 

b) Kulturní CR – hlavním znakem kulturního CR je poznávání jiných kultur, zvyků, 

tradic, způsobu života apod. Jednou z forem je vzdělávací CR, který je motivován získáváním 

znalostí v navštívené oblasti. Dále pak alternativní CR, který respektuje potřeby a zvyklosti 

místní komunity. Příkladem je agroturistika či ekoagroturistika. 

Další forma CR zaměřená na poznávání je náboženský CR, nazývaný také religiózní či 

poutní. Je charakteristický návštěvami a prohlídkami religiózních památek jako jsou kostely, 

katedrály, hřbitovy, poutní místa, účast na náboženských obřadech a poutích apod. 

c) Společensky orientovaný CR – v případě těchto forem CR jsou účastníci 

motivováni společenským setkáním, které je těmito formami zprostředkováno. Mezi tyto 

formy CR patří i klubový CR, jehož charakteristickým znakem je vědomě utvořená skupina 

lidí, které spojují společné zájmy.  

d) Sportovní CR – sportovní CR je možné dělit do dvou skupin, a to na formy CR 

s aktivní sportovní činností a na formy CR s pasivní sportovní činností.   

Aktivně orientovaný sportovní CR se zaměřuje na pobyty se sportovní náplní, které 

udržují a posilují zdraví. Příkladem je horská či vysokohorská turistika, cykloturistika, vodní 

turistika, pěší turistika apod. Mezi pasivní formy sportovního CR patří tzv. sportovní diváctví, 

tj. pasivní účast na sportovních akcích. 

e) Ekonomicky orientovaný CR – Tato kategorie zdůrazňuje profesní aspekty 

motivace účastníka. Klasickým příkladem takto orientovaného CR je obchodní CR, který 

zahrnuje obchodně i jinak profesně zaměřené služební cesty. Dále pak kongresový CR, který 

zahrnuje účast na kongresech, seminářích a konferencích, CR veletrhů a výstav, incentivní 

CR, nazýván také motivační nebo stimulační, využíván zaměstnavatelem, jako stimul 

k pracovnímu výkonu.  

f) Specificky orientovaný CR – je vymezen na základě specifických motivů 

účastníka. Jedná se například o nákupní CR, politický CR, vojenský CR apod.8 

                                                 
8 VYSTOUPIL, ŠAUER, Základy cestovního ruchu, str. 34-37 
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Na území Mikroregionu Buchlov (dále jen MRB) se v plném rozsahu uplatňují 

všechny formy CR. Lze připustit, že v zeslabené podobě zde působí specificky orientovaný 

CR, avšak specifické požadavky účastníků CR nelze jednoznačně charakterizovat, jelikož 

jsou značně různorodé.      

 Za stěžejní formu CR na území MRB považuji kulturní CR, především díky 

udržovaným folklórním tradicím.  

  

3.4.2 Druhy cestovního ruchu  

Oproti formám CR druhy CR zohledňují převážně jevový průběh CR a způsob jeho 

realizace v závislosti na ekonomických, společenských a jiných podmínkách. Na základě 

vnějších faktorů se druhy CR člení na:  

a) CR dle původu účastníků – dle původu návštěvníka rozlišujeme domácí a 

zahraniční CR.  

Definice domácího CR podle WTO, kterou uvádí ve své publikaci Jiří Vystoupil, zní: 

„Domácí CR je definován jako cestování a pobyty občanů mimo místo jejich trvalého pobytu 

za účelem využití volného času, realizace obchodu nebo profesních povinností, nebo za jiným 

účelem, trvající ne déle než jeden rok a realizované kompletně ve vlastním státě“.9  

Při zahraničním CR dochází k překročení státních hranic a je vyjádřen jako souhrn 

příjezdového a výjezdového CR.  Příjezdový CR představuje CR do dané země, realizovaný 

obyvateli jiných zemí (incoming). Výjezdový CR představuje CR obyvatel dané země, 

realizovaný cestou do jiných zemí (outcoming). 

b) CR podle počtu účastníků – na základě počtu účastníků jsou rozlišeny tři druhy 

CR, a to individuální CR, který tvoří cesty jednotlivců nebo rodin cestujících samostatně. 

Často je provozován v objektech individuální rekreace, jako jsou chaty a chalupy.  

Druhým tipem je kolektivní CR, který představuje cestování a pobyty většího 

kolektivu a je organizován.  

Třetím druhem je masový CR, který je charakteristický masovou účastí turistů a 

přináší s sebou negativní dopady na prostředí.  

c) CR dle věku účastníků – se rozlišuje na mládežnický a seniorský CR. 

Mládežnický CR je definován věkovou hranicí 15–24 let. Tito účastníci už necestují na 

dovolenou se svými rodiči a ještě ne s vlastní rodinou.  

                                                                                                                                                         
 
9 VYSTOUPIL, ŠAUER, Základy cestovního ruchu, str. 37 
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Seniorský CR je jednoznačně vymezen věkem ukončení pracovní aktivity. Tento druh 

CR odpovídá potřebám a fyzickým a ekonomickým možnostem starší generace.  

d) CR dle délky trvání – se rozlišuje na krátkodobý a dlouhodobý CR, přičemž délka 

trvání se měří počtem přenocování v jednom místě. Hranici mezi krátkodobým a 

dlouhodobým pobytem tvoří 4 přenocování. Krátkodobý CR je možné dále členit na tranzitní 

CR (tzv. projíždění); výletní CR, tj. bez přenocování; a na tzv. víkendový CR, pro který je 

charakteristický 1–3 přenocování. Do dlouhodobého CR se řadí dovolené s více než 4 

přenocováními a lázeňský CR.  

e) CR dle převahy místa pobytu – jedním z nejrozšířenějších druhů CR dle převahy 

místa pobytu je městský CR, který má spíše krátkodobý charakter a hlavím motivem je 

návštěva měst a jejich atraktivit a je často koncentrován okolo známých památek.  

Opakem městského CR je venkovský, nebo-li rurální CR, který je charakteristický 

vícedenní pobytem s rekreačními aktivitami na venkově (pěší turistika, projížďky na koni, 

péče o domácí zvířata, konzumace podomácku vyrobených potravin atd.). Venkovský CR 

může mít různé podoby – agroturistika, ekoagroturistika, dobrodružný CR, kulturní CR apod. 

f) CR dle ročního období – CR má sezónní charakter, a proto je možné rozlišit 

následující kategorie: letní CR, zimní CR, CR v hlavní sezóně (období, kdy cestuje největší 

množství návštěvníků) a mimosezónní CR (období s nejnižší návštěvností). 

g) CR dle způsobu ubytování – na základě volby jednotlivých typů ubytovacích 

zařízení je možné vyčlenit hotelový CR, kdy jsou účastníci CR ubytováni v hromadném 

ubytovacím zařízení hotelového typu, a parahotelový CR, kdy si účastník CR vybere jiné 

ubytovací zařízení, jako je např. ubytování v chatce, apartmánu, v kempu pod stanem či 

v karavanu nebo v tzv. objektech individuální rekreace.  

h) CR dle vlivu na platební bilanci – v souvislosti s vymezením druhů CR dle vlivu 

na platební bilanci státu hovoříme o mezinárodním CR a jeho přínosech, tj. příjmech a 

výdajích. Pokud příjmy z CR převažují nad výdaji, hovoříme o aktivním CR, který je tvořen 

příjezdy zahraničních turistů do země.  

Opačný případ nastává, když výdaje CR převyšují příjmy. V této souvislosti jde o 

pasivní CR, kdy domácí obyvatelé vyjíždějí do zahraničí, a tím dochází k odlivu finančních 

prostředků (tzv. neviditelnému exportu).  

i) CR dle způsobu cestování (organizace) – v souvislosti se způsobem organizování 

pobytu či cesty rozlišujeme mezi organizovaným a neorganizovaným CR. V případě 

organizovaného CR zajišťuje cestu i pobyt cestovní kancelář či jiné podnikatelské subjekty a 
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účastník CR si kupuje hotový produkt. Naproti tomu neorganizovaný CR si organizuje, resp. 

jednotlivé služby CR si zajišťuje každý účastník sám.      

j) CR dle způsobu financování – podle způsobu úhrady nákladů spojených s účastí 

na CR se vymezují dva druhy CR, a to komerční CR, kdy si veškeré výdaje hradí účastník 

sám, a sociální CR, kdy dochází k částečné či plné spoluúčasti na úhradě výdajů.  Příkladem 

jsou dětské tábory, lázeňské pobyty, dnes incentivní CR.10      

 
Cestovní ruch jako takový není nikdy realizován pouze jednou formou či jedním 

druhem CR, nýbrž jejichž kombinacemi. Primárním impulzem je motivace následovaná 

realizací. Proto jsem prvotně uvedl dělení forem cestovního ruchu řídící se právě motivací a 

druhotně druhů CR, zohledňujících jeho realizaci. 
 

3.5 Předpoklady cestovního ruchu  

 CR je přímo závislý na příhodných předpokladech. Proto se rozvíjí především v těch 

oblastech, které k tomu mají vhodné podmínky.  

 Jan Bína pojednává o předpokladech CR takto: „Pro to, aby se určité území stalo 

cílem cestovního ruchu, musí vykazovat určité podmínky (předpoklady, faktory). Široká škála 

těchto podmínek se vyznačuje velmi rozmanitým typovým charakterem a rozmanitostí 

územního záběru“.11 

 

Předpoklady (podmínky), které ovlivňují existenci a rozvoj CR v konkrétních 

oblastech se v základním pohledu člení na 2 hlavní skupiny, a to na lokalizační a realizační 

podmínky.  

a) Lokalizační podmínky cestovního ruchu – umožňují umístění a rozvíjení aktivit 

CR na základě charakteristik nabídky tohoto území. Vyjadřují se buď atraktivitou místní 

přírody a krajiny, nebo místními kulturními hodnotami a pozoruhodnostmi, popř. oběma 

sektory současně, což je pro rozvoj CR nejvýhodnější.  

b) Realizační podmínky cestovního ruchu – umožňují uskutečňovat vlastní nároky 

účastníků CR. Můžeme je dělit na předpoklady dopravní, které zahrnují dostupnost, resp. 

časovou dosažitelnost daného území, a materiálně technické, které vyjadřují vybavenost 

území ubytovacími, stravovacími, sportovními, zábavními a jinými zařízeními.  

                                                 
10 VYSTOUPIL, ŠAUER, Základy cestovního ruchu, str. 37–40 
11 BÍNA, Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v obcích České republiky, str. 2 
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 Kapacita těchto zařízení do jisté míry určuje množství návštěvníků, kteří mohou dané 

území využít.12 

 
Lokalizační podmínky jsou do značné míry určeny krajinným charakterem daného 

území, zatím co u realizačních podmínek hraje významnou roli lidský faktor a vlastní 

iniciativa provozovatelů zařízení tvořících materiálně technickou základnu.  

 

3.6 Hodnocení potenciálu cestovního ruchu 

Jan Bína ve svém článku o hodnocení potenciálu CR v obcích ČR popisuje potenciál 

CR jako: „formalizovaný výsledek zhodnocení co možná komplexního okruhu územních 

podmínek a předpokladů pro další možný rozvoj CR, které vytvářejí složitý multidisciplinární 

systém. Podmínkou pro zkoumání tohoto systému je jeho zjednodušení a rozčlenění na 

relativně přirozené segmenty. Celkový potenciál se tak skládá z dílčích, „odvětvových“ 

potenciálů, které jsou na daném území určeny pro provozování konkrétních aktivit CR“.13 

 
Kategorie jednotlivých potenciálů CR se vyskytují ve třech hlavních formách: 

a) vhodnost krajiny pro určitou aktivitu CR – jedná se o takové aktivity, jejichž 

provádění je vázáno na přírodní prostředí. Jde o vhodnost krajiny pro cykloturistiku, 

horolezectví, zimní sporty apod.; 

b) určitá relativně fixní danost – která se v obci nachází a je atraktivní pro návštěvníky. 

Patří sem kulturně historické památky, muzea a skanzeny apod.; 

c) kulturní, sportovní a jiné atrakce – které jsou v obcích pořádány a navštěvují je 

účastníci odjinud. 

 

Stupeň stability a časové neměnnosti lokalizačních podmínek klesá od bodu a) k bodu 

c). Přírodní a krajinné podmínky (a) jsou relativně neměnné. Obtížně se též vytvářejí v obcích 

nové „kamenné“ kulturní atraktivity CR (b). A docela snadno se dá potenciál CR ovlivnit 

pořádáním různých akcí (c) a zajištěním jejich širší publicity.14  

 

 Území Mikroregionu Buchlov má pro rozvoj cestovního ruchu výborné podmínky a 

předpoklady. Jsou zde mimořádně silné tradice a folklórní zvyky, které jsou známé i 

                                                 
12 BÍNA, Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v obcích České republiky, str. 2 
13 BÍNA, Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v obcích České republiky, str. 2 
14 BÍNA, Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v obcích České republiky, str. 2 
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v zahraničí. Kulturní a spolková činnost často vychází z historické tradice a váže se na 

přirozené využití památek v území. Mikroregion je také velice bohatý na kulturní památky. 

Nachází se zde turistické atraktivity nadregionálního významu a v posledních letech dochází 

k budování nových atraktivit s různým zaměřením.  

 
3.7 Služby cestovního ruchu  

Marie Hesková definuje služby CR jako: „heterogenní soubor užitečných efektů 

určených na uspokojování potřeb účastníků CR. Mají průřezový charakter, tj. produkují je 

nejen podniky CR, ale i další subjekty soukromého a veřejného sektoru“15 

 

Jelikož jsou služby CR různorodé, jejich klasifikování se dá provést z více hledisek: 

1) Podle významu ve spotřebě účastníků CR se služby dělí na základní a doplňkové. 

 Základní služby zpravidla uspokojují primární potřeby účastníků CR. 

Do základních služeb CR patří přesun účastníků CR z místa jejich bydliště do 

rekreačních prostorů a zase zpět a dále služby spojené s pobytem v místě rekreace. Jedná se 

především o služby stravovací, ubytovací a dopravní služby.16 

Doplňkové (komplementární) služby CR: „jsou spojené s využíváním atraktivit a 

vlastností charakteristických pro konkrétní rekreační prostor“17, jako jsou sportovně-

rekreační služby, lázeňské služby apod. Doplňkové služby jsou rozhodující pro uspokojení 

cílových potřeb účastníků CR. 
 

2) Podle funkčního hlediska se služby CR dělí na: 

a) Dopravní služby – umožňují přepravu účastníků CR mezi místem jejich trvalého 

bydliště a místem CR, dále mezi místy CR a v místě CR. Součástí dopravních služeb jsou i 

služby, které s dopravou souvisejí, jako je poskytování informací o dopravním spojení, 

rezervování míst, úschovu a přepravu zavazadel apod.  

b) Ubytovací služby – souvisejí s pobytovou stránkou CR. Poskytují přechodné 

ubytování nebo přenocování dále služby spojené s pobytem hosta v ubytovacím zařízení, jako 

je podávání informací, úschova zavazadel, prodej vybraného druhu zboží apod. Ubytovací 

služby patří k významným předpokladům vzniku a rozvoje CR. 

                                                 
15 HESKOVÁ, Cestovní ruch, str. 105  
16 ORIEŠKA, Technika služeb cestovního ruchu, str. 7 
17 HESKOVÁ, Cestovní ruch, str. 105 
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c) Stravovací služby – zabezpečují výživu účastníků CR a uspokojují tak jejich 

základní potřeby. Jedná se o služby základního stravování, doplňkového stravování a 

občerstvení, dále služby společensko-zábavní spojené s hudební produkcí a kulturním 

programem. 

d) Zprostředkovatelské služby – jsou výsledkem činnosti dodavatelských podniků a 

organizací. Jde o zprostředkování dopravy, ubytování, stravování, lázeňských služeb atd. Tyto 

služby zabezpečují hlavně cestovní kanceláře (dále jen CK), případně obdobné subjekty. 

e) Lázeňské služby – jsou komplexem činností souvisejících s pobytem v lázních a 

lázeňskou léčbou. Tvoří je základní lázeňské služby, do kterých patří lékařské, ubytovací a 

stravovací služby a doplňkové služby obsahující léčebnou kosmetiku, prodej upomínkových 

předmětů, směnárenské služby atd.  

f) Průvodcovské služby – poskytují průvodci CR. Kromě průvodců CR, kteří 

spolupracují především s CK přicházejí v úvahu i služby místních průvodců, průvodců po 

kulturních a historických pozoruhodnostech jako jsou hrady, zámky, muzea a galerie. 

g) Společensko-rekreační služby – slouží k uspokojování společenských a kulturních 

potřeb účastníků CR. Poskytovali jsou kulturní a společensko-zábavní zařízení, jako jsou 

divadla a muzea. 

h) Sportovně-rekreační služby – patří mezi nejvýznamnější, protože umožňují 

účastníkům CR aktivní využití přírodních a uměle vytvořených předpokladů pro rozvoj 

sportu, rekreace a turistiky. Jedná se o služby související s využitím hřišť, lyžařských svahů, 

běžeckých tratí, vleků, přírodních koupališť atd.  

 

Podle funkčního hlediska bychom mohli služby dále dělit na kongresové služby, 

směnárenské služby, animační služby, služby obchodu, komunální služby, pojistné služby, 

horská služba.18 

Všechny služby CR jsou určeny k uspokojování potřeb účastníku CR, o kterých Ján 

Orieška pojednává následovně: „Potřeby účastníků CR nevystupují individuálně, ale zpravidla 

jako soubor spolu souvisejících a vzájemně se podmiňujících potřeb. Jejich uspokojení proto 

nevyžaduje jednotlivé, nýbrž komplexní služby“ 19 

 

Komplexní služby pro svoji ucelenou činnost nezbytně vyžadují nutnou koordinaci 

činnosti podnikatelských subjektů, které tyto služby poskytují. 

                                                 
18 ORIEŠKA, Technika služeb cestovního ruchu, str. 8–11 
19 ORIEŠKA, Technika služeb cestovního ruchu, str. 12 
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4 Charakteristika Mikroregionu Buchlov 

 

4.1 Základní územní charakteristika 

Mikroregion Buchlov se rozkládá v západní části a severozápadní části okresu 

Uherské Hradiště v těsné blízkosti okresního města Uherské Hradiště, které je hlavím 

správním orgánem, střediskem obchodu a pracovních příležitostí pro zájmové území. Okres 

Uherské Hradiště se nachází v jihovýchodní části České republiky. Sousedí s okresy Zlín, 

Kroměříž, Hodonín a Trenčín, čímž tvoří okres Uherské Hradiště hranici mezi Českou a 

Slovenskou republikou. Okres Uherské Hradiště patří do Zlínského kraje, spolu 

s Olomouckým krajem tvoří jednotku NUTS II Střední Morava.  

Základním společným znakem obcí mikroregionu v oblasti přírody je existence 

Přírodního parku Chřiby, který se s mikroregionem územně překrývá.20 

 Chřiby jsou vrchovina, jejíž celková výměra činí 33 500 ha. Nejvyšším bodem je Brdo 

s 587 m n. m. Geologicky jsou Chřiby kerná vrchovina tvořená jílovci, pískovci a slepenci 

s hlubokými údolími a četnými skalními útvary.  

 Klimaticky náleží Chřiby k mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně vlhkým létem a 

mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5 °C a roční srážkový průměr činí 

650 mm. 

Území Chřibů je v severní části odvodňováno do řeky Moravy říčkou Kotojedkou a ve 

východní a jihovýchodní části pravostrannými přítoky Moravy. V jižní a západní části 

Litavkou a Kyjovkou do řeky Dyje. V přírodním parku Chřiby jsou přehradní nádrže 

Koryčany (vodárenská), Sovín (Samraďavka) a Březina u Osvětiman (rekreační a závlahové). 

 V přírodním parku je vyhlášeno 12 chráněných území. Přírodní rezervace Holý Kopec, 

Stará hráz, Záskalí a přírodní památky Barborka, Drážov, Kamenec, Kazatelna, Komínky, 

Kozel, Máchova dolina, Budačina a Smutný žleb. 

 Chřiby jsou vyhledávaným a atraktivním turistickým územím s hustou sítí 

turistických, pěších i cyklistických tras. Nachází se zde i čtyři naučné stezky. Spáčilova 

z Kostelan na Bunč, Boří u Divok a dvě u obce Modrá (Modřansko, Flora a fauna Chřibů)21 

 

 

 

                                                 
20 Strategický plán Leader 2007–2013 místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, str. 8   
21 HRDÝ, Okolo Buchlova, str. 21 
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Tabulka 4.1 – Základní charakteristika Mikroregionu Buchlov 

Průměr na 1 obec Rok Počet 
obcí 

Počet 
obyvatel 
  

Rozloha v 
ha Počet ob. Rozloha 

(v ha) 

Hustota 
obyvatel 
na 1 km2 

2010 14 12 730 15 408 909 1100 82,62 

Zdroj: http://www.risy.cz 

 

Mikroregion je tvořen sdružením obcí. Ve 14 obcích mikroregionu, které jsou účastny 

na projektu, žije více než 12 500 lidí a území zahrnuje necelých 15 500 ha. Mikroregion 

Buchlov tvoří těchto 14 obcí:  

• Boršice 
• Břestek 
• Buchlovice 
• Hostějov 
• Medlovice 
• Modrá 
• Osvětimany 
• Salaš 
• Staré Hutě 
• Stříbrnice 
• Stupava 
• Tupesy 
• Velehrad 
• Zlechov 

 

Předmětem činnosti svazku obcí Mikroregionu Buchlov je spolupráce mezi obcemi a 

vzájemně koordinovaný postup při rozvoji CR. Obce se tímto způsobem snaží vytvořit 

podmínky pro zvýšení atraktivnosti historicky bohatého území pro širokou turistickou 

oblast.22  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 www.buchlovice.cz 
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Obrázek 4.1 – Katastry obcí Mikroregionu Buchlov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Strategický plán Leader 2007–2013 místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov 

 

Mikroregion Buchlov (dále jen MRB) je tvořen katastrálními územími čtrnácti obcí, 

které jsou členy obcí MRB. Celková rozloha území je 15 408 ha. Největší obcí dle obyvatel je 

městys Buchlovice (2502 ob. k 1. 1. 2010), stejně jako dle rozlohy, která činí 3 196 ha. 

Naopak nejmenší obcí, co se počtu obyvatel týká, je Hostějov (31 ob. k 1. 1. 2010), který je 

zároveň svou rozlohou 94 ha nejmenší obcí mikroregionu. Průměrná rozloha v ha na jednu 

obec činí 1 100 ha (viz. tabulka 4.1). 

 
 
4.2 Přírodní podmínky a životní prostředí 

 
 Největší část půdy MRB je využívána jako půda lesní a orná (cca 80 %). V zájmovém 

území se dále nachází vinice, sady, louky a pastviny. Z pohledu ekologické hodnoty stojí za 

zmínku kvalita lesů v celé zalesněné části mikroregionu a také krajinná hodnota extenzivně 

využívaných luk a pastvin.  

 Pozitivním předpokladem je také kombinace využití krajiny u obcí, na jejichž 

katastrálním území přechází orná půda, přes louky a pastviny v půdu lesní. Tento přechod 
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umožňuje rozvíjet víceúčelové využití (funkčnost) těchto obcí (zemědělská výroba, 

průmyslové zóny, rekreace, chataření a kvalitní bydlení).23 

 

  Graf 4.1 – Struktura druhů pozemků v Mikroregionu Buchlov 
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 Zdroj: Strategický plán Leader 2007–2013 místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov 
 

 Jelikož je MRB situován do krásné krajiny Chřibů, se kterými se z podstatné části 

územně překrývá, tvoří velkou část území lesní pozemky. Druhý největší podíl připadá na 

ornou půdu. Nárůst plochy orné půdy se zvýšil díky dřívějšímu intenzivnímu zemědělství, 

které mělo za následek nivelizaci krajiny a následný pokles druhové diverzity, se kterým se 

území dodnes vyrovnává.     

 

4.3 Socio-demografické podmínky, nezaměstnanost  

4.3.1 Socio-demografické podmínky 

 MRB je typickou venkovskou oblastí. Typy sídelního osídlení se značně liší v oblasti 

podhůří Chřibů (Buchlovice, Boršice, Břestek, Hostějov, Velehrad,  
 

 

                                                 
23 Strategický plán Leader 2007-2013 místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, str. 8 
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Modrá, Stříbrnice, Osvětimany, Medovice, Tupesy, Zlechov) a v horských oblastech (Salaš, 

Staré Hutě, Stupava). Zatímco v podhůří je struktura osídlení spíše koncentrovaná, v horských 

oblastech je spíše rozptýlená. V zájmovém území se nachází dvě místně významnější centra. 

Jsou to Buchlovice a Velehrad.24 

   
 Graf 4.2 – Vývoj počtu obyvatelstva v Mikroregionu Buchlov v období 1869–2010 
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Zdroj: http://www.risy.cz 
 

 Na území mikroregionu žije přes 12 000 obyvatel. Od roku 1961 se počet obyvatel 

postupně snižoval (do roku 2001 o cca 1600 obyvatel), v posledních letech je spíše stabilní či 

slabě vzrůstající. MRB  není z hlediska rozlohy příliš velký, a tak ani pohyby a přírůstky jeho 

obyvatel nedosahují vysokých hodnot ani výkyvů.  

 

4.3.2 Nezaměstnanost  

Zcela nejhorší je situace v MRB je v obci Staré Hutě, kde míra nezaměstnanosti 

dosahuje 20,34 % (k 31. 12. 2009). Nejen ve Starých Hutích, ale i v jiných horských obcích 

jako jsou Medlovice, Hostějov a Stupava je nezaměstnanost nadále velmi vysoká.25 

                                                 
24 Strategický plán Leader 2007–2013 místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, str. 9 
25 Strategický plán Leader 2007–2013 místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, str. 9 
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Vysoká nezaměstnanost v uvedených obcích je do jisté míry zapříčiněna jejich 

odlehlostí a špatnou dostupností. Lidé nevlastnící automobil jsou přímo odkázání na 

autobusovou dopravu, jejíž frekvence je v těchto obcích minimální.  

 

 Graf 4.3 – Vývoj míry nezaměstnanosti v Mikroregionu Buchlov v letech 2002–2009 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rok

N
e

z
a

m
ě

s
tn

a
n

o
s

t 
v

 % Zlínská kraj

Okres celkem

Mikroregion

celkem

 
Zdroj: http://www.risy.cz  
 

 Ze skládaného spojnicového grafu je jasný nepříznivý vývoj nezaměstnanosti v MRB. 

Porovnáme-li celkovou nezaměstnanost v celém Zlínském kraji a Uherskohradišťském okrese 

s Mikroregionem Buchlov, zjistíme, že až na jedinou výjimku pocházející z roku 2004 byla 

nezaměstnanost vždy vyšší. Jednou z příčin vysoké nezaměstnanosti je i skutečnost, že MRB 

nemá dostatek pracovních příležitostí, což vytváří nepříznivé podmínky pro zlepšení poměrů.   

   Zvláště nepříznivá situace se začala vyvíjet od roku 2009, kdy nastala hospodářská 

recese. Za současného působení této recese nelze předpokládat pozitivní vývoj situace a je 

velmi pravděpodobné, že v nadcházejícím období dojde k dalšímu růstu nezaměstnanosti.   
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4.4 Hospodářská a ekonomická situace 

 Struktura hospodářství a celková ekonomika obcí a obyvatel oblasti je založena na 

vazbě k lesu a lesnímu hospodářství a přilehlých aktivitách jako jsou pily, truhlářství a 

stolařství. V oblasti jižní a jihovýchodní na zemědělské výrobě, ve větších obcích (např. 

Buchlovice) také službách a průmyslové výrobě. Celá zájmová oblast již dnes začíná 

profitovat z rozvíjejícího se CR.  

 Mikroregion je typickou zemědělskou oblastí. Obce Stupava, Staré Hutě, Salaš a popř. 

i Stříbrnice lze považovat za podhorské až horské obce. Ostatní obce jsou díky výrazně lepším 

půdním a klimatickým podmínkám tradiční zemědělskou oblastí, která je známa také 

vinařstvím a ovocnářstvím. 

 Pro budoucí rozvoj většiny obcí, včetně vazby na CR v celém mikroregionu se zdá být 

právě les a koordinovaná hospodářská činnost v něm rozhodujícím faktorem úspěšného a 

trvalého rozvoje mikroregionu.26 

 

 Graf 4.4 – Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva podle odvětví v mikroregionu  
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 Zdroj: Strategický plán Leader 2007–2013 místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov  
 

 

 

 

                                                 
26Strategický plán Leader 2007–2013 místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, str. 10 
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 Z uvedeného výsečového grafu vyplývá, že nejvyšší podíl ekonomicky aktivního 

obyvatelstva připadá na průmysl. Srovnatelný podíl představuje stavebnictví a školství 

se zdravotní, veterinární a sociální činností. Nižší srovnatelné procentuální zastoupení 

najdeme v obchodu a zemědělství. Ještě nižší podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva se 

nachází v dopravě a veřejné správě. Z ostatních činností stojí za zmínku pohostinství a 

ubytování, které je zastoupeno čtyřmi procenty ekonomicky aktivních.  

 

4.5 Technická infrastruktura 

 Z pohledu dopravní dostupnosti má pro mikroregion rozhodující význam silnice I/50 

(Holubice – Uherské Hradiště – Starý Hrozenkov – státní hranice). Problém místní dopravní 

sítě představuje především přetíženost některých silnic. Jedná se například o špatně značenou 

silnici k hradu Buchov. Rizikovým faktorem z hlediska bezpečnosti je špatný technický stav 

většiny místních komunikací a komunikací I. a II. třídy a chybějící chodníky kolem těchto 

komunikací. V mikroregionu je dále nedostatek parkovišť, a to především u významných 

turistických cílů.  

 Současná situace vodních zdrojů a zásobování pitnou vodou je rozdílná v závislosti na 

způsobu zajištění vody a na vodním zdroji. Lze konstatovat, že zájmové území netrpí 

v současnosti nedostatkem pitné vody díky stávajícím vodním zdrojům.  

 Z energetického hlediska je řešené území v celém rozsahu zajištěno elektrickou 

energií, většina sídelních útvarů je zásobována energiemi dvojcestně – tj. elektřinou a plynem. 

Kromě těchto dvou medií je možné v  území využít pro účely vytápění alternativních zdrojů 

energie. Jedná se především o odpadní dřevní hmoty s možností využití dalších typů biomasy 

(obilná sláma, řepková sláma apod.) pro jejich dostupnost. V současnosti se alternativní 

zdroje využívají minimálně, a to jen lokálně.27 

 

4.6 Atraktivity Mikroregionu Buchlov  

 V této části bakalářské práce přiblížím atraktivity jednotlivých obcí MRB, které tvoří 

hlavní turistický potenciál.   

 

 

 

                                                 
27Strategický plán Leader 2007–2013 místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, str. 11 
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4.6.1 Buchlovice 

4.6.1.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Hrad Buchlov  

 Celý mikroregion je pojmenován právě po hradu Buchlov. Je dominantou atraktivit 

celého území. Jedná se o goticko-renesanční hrad prohlášený za národní kulturní památku. Je 

považován za jeden z nejstarších na Moravě a jeho vznik je odhadován na druhou polovinu 

13. století.  

 Kromě typické prohlídky hradu, která skýtá 4 okruhy, se v areálu koná velké množství 

kulturních a společenských akcí, jako je Buchlovské divadelní léto, kde vystupují herci 

Slováckého divadla, dále Buchlovské kování, pouť ke kapli sv. Barbory. Mezi další akce se 

řadí koncerty, výstavy v hradní galerii, z nichž některé mají celosezónní charakter, živý 

Betlém, Velikonoce na hradě, dny evropského kulturního dědictví aj. Hrad Buchlov není pro 

veřejnost celoročně přístupný včetně areálu hradu. Do budoucna chystá hrad Buchlov otevření 

hraběcích prostor a noční rozhledny s hvězdářským dalekohledem. 

 Na sousedním kopci Modla se nachází k hradu patřící kaple sv. Barbory, která 

pochází taktéž ze 13. století a která je rovněž zapsána jako národní kulturní památka.28  

 

Obrázek 4.2 – Letecký pohled na hrad Buchlov  

 
Zdroj: http://www.hrad-buchlov.cz 
 

 
                                                 
28 Informační mapa mikroregionu, vydalo TIC Buchlovice     
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Zámek Buchlovice  

 Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším památkám celého MRB a je veden jako 

národní kulturní památka.  

 Byl vybudován počátkem 18. století. Barokní stavba je řešena po vzoru italských vil 

zasazených v krajinném prostředí. Barokní zámecký komplex tvoří dvě budovy. Dolní zámek, 

který byl určený k obývání a reprezentaci a horní zámek, zvaný též Flora, který měl 

hospodářské funkce. Dva prohlídkové okruhy zahrnují prohlídku interiérů a sbírek a 

zámeckého parku. Zámek Buchlovice není pro turisty celoročně přístupný.29 

 
Obrázek 4.3 – Letecký pohled na zámek Buchlovice 

 
Zdroj: http://www.zamek-buchlovice.cz/fotogalerie 
 

Zámecká zahrada  

 Je nedílnou součástí zámku s množstvím exotických dřevin. Její historie sahá do 

počátku 18. století. Patří mezi nejvýznamnější historické zeleně v ČR. Původně barokní 

italská zahrada byla v 19. století postupně přeměněna v anglický park. V parku je možno 

nalézt asi 57 jehličnatých a 127 druhů listnatých stromů, dále pak hodnotné barokní sochy a 

kašny.  

  

 

 

                                                 
29 HRDÝ, Okolo Buchlova, str. 34 
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 V areálu zámecké zahrady se každoročně pořádá velké množství festivalů a kulturních 

akcí jako je Buchlovské hudební léto, Buchlovská svíca, festival česneku, výstava psů aj. 

Zámek Buchlovice společně se zámeckou zahradou je také vyhlášené a prestižní místo pro 

konání svatebních obřadů.30 

 Součástí zámecké zahrady je také záchranná stanice volně žijících živočichů a také 

amfiteátr, který slouží ke konání kulturních akcí, zejména pak pro hudební koncerty, 

 

Muzeum Podhradí  

 Muzeum Podhradí bylo vybudováno v budově bývalých panských mlatů a slouží 

k reprezentaci nejen Buchlovic, ale zejména celého MRB. V prostorách muzea probíhají 

výstavy a vernisáže prací lidové umělecké tvorby, studentských výtvarných prací, ukázky 

řemesel a další zajímavosti. Součástí budovy je i TIC.31 
 

Mezi další kulturně-historické atraktivity Buchlovic patří farní kostel sv. Martina a 

kaple sv. Alžběty. Dále pak Martinské hody s právem, Buchlovské kulturní léto, četná 

vystoupení folklórních souborů k různým příležitostem, dny vína, vánoční dílny a jarmarky aj. 

 

4.6.1.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

Lázně Leopoldov  

 Jsou známy spíše pod názvem Smrďavka, který vznikl podle sirnatých pramenů v 

tomto údolí. Složení těchto sirnatých vod má léčivé účinky a působí blahodárně v řadě oblastí, 

především pak na pohybová a kožní onemocnění. Lázně Leopoldov nejsou lázněmi 

statutárními, avšak díky své poloze jsou vyhledávaným místem pro fyzickou i psychickou 

relaxaci. Mimo léčebné procedury nabízejí možnost využití tenisových kurtů, koupání 

v nedaleké přehradě, vyjížďky na koních, cykloturistiku aj. V zimě zase lyžařské vleky.32  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 HRDÝ, Okolo Buchlova, str. 34 
31 tic.buchlovice.cz  
32 www.lazneleopoldov.eu 
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Obrázek 4.4 – Lázně Leopoldov 

 
Zdroj: http://www.lazneleopoldov.eu 
 

4.6.2 Stříbrnice 

4.6.2.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Farní kostel sv. Prokopa  

 Farní kostel sv. Prokopa pochází z roku 1750. Byl postaven v románském slohu 

s krásným portálem, ozdobeným na skle neptanými obrazy. Kostel sv. Prokopa je hned po 

bazilice na Velehradě druhým největším a nejzdobenějším kostelem v celém mikroregionu.  

  

 Mezi další kulturně-historické atraktivity obce Stříbrnice patří kaple sv. Prokopa a 

Morový sloup se sochou Bičovaní Krista. 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 www.buchlov.cz 
 



   

25 
 

Obrázek 4.5 – Kostel sv. Prokopa ve Stříbrnicích 

 
Zdroj: http://www.obecstribrnice.cz 
 
4.6.2.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

Stříbrnické paseky 

 Jsou zajímavou přírodní lokalitou, která byla vyhlášena přírodním parkem, který byl 

ovšem v roce 2000 zrušen a začleněn do přírodního parku Chřiby. Stříbrnickými pasekami i 

obcí samotnou prochází nově vybudovaná cyklostezka nazvaná Velkomoravská poutní cesta, 

která spojuje většinu obcí v MRB. Délka trasy je 59 km.34 

 

4.6.3 Břestek  

4.6.3.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Sekvojovec obrovský  

 Součástí obce Břestek je i osada Chabaně, na které se nachází památkově chráněný, 

soliterní strom sekvojovec obrovský. Jeho kmen dosahuje obvodu přes 6 m a sahá do výšky 

32 m.  V roce 2003 se dostal do finále soutěže Strom roku, což je celorepubliková soutěž 

vyhlašovaná Českým svazem ochránců přírody. 

 

                                                 
34

 HRABEC, Chřiby turistický průvodce, str. 196 
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Obrázek 4.6 – Sekvojovec obrovský na Chabaních 

 
Zdroj: http://www.turistika.cz 
 

 K dalším kulturně-historickým atraktivitám obce Břestek patří památka lidové 

architektury – dům č.p. 157 s historickým vinným sklepem. Další atraktivitou je chráněná 

kulturní památka, kterou je novogotická zvonice pocházející z roku 1888, která je plně 

funkční a denně využívaná.35 

  

 Obec Břestek žije bohatým kulturně-společenským životem. Každoročně je zde 

pořádán folkový festival Břestecký pinkl, dále pak Martinské hody s právem, věhlasný košt 

vína aj. Většinu těchto akcí organizuje Spolek pro udržení tradic, který usiluje o obnovu a 

zachování kulturních tradic spojených s regionem.36  

 

 

 

 

 

                                                 
35 www.brestek.cz  
36 HRDÝ, Okolo Buchlova, str. 68 
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4.6.3.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

Břestecká skála 

 Tento významný geomorfologický útvar představuje členité pískovcové skály z části 

ukryté v lesním porostu. Je veden jako přírodní památka a je vyhledávanou a oblíbenou 

horolezeckou lokalitou, díky rozmanité obtížnosti horolezeckých cest. Za zmínku také stojí 

sirný pramen vyvěrající pod Břesteckou skálou. 

 

Balón centrum Břestek 

 Centrum bude otevřeno v roce 2011, ale již dnes existuje standardní startovací místo 

pro vzlet balónů. Centrum bude poskytovat komplexní zázemí pro provozování vyhlídkových 

letů balónem, včetně možnosti ubytování, restaurace, relaxace a školící místnosti. To vše 

v nově vybudovaném dřevěném srubu. Mezi další poskytované služby budou patřit nabídky 

uspořádání teambuildingů a dalších volnočasových aktivit. Centrum už nyní poskytuje 

možnosti letu balónem first class, což je největší balón v ČR, který pojme až 20 pasažérů.37   

 

Lyžařský areál MENDL-SKI Břestek  

 Díky dostatečné šířce a mírnému sklonu svahu je areál MENDL-SKI vyhledávanou 

lokalitou především začátečníky, mírně pokročilými lyžaři, seniory a dětmi. Celková délka 

svahu je 450 m při převýšení 80 m a přepravní kapacita činí 1 200 osob/hod. Na svahu 

funguje umělé zasněžování a umělé osvětlení pro večerní lyžování.38 

 

Putování okolím Břestecké skály  

 Jde o tradiční turistickou akci pořádanou již 30 let, která každoročně přitahuje stovky 

účastníků, kteří si mohou zvolit mezi dvěma připravenými trasami v délce 8 a 15 km.  

Letošního ročníku se zúčastnilo na více než 700 turistů.  

 Nelze ovšem nezmínit, že v posledních letech mnohé turisty na místo putováním po 

krásných Chřibech přitahují spíše vepřové hody, které se u příležitosti tohoto známého 

pochodu začaly konat.  

  
 
 
 
 

                                                 
37 www.balony.eu 
38 www.svah.brestek.cz 
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4.6.4 Velehrad 

4.6.4.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje 

 Patří k nejvýznamnějším poutním místům na celé Moravě a je znám i za hranicemi 

našeho státu. Je jednou z největších atraktivit MRB. Rozsáhlý komplex kláštera byl 

vybudovaný v pozdním románském slohu s vlivem rané gotiky. Jeho počátky sahají na 

začátek 13 století a byl dokončen ve 40. letech 13. století. Dnešní podobu získal klášter na 

přelomu 17. a 18. století, kdy byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba. Kromě vzácných děl, 

které jsou v klášteře k vidění, patří k uměleckým skvostům varhany z poloviny 18. století, 

dále oltář z kakarského mramoru, četné hodnotné obrazy a další díla mimořádné umělecké 

kvality. 

 Areál někdejšího kláštera s jedním s největších kostelů u nás patří k významným 

kulturním památkám dokládajícím vývoj architektury a výtvarného umění od pozdní doby 

románské až do současnosti. 

 Význam Velehradu jako poutního místa, spjatého s cyrilometodějsou tradicí, ještě 

vzrostl po návštěvě někdejší hlavy katolické církve, papeže Jana Pavla II, dne 22. dubna 1990. 

  

 Pod bazilikou se také nachází poměrně rozsáhlé a přístupné pohřební lapidárium 

(katakomby), které je tvořeno sítí úzkých chodeb a pohřebních komor vzájemně propojených 

pod celou bazilikou.39 

 
Obrázek 4.7 – Lapidáruim 

  

Zdroj: http://www.vychodni-morava.cz 
                                                 
39 HRDÝ, Okolo Buchlova, str. 100 
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Obrázek 4.8 – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje 

 
Zdroj: http://www.buchlov.cz 
 

 K dalším kulturně-historickým atraktivitám patří kaple sv. Cyrila a Metoděje 

pocházející z 1. poloviny 13. století, kaple sv. Jana z počátku 18. století, morový sloup Panny 

Marie a jiné památky. 

 V obci se každoročně koná velké množství kulturně-společenských akcí, jako jsou dny 

lidí dobré vůle spjaté s cyrilometodějsou poutí, myslivecký reprezentační ples, slavnosti vína, 

slovácké hody s právem, či vyhlášený štěpánský koncert v bazilice, který každoročně přiláká 

stovky účastníků, aj. 

 

4.6.4.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

 Za zmínku stojí turistická akce nazvaná Velehradský přechod a cyklopřezejd Chřibů, 

který nabízí jak pěší, tak cykloturistické trasy v několika variantách.  

 Krásnou rekreační lokalitou je rybník nad Velehradem, o rozloze 1 ha, který nabízí jak 

možnosti rybolovu, tak relaxace v krásném prostředí.40 

 

 

                                                 
40 www.velehrad.cz 
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4.6.5 Tupesy 

4.6.5.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Muzeum tupeské keramiky 

 Muzeum tupecké keramiky je otevřeno v památkově chráněném obydlí z roku 1832 a 

nabízí návštěvníkům pohled na tradici hrnčířského a keramického řemesla, jehož vzestup se 

váže k regionu již od 16. století. Návštěvníci muzea najdou v přidružených prostorách výrobu 

tradiční lidové keramiky a malou prodejnu, kde si návštěvníci mohou zakoupit tradiční 

tupeskou keramiku.  

 Z hlediska zahraničního cestovního ruchu eviduje muzeum návštěvníky z Rakouska i 

Anglie, avšak dominantní zájem o tupeskou keramiku mají Belgičané a Holanďané.  

 Velké návštěvnosti se muzeum teší také díky spolupráci s cestovními kancelářemi, 

které oslovuje a dále dodává propagační materiály do informačních center v regionu.41  

 

 Obec Tupesy žije bohatým kulturním životem, který zachovává lidové tradice a zvyky, 

jako jsou fašaňky, výstavy a košty vína, císařské hody, folklórní festivaly a jiné tradiční 

akce.42 

 

4.6.5.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

 Aktivně působící Klub českých turistů v Tupesích, který vznikl již v 1. polovině 20. 

století je zakladatelem vyhlášeného předsilvestrovského výstupu na nejvyšší bod Chřibů – 

Brdo, který je největší turistickou akcí celého Zlínského kraje.43  

 

4.6.6 Zlechov 

4.6.6.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

 K novodobým kulturně-historickým atraktivitám obce patří kostel sv. Anny vysvěcený 

v roce 1994, který patří k největším kostelům v MRB. Dále pak kamenný smírčí kříž z roku 

1674, který je v současné době uložen v muzeu v Uherském Hradišti. 

 Stejně jako ostatní obce MRB se i obec Zlechov snaží udržovat lidové tradice 

pořádáním akcí, jakou jsou Slovácké hody s právem, adventní koncerty, Josefovský košt vína 

aj.44 
  

 

                                                 
41 www.muzeumkeramiky.cz  
42 www.buchlov.cz  
43 kct.tupesy.cz 
44 Informační mapa mikroregionu, vydalo TIC Buchlovice    
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4.6.6.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

 V obci Zlechov mnoho sportovně-rekreačních atraktivit nenajdeme. Obec je svou 

polohou spíše předurčena k výletům po okolí, do jiných obcí MRB.  

 

4.6.7 Boršice  

4.6.7.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Kostel sv. Václava 

 Římskokatolický kostel sv. Václava pochází ze 16. století a přestavěn do dnešní 

podoby byl v roce 1791. Tato hodnotná barokní stavba má zachovalou dispozici a původní 

průčelí. 
 

Muzeum plk. letectva Stanislava Mikuly 

 Vzpomínkové muzeum plukovníka letectva Stanislava Mikuly, letce čs. bombardovací 

perutě, je zřízeno v jeho rodném domě a otevřeno od 28. dubna do 28. října, avšak návštěvu je 

nutno domluvit předem.   

  

 Obec Boršice zachovává lidové tradice především díky folklornímu souboru Pentla, 

který se zabývá tradičním tanečním a hudebním folklórem na Slovácku. Tanečníci a 

muzikanti souboru dokonce reprezentovali Českou republiku na zahraničních festivalech 

v Belgii, Holandsku, Rusku, Maďarsku, Německu a ve Francii.  

 Každoročně jsou v obci pořádány Slovácké hody s právem a vyhlášený velikonoční 

košt vína.  

 

4.6.7.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

 Obec Boršice díky své strategicky výhodné pozici spíše napomáhá k využití 

sportovně-rekreačních atraktivit v přilehlých obcích. K rekreaci lze využít např. 

cykloturistické trasy na hrad Buchlov či zámek Buchlovice.45 

 

 

 

 

                                                 
45

 www.borsice.cz 
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4.6.8 Modrá 

4.6.8.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Archeoskanzen Modrá 

 Jedná se o archeologický skanzen představující život z období Velké Moravy. 

Archeoskanzen tvoří sídliště s palisádovým opevněním, strážními věžemi a bránou. Dále je 

tvořen replikami staveb, které mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. 

Současná podoba archeoskanzenu ještě není konečná, neboť jej autoři plánují rozšířit o další 

areály a objekty.  

 Archeoskanzen také nabízí velké množství doprovodných programů, jako jsou 

výstavy, velké množství folklórních akcí, aktivity archeologie, jako je výroba keramiky či 

tavba kovů, naučné programy aj. V blízkosti také stále probíhá archeologický průzkum. 

 Areál archeoskanzenu se stal vítěznou stavbou v soutěži o Zlatou cihlu obnovy 

venkova Zlínského kraje v roce 2004.      

 

 Obrázek 4.9 – Archeoskanzen Modrá 

 
Zdroj: http://www.slovane.cz  
 

Modrá – Na Díle 

 Patří mezi nejvýznamnější historické památky. Jde o pozůstatky kostela, jehož vznik 

je odhadován na přelom 8. a 9. století, a je tak nejstarší kamennou stavbu křesťanského 

původu na území České republiky. Je zapsán mezi Národní kulturní památky. 
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 V letech 1998–2000 došlo k hypotetické rekonstrukci původního kostela a nyní je 

tento kostel sv. Jana symbolickým památníkem Velkomoravské říše. Stavba slouží jako 

Chrám porozumění a je stavbou ekumenickou. 

  

 K dalším kulturně-historickým atraktivitám Modré patří Králův stůl, na kterém podle 

pověsti spočinul král Přemysl Otakar I. Kámen byl otesán do tvaru pratura a pravděpodobně 

byl součástí pravěkého kalendáře. Králův stůl je stále v intenzivním zájmu badatelů a 

archeologů, kteří se snaží zodpovědět otázku skutečného původu a účelu této kulturní 

památky. 

 

4.6.8.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

 Okolí obce je vhodné pro turistické vycházky a cykloturistické vyjížďky, v zimním 

období pro výlety na běžkách. Po roce 1990 proběhlo v Modré několik krajinářských změn, 

mezi kterými lze vyzvednout výstavbu a rekonstrukci devíti rybníků s možností využití k 

rekreaci i rybolovu. 

 Obec je dále východiskem tří naučných stezek: Fauna a flóra Chřibů, Porozumění a 

Naučná stezka Modřansko, které provedou návštěvníky malebným údolím, dále pak kolem 

rybníků až ke Královu stolu.46 

 

4.6.9 Salaš 

4.6.9.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Památník obětem „salašské tragédie“ 

 Jde o památník 19 mužům a jedné ženě, až na jednu výjimku obyvatelům Salaše, kteří 

byli na tomto místě den před osvobozením, v neděli 29. dubna 1945, popraveni německým 

komandem. Příčiny této tragédie nebyly nikdy objasněny.  

 

4.6.9.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

 Obec Salaš zasazená v lesích je svou polohou předurčena pro turistické a 

cykloturistické trasy do nitra Chřibů, jichž se stává především v letních měsících výchozím 

bodem. V době příznivých klimatických podmínek je okolí obce rájem houbařů.47 

 
                                                 
46 www.archeoskanzen.cz 
47 HRDÝ, Okolo Buchlova, str. 80 
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4.6.10 Medlovice 

4.6.10.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Lom jaspisových porcelanitů 

 Jedná se o unikátní lom patřící k jedné ze tří lokalit v celé Evropě. Tato oblast je 

chráněným územím a v současnosti ji využívá Český geologický ústav pro komplexní 

výzkum.   

  

 Mnoho kulturně-historických atraktivit v obci Medlovice nenajdeme. Za zmínku stojí 

snad jen kaple sv. Anny, vystavěná v roce 1886 a pomník T. G. Masaryka. 

 I obec Medlovice dodnes udržuje tradice a zvyky mezi které patří především Havelské 

hody, dále fašanky, dožínky aj.  

 

4.6.10.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

 Sportovně-rekreační atraktivity skýtají pouze cyklostezky vedoucí okolím Medlovic, 

z nichž především pak Velkomoravská poutní cesta.48 

 

4.6.11 Osvětimany 

4.6.11.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Hradisko sv. Klimenta 

 Národní kulturní památka a významná archeologická lokalita z poloviny 9. století 

s dochovanými základy velkomoravského kostela. Toto významné poutní místo je spjato 

s misí Cyrila a Metoděje. Každoročně se na tomto místě koná pouť, při které si věřící 

připomínají význam tohoto místa 

 Mezi další kulturně-historické atraktivity Osvětiman patří barokní kostel sv. Havla 

z roku 1691 s unikátním kamenným vstupním portálem. Tento bohatě zdobený kostel patří 

k největším kostelům v  MRB. 

 

Ježovský lom 

 Jedná se pískovcový stěnový lom, kde systematická těžba písku skončila v 80. letech 

20. století. V roce 1998 byla tato oblast vyhlášena chráněným územím. Lom je zajímavý 

nejen z geologického hlediska, ale je také důležitým útočištěm teplomilné fauny a flóry.   
 

                                                 
48 www.obecmedlovice.cz 
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 Jako většina obcí MRB i obec Osvětimany žije bohatým kulturním životem, který 

organizuje místní cimbálová muzika, díky níž jsou udržovány místní tradice a zvyky, jako 

jsou slovácké hody, fašank, divadelní plesy aj.49 

   

4.6.11.2 Sportovně-rekreační atraktivity  

SKI Park Osvětimany  

 SKI Park Osvětimany nabízí 400 m dlouhou sjezdovku s převýšením 98 metrů. Díky 

charakteru svahu je SKI Park vhodný jak pro začínající, tak pro pokročilejší lyžaře. Přepravní 

kapacita je 1880 osob/hod a na svahu funguje jak umělé zasněžování, tak umělé osvětlení pro 

večerní lyžování.50 

 

 Další rekreační atraktivity zajišťují v obci hned dvě rekreační střediska a to rekreační 

středisko Ječmínek a Ranč Vlčák. Obě tyto místa jsou díky své příhodné poloze vhodné 

k poznávání četných atraktivit, které blízké okolí těchto středisek nabízí. V blízkosti       

 Další způsoby rekreace nabízí osvětimanská přehrada Březina, na které je povoleno 

koupání i rybaření a koupaliště Osvětimany, které je jediným koupalištěm na území  MRB.51 

 

4.6.12 Stupava 

4.6.12.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

Kostel sv. Klimenta 

 Kostel svatého Klimenta je jedinou kulturně-historickou atraktivitou této maličké 

obce. Tato církevní památka patří k největším kostelům MRB a byla vystavena v roce 1859.52 

 

4.6.12.2 Sportovně-rekreační atraktivity 

Lyžařské středisko Stupava   

 Patří mezi nejoblíbenější lyžařské areály na východní Moravě. Lyžařské středisko 

Stupava nabízí 5 sjezdovek, mezi nimiž jsou i sjezdovky dětské. Délka hlavní osvětlené a 

pravidelně zasněžované sjezdovky činí 500 m při celkovém převýšení 100m. Celková 

                                                 
49 www.osvetimany.cz 
50 www.skiosvetimany.cz  
51 www.osvetimany.cz 
52 www.obec-stupava.cz 
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přepravní kapacita činí 2500 osob/hod. Především díky široké nabídce sjezdovek je areál 

vhodný jak pro začínající, tak pokročilé lyžaře a rodiny s dětmi.53  

 

4.6.13 Staré Hutě 

4.6.13.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

 Jediné kulturně-historické atraktivity maličké obce Staré Hutě tvoří kaple Panny Marie 

z poloviny 19. století, řada tradičních domů a pomník rumunského vojína, padlého při 

osvobozování obce v roce 1945.  

 Nedaleko obce také vyvěrá prastarý vydatný pramen Hladná voda, který je sledován 

Českým hydrologickým ústavem.54 

 

4.6.13.2 Sportovně-rekreační atraktivity 

Buchlov kámen 

 Jedná se o 12 m vysokou pískovcovou skálu ukrytou na okraji lesního porostu. Tento 

kámen je stále horolezci vyhledávaná lokalita, ačkoliv je popsáno pouze 6 stěnových 

výstupků. Buchlov kámen je také zastávkou četných turistických tras.55 

 

4.6.14 Hostějov 

4.6.14.1 Kulturně-historické a přírodní atraktivity   

 Největší kulturně-historickou atraktivitou této nejmenší obce Zlínského kraje je 

čtyřhranná zvonice zděná z kamene s malým oltářem a obrazem Božské Matky z roku 1866. 

 V návaznosti na obnovu historických poutních cest je snahou obce Hostějov 

vybudování cyklotrasy v rámci projektu MRB a dále pak vybudování rozhledny, která by 

poskytla překrásný výhled, prakticky na polovinu Jižní Moravy.56 

 

4.6.14.2 Sportovně-rekreační atraktivity 

 Vybudování výše zmiňované cyklotrasy a stavba rozhledny jistě pozitivním způsobem 

ovlivní sportovně-rekreační atraktivity obce Hostějov, které dosud jako koncová obec 

nenabízí.  

  

                                                 
53 www.stupava.cz 
54 HRABEC, Chřiby turistický průvodce, str. 193  
55 HRABEC, Chřiby turistický průvodce, str. 132  
56 Informační mapa mikroregionu, vydalo TIC Buchlovice     
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4.7 Propagace Mikroregionu Buchlov 

 Propagace MRB, o kterou se stará Místní akční skupina MRB, probíhá dlouhodobě 

v regionálním tisku, na webových stránkách, pomocí propagačních letáků, jako jsou průvodce 

a mapy MRB. Dalším a myslím si, že velmi důležitým způsobem propagace, je spolupráce 

v mezinárodním pilotním projektu EU PromRegion, který sdružuje 10 partnerských MAS z 8 

zemí Evropy, kterými jsou Belgie, Lucembursko, Španělsko, Francie, Itálie, Wales, Velká 

Británie a Česká republika, která je díky MAS MRB jediným členem z bývalého východního 

bloku. EU PromRegion je zaměřen na cílenou propagaci regionů a podporu tradiční produkce.  

 Účast na mezinárodním projektu EU PromRegion zajistí MAS MRB propagaci 

v celoevropském měřítku na úrovni nejrozšířenějších médií, jako jsou rádia, televizní šoty, 

publikace v šesti evropských jazycích.  

  

 Za účelem další propagace se ve dnech 13.–16. ledna 2011 MRB zúčastnil 

mezinárodního veletrhu CR Regiontour Brno 2011, kde se prezentoval z hlediska možností 

CR, přírodních a kulturních památek a možností, jak trávit v mikroregionu volný čas.     

 V neposlední řadě patří k propagaci MRB projekt s názvem Přeshraniční výměna 

zkušeností na podporu cestovního ruchu Mikroregionu Buchlov, který je určen na podporu 

CR, především poskytovatelům stravovacích a  ubytovacích služeb a volnočasových aktivit 

MRB a Mikroregionu Horný Hričov, který je partnerským mikroregionem pro MRB. Součástí 

projektu bude i mezinárodní seminář, jehož výstupem bude společný katalog účastníků 

semináře, který bude informovat o nabízených službách, tradicích, aktivitách a turisticky 

zajímavých místech, které mikroregiony nabízí. Další aktivitou projektu bude vytvoření 

infotabule v každé obci mikroregionu a kalendář připravovaných akcí.57 

 

4.8 Připravované projekty 

 Místní akční skupinu Mikroregionu Buchlov tvoří skupina dobrovolníků, která se 

zabývá výběrem a hodnocením dotací přidělovaných z programu LEADER. Jsou to zástupci 

samosprávy a podnikatelů hospodařících v MRB.  

 Připravované projekty jsou zahrnuty ve třech prioritách, z nichž každá je rozdělena na 

dvě oblasti, neboli FICHE (projektové záměry).  

  

                                                 
57 www.buchlov.cz  
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  Priorita 1 nese název podpora tradičních řemesel a regionální produkce a tvoří ji 

FICHE 1: Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla a FICHE 2: Regionální produkce na 

Buchlovsku.  

Prioritou FICHE 1 je podpora, zachování a udržení tradičních řemesel, jako je výroba 

keramiky, šití krojů a vytváření odbytové a distribuční sítě, s cílem tvorby pracovních 

příležitostí pro místní obyvatele, což v dlouhodobější perspektivě přispěje k podpoře 

drobného podnikání a ekonomické stabilitě MRB a k posílení zaměstnanosti.   

Cílem FICHE 2 je podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, rozvoj nových odbytišť pro 

zemědělské produkty a podpora marketingu zemědělských výrobků vedoucí ke zvýšení 

konkurenceschopnosti mikroregionu.  

  

 Priorita 2 s názvem cestovní ruch zahrnuje FICHI 3: Vítejte na Buchlovsku a FICHI 

4: Lidé a kultura na Buchlovsku. FICHE 3 je zaměřena na rozvoj aktivit v rámci venkovské 

ekonomiky směrem k venkovské turistice, zejména na využití potenciálu agroturistiky. Tato 

FICHE bude také podporovat modernizace, případně nové výstavby malokapacitních 

ubytovacích a stravovacích zařízení, dále půjčoven sportovního vybavení a objektů pro 

sportovně-rekreační využití. FICHE 4 umožní realizovat investiční a neinvestiční projekty, 

které povedou ke zhodnocení kulturního dědictví venkova a jeho využití pro zvýšení 

turistického potenciálu.  

  

 Priorita 3 je poslední prioritou s názvem obnova a rozvoj obcí a tvoří ji FICHE 5: 

Lidé a život na Buchlovksu a FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku. FICHE 5 umožní 

stavební obnovu a výstavbu objektů pro služby, volnočasové aktivity, vzdělání, sport a 

činnosti spolkových a neziskových organizací. Důraz bude kladen na umožnění 

volnočasových aktivit a spolkového života. V dlouhodobější perspektivě přinese realizace 

projektů snížení rozdílů v kvalitě a dostupnosti služeb mezi blízkými městskými sídly.  

FICHE 6 se zaměřuje na realizaci projektů na obnovu infrastruktury v obcích i mimo obce pro 

zlepšení podmínek života obyvatel i návštěvníků mikroregionu, což přinese zvýšení 

atraktivity území. Tato atraktivita se projeví stabilizací obyvatel a zlepšením demografické 

struktury s příznivými dopady na rozvoj ekonomiky.58 

  

                                                 
58 Strategický plán Leader 2007–2013 místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov, str. 20–26 
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 Všechny tři priority považuji za rozumně a prakticky uspořádané. První priorita je 

zaměřena na tvorbu pracovních příležitostí. Nezaměstnanost je v mikroregionu nadále velmi 

vysoká a vytvořit nové pracovní místa považuji za nezbytné.  Za neméně důležitou považuji 

druhou prioritu, která se zaměřuje na dosud nevyužitý potenciál agroturistiky, který by se 

v budoucnu měl značně rozvíjet. Třetí priorita je rovněž důležitá pro udržení a rozvoj 

spolkového života, který se v mikroregionu teší velkému zájmu.  

 Investice do CR nemusí přinést okamžité výsledky. Jedná se o dlouhodobý a složitý 

plánovací proces zahrnující promyšlení otázek ekonomických, infrastrukturních i otázek 

z oblasti životního prostředí. Základem pro úspěšnou realizaci všech tří priorit bude zpětná 

vazba v podobě neustálého dohledu a kontroly průběhu realizace.     

 Propojí-li se potenciál krajiny s agroturistikou, infrastrukturou a místními tradicemi a 

řemesly, věřím, že může MRB dosáhnout trvale udržitelného cestovního ruchu.   
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5 Výsledky vlastní práce 

 
 Na základě zjištění, že drtivou většinu účastníků CR v MRB tvoří účastníci 

krátkodobého CR, kteří v zájmovém území nepřenocují, jsem usoudil, že mapovat jejich 

počty z hlediska obsazenosti hotelů nacházejících se na území MRB, či podle turistické 

funkce by nemělo žádnou vypovídací hodnotu. Mimo jiné je v zájmovém území naprostý 

nedostatek hotelů a to zejména tříhvězdičkových hotelů, které jsou turisty po celém světě 

nejvyhledávanější. Na základě těchto poznatků jsem došel k závěru, že nejlepší způsob, jak 

dokázat, že je MRB oblíbenou a vyhledávanou turistickou destinací, bude skrze návštěvnost 

největších atraktivit v MRB. Za účelem získání potřebných podkladů jsem proto 

spolupracoval s Národním památkovým ústavem v Kroměříži (dále jen NPÚ), který mi 

potřebné údaje poskytl.   

 

Graf 5.1 – Návštěvnost hradu Buchlova v letech 2006 – 2010 
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 Zdroj: Národní památkový ústav 
 

 Ze sloupcového grafu vyplývá, že se hrad Buchlov dlouhodobě teší vysoké 

návštěvnosti. Nebývalého počtu návštěvníků dosáhl hrad v roce 2007, kdy došlo, dle 

informací vedení, ke změně kastelána hradu. V tomto roce byl otevřen malý prohlídkový 

okruh, který přilákal především rodiny s dětmi, pro které byl velký prohlídkový okruh trvající 
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hodinu a půl příliš dlouhý a náročný. V tomto roce byla taktéž otevřena rozhledna, která byla 

do roku 2007 dlouhodobě uzavřena.  

 Z hlediska návštěvnosti státem spravovaných památek ve Zlínském kraji se hrad 

Buchlov dlouhodobě podle NPÚ řadí na 3. místo.       

 

Graf 5.2 – Návštěvnost zámku Buchlovice a zámecké zahrady v letech 2006 – 2010 
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Zdroj: Národní památkový ústav 
 

 Graf znázorňuje návštěvnost zámku Buchlovice včetně areálu zámecké zahrady. Dle 

informací vedení se návštěvnost zámku samotného se pohybuje kolem 40 000–43 000 

návštěvníků ročně bez velkých výkyvů. Zbytek návštěvníků připadá na zámeckou zahradu, 

jejíž návštěvnost je přímo závislá na počasí v letních měsících, především pak v červenci a 

srpnu, kdy dosahuje svého maxima.      

 Z hlediska počtu návštěvníků je zámek Buchlovice a zámecká zahrada 

nejnavštěvovanější atraktivitou MRB. Tuto skutečnost připisuji vhodné strategické pozici 

zámku a zahrady, jež se nachází v samém srdci mikroregionu, ale také jedinečnosti a 

obdivuhodnosti tohoto komplexu.   

 Z hlediska návštěvnosti státem spravovaných památek ve Zlínském kraji se komplex 

zámku a zámecké zahrady řadí podle NPÚ dlouhodobě na 2. místo za Arcibiskupský zámek a 

zahrady v Kroměříži.  
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Graf 5.3 – Návštěvnost archeoskanzenu Modrá v letech 2006 – 2010 
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Zdroj: Archeoskanzen Modrá 
 
 Jak mi bylo vedením sděleno, archeoskanzen je celoročně otevřen a jeho návštěvnost 

je přímo závislá na počasí, a to především na počasí v letních měsících červenci a srpnu, kdy 

dosahuje svého maxima. V této souvislosti lze ještě zmínit maximální návštěvnost ve dnech 

konaní akce Dny lidí dobré vůle na Velehradě, kterou každoročně navštěvují tisíce 

návštěvníků. Často se stává, že je v zimních měsících počet návštěvníků velmi nízký, či 

v horších případech až roven nule. Proto je přes zimní období nezbytné, si návštěvu předem 

sjednat telefonicky. Návštěvnost dále ovlivňují kulturní akce a koncerty pořádané 

v archeoskanzenu.     

 Pozornost návštěvníků jistě přitáhnou nově zbudované stavby jako kovárna a Palác 

Metodějův, na kterých archeoskanzen v současné době usilovně pracuje. Otevření těchto 

objektů se plánuje na červen roku 2011.  

    
 Mezi největší atraktivity mikroregionu určitě patří také Komplex kláštera s bazilikou 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, avšak jak mi bylo 

z kláštera sděleno, statistiky o návštěvnosti baziliky doposud vedeny nebyly a teprve letos 

v roce 2011 bude v bazilice instalován systém, který bude počet návštěvníků sledovat.   
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SWOT analýza Mikroregionu Buchlov   

Strengths (silné stránky)  Weaknesses (slabé stránky) 

 Existence atraktivit nadregionálního 

významu  

 Dobrá dopravní dostupnost 

 Přítomnost Přírodního parku Chřiby  

 Existence podzemních minerálních 

pramenů pro rozvoj lázeňství 

 Možnost rozvoje pobytové dovolené 

a aktivní turistiky díky ekologické 

kvalitě území 

 Výborné podmínky pro agroturistiku 

 Přítomnost center s rozvinutými 

službami (Buchlovice, Velehrad) 

 Podmínky pro rozvoj myslivosti a 

rybolovu 

 Kladný vztah obyvatel k tradicím  

 Přítomnost naučných stezek 

 Cyklostezka Velkomoravská poutní 

cesta 

 Tradice řemeslné výroby, vinařství, 

sadařství 

 Vinařská oblast (produkce kvalitních 

vín) 

 Velké množství kulturních akcí 

 Archeologická lokalita 

 Významné poutní místo 

 TIC 

 

 Nezaměstnanost 

 Dlouhodobý úbytek obyvatelstva 

 Nedostatek pracovních příležitostí 

v MRB 

 Nevyužitý potenciál pro agroturistiku 

 Využití léčivých pramenů pouze 

v jednom místě 

 Nízké zastoupení ekologického 

způsobu hospodaření 

 Špatný stav pozemních komunikací 

spojujících obce v MRB 

 Špatná webová prezentace MRB i 

většiny obcí 

 Zastaralý průvodce MRB i hlavní 

knižní publikace 

 Křížení cyklotras s automobilovou 

dopravou 

 Nerozvinutý sektor služeb v oblasti 

CR, především pak v dopravních 

službách 

 Nedostatečné marketingové aktivity 

mikroregionu 

 Malé zastoupení dlouhodobého CR 

 Chybějící služby půjčoven, 

především pak pro cyklisty 

 Absence parkovišť u turistických cílů 
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Opportunities (příležitosti) Threats (hrozby)  

 Tvorba nových pracovních 

příležitostí v mikroregionu 

 Využívání dotačních programů z EU i 

ČR 

 Rekonstrukce pozemních komunikací 

 Podpora řemesel, ovocnářství, 

sadařství 

 Tvorba konkrétních produktů CR 

 Kultivace krajiny ekologickým 

hospodářstvím 

 Využití potenciálu agroturistiky pro 

CR 

 Údržba a obnova historických 

památek 

 Budování cyklostezek 

 Výstavba bytů za účelem zlepšení 

demografické struktury 

 Důsledná realizace priorit 1, 2, 3 

 

 

 Nedostatek finančních prostředků na 

realizaci projektů 

 Konkurence okolní turistické nabídky 

 Nedostatečná propagace 

mikroregionu 

 Špatná podpora rozvoje CR 

 Rivalita mezi obcemi mikroregionu 

 Nevyužití dotačních programů z EU  

 Nekontrolovaný rozvoj mikroregionu 

 Pokračování v neekologickém 

způsobu zemědělství  

 Snaha prosadit zájem vlastní obce 

před zájmem celého mikroregionu 

 Snížení počtu pracovních příležitostí 

 Úbytek obyvatelstva zapříčiněný 

nedostatkem pracovních příležitostí 

 

 

 Ve SWOT analýze jsou chápány silné a slabé stránky jako analýza současnosti, 

zatímco možnosti a hrozby jsou chápány jako analýza dalšího možného vývoje.   
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5.1 Zhodnocení Mikroregionu Buchlov 

 Shrneme-li celou charakteristiku MRB, včetně atraktivit, dostaneme se k těmto 

závěrům: 

 MRB je ideálně situovaný a všechny jeho obce a jejich atraktivity jsou plně dostupné. 

Unikátní přírodní podmínky a životní prostředí, které tvoří vysokou krajinnou hodnotu, 

zajišťují, že bude mikroregion vyhledávanou turistickou oblastí i v budoucnu. Za nezbytné při 

dalším vývoji cestovního ruchu však považuji postupovat co nejšetrněji k přírodě a zachovat 

tak její krajinný ráz.  

 Nedostatky mikroregonu z hlediska nezaměstnanosti, demografické struktury a 

infrastruktury budou řešeny pomocí zpracovaných projektových záměrů, v podobě třech 

priorit, které věřím, že přinesou očekávané výsledky a pozitivní rozvoj mikroregionu.  

 Z množství atraktivit regionálního i nadregionálního významu, jako je hrad Buchlov, 

zámek Buchlovice, klášter na Velehradě a archeoskanzen Modrá je zřejmé, že území MRB je 

vysoce turisticky atraktivní oblastí. Unikátní se MRB nestává pouze díky atraktivitám, ale 

také díky existenci Přírodního parku Chřiby, který společně s folklórními zvyky a tradicemi 

utváří celistvou a charakteristickou podobu mikroregionu. 

 Právě ony folklórní zvyky a tradice jsou udržovány téměř v každé obci mikroregionu.  

Nejenom, že tyto tradice přitahují pozornost veřejnosti, daly by se nazvat jakýmsi „tmelem“ 

společnosti obyvatel každé obce, který udržuje důležité mezilidské vztahy a sociální kontakty.  

 MRB nabízí dostatek atraktivit i pro aktivní turistiku díky své husté síti turistických a 

cykloturistických tras, dále díky skalním útvarům využívanými horolezci či lyžařským 

areálům, které bývají plně vytíženy. Další pozitivem je, že téměř každá obec disponuje 

sportovním areálem, ale v mnohých případech je jejich užití vázáno členstvím ve sportovních 

klubech a spolcích.       

 Atraktivitu území podporuje i fakt, že je MRB vinařskou oblastí, což dokazují četné 

košty a slavnosti vína pořádané v obcích mikroregionu.   

 Na základě všech poznatků věřím v pozitivní rozvoj mikroregionu a doufám, že 

veškeré působení jak v oblasti cestovního ruchu, tak v řízení území nepodlehne v současné 

době všudypřítomné komercializaci a MRB si tak zachová svoji tvář s důrazem na 

zkvalitňování služeb a příležitostí pro místní obyvatele.  
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6 Závěr a doporučení  

 
6.1 Doporučení 

Dílčím cílem mé bakalářské práce je navrhnout, jakými způsoby by se mohl 

Mikroregion Buchlov dostat do většího povědomí účastníků cestovního ruchu i jeho 

samotných obyvatel a také přiblížit způsoby, jakými by se mohli sami obyvatelé podílet na 

rozvoji svého mikroregionu. Proto jsem na základě poznatků z předchozích kapitol i na 

základě poznatků z terénu vypracoval následující doporučení, která by mohla pomoci MRB 

v jeho dalším pozitivním vývoji a k naplnění dílčího cíle mé bakalářské práce.  

 

1) Webová prezentace   

 V první řadě bych věnoval pozornost internetovým stránkám mikroregionu, které z 

hlediska obsahu i designu považuji za nevyhovující. Současný pohodlný turista chce mít 

všechny informace na jednom místě. Chce-li se dozvědět, jaké se na území MRB chystají 

kulturní či jiné akce, musí tyto informace hledat na webu každé obce zvlášť. Proto navrhuji 

všechny připravované akce umístit přímo na web MRB, čímž by se vytvořil kompletní 

přehled všech připravovaných akcí na v celém MRB, které by byly k nahlédnutí bez nutnosti 

zdlouhavého vyhledávání. Akce by mohly být v průběhu roku doplňovány a aktualizovány dle 

potřeby. Stejným způsobem bych postupoval i v případě atraktivit.   

 Dále považuji za dobrý nápad zřetelně umístnit na stránky každé obce informaci s 

odkazem, že daná obec je členem MRB, což by vedlo ke zvýšení povědomí o existenci 

mikroregionu.  

 V současné době považuji webovou prezentaci za nejdůležitější způsob prezentace a 

svým způsobem i propagace. Proto bych také doporučil zapracovat na designu stránek MRB, 

ale i jednotlivých obcí, jejichž webová prezentace je v některých případech velmi špatná, a to 

ne jen po designové stránce.  

 

2) Knihy a průvodce 

 Jediná knižní publikace o MRB pochází z roku 2002 a je značně zastaralá. Popsáno je 

pouze osm ze současných čtrnácti obcí. Text je notně nesourodý a často v něm chybí základní 

údaje. Z těchto důvodů by bylo nejlepším řešením vydat publikaci novou, ve které by byly 

systémově popsány jednotlivé obce mikroregionu s aktualizovanými údaji o nových 

atraktivitách. Knihu bych dále doplnil o pověsti z mikroregionu a fotografie nových atraktivit.  
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    Průvodce MRB je sice hezky graficky zpracovaný, avšak také zastaralý a 

nepropracovaný. Kromě popisu polohy, památek, tradic, kultury a sportovního vyžití by měl 

obsahovat také turistické a cykloturistické tipy na výlety a dále mapu mikroregionu 

s vyznačenými stravovacími a ubytovacími zařízeními, případně i další informace, které by 

byly turistům užitečné přímo na cestách po mikroregionu.  

 

3) Informační tabule 

 Další doporučení a zároveň další způsob, jak zvýšit povědomí o MRB jsou informační 

turistické tabule. Tyto tabule bych navrhl umístit i k méně významným turistickým 

atraktivitám, či na rozcestí nejznámějších turistických tras, případně na jejich výchozí body. 

Cílem těchto informační tabulí by bylo informovat turistu o jeho přítomnosti na území MRB. 

Tabule by kromě mapy mikroregionu a jeho okolí obsahovala i informace o atraktivitách či 

turistických i cykloturistických trasách. V neposlední řadě bych nahradil staré stávající tabule, 

které jsou často poničeny, či značně poznamenány zubem času. 

 

4) Agroturistika 

 MRB má pro agroturistiku výborné podmínky. Jelikož žije spousta obyvatel 

mikroregionu v blízkosti lesa hospodářským způsobem života a denně musí za prací dojíždět 

mnohdy velké vzdálenosti, bylo by dobrým nápadem je pomocí přednášek seznámit 

s možností provozování tohoto způsobu podnikání v oblasti CR. Lidem by na těchto 

přednáškách bylo náležitě vysvětleno, jak by mohli využít potenciál svého vlastního domova 

k podnikání.  

 Nově zapojeným podnikatelům by mohl pomoci při propagaci přímo MRB. Informace 

o jejich působení by mohl mikroregion umístit přímo na webové stánky, do průvodců či 

jiných publikací.    

 Agroturistika má dle mého názoru silnou perspektivu. Zájem o ni mají především 

rodiny s dětmi z měst, pro které často skýtá agroturistika jediný způsob, jak seznámit děti 

s přírodou, hospodářskými zvířaty i se způsobem života lidí na venkově.  

 V agroturistice vidím hlavní způsob, jak by se mohli sami obyvatelé podílet na rozvoji 

MRB.  
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6.2 Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat a vyhodnotit turistický 

potenciál Mikroregionu Buchlov, který tato oblast nabízí pro cestovní ruch. Jako dílčí cíl jsem 

si stanovil navrhnout, jakými způsoby by se mohl Mikroregion Buchlov dostat do většího 

povědomí účastníků cestovního ruchu i jeho samotných obyvatel a také přiblížit způsoby, 

jakými by se mohli sami obyvatelé podílet na rozvoji svého mikroregionu. Při práci byly 

použity jak primární informace z terénu, tak sekundární informace z literatury, turistických 

průvodců, propagačních materiálů a z veřejně dostupných internetových zdrojů, týkajících se 

MRB.    

Hlavního cíle jsem dosáhl skrze popis atraktivit, jejichž působení má v MRB 

regionální i nadregionální charakter. Z jejich početného a různorodého zastoupení je zřejmé, 

že území MRB disponuje pro rozvoj rekreace a CR výbornými podmínkami a potenciálem, 

který je nutné z tohoto hlediska využít. MRB je unikátní území s mimořádně silnými 

tradicemi a folklórními zvyky, které obce srdečně udržují při aktivním životě. 

 Dílčí cíl se podařilo také jednoznačně naplnit, když jsem pomocí čtyř 

konkretizovaných doporučení navrhl způsoby, kterými by se mohl MRB dostat do většího 

povědomí účastníků cestovního ruchu i jeho samotných obyvatel. Tato doporučení by také 

mohla být nápomocna dalšímu pozitivnímu vývoji mikroregionu obecně. Využít by měl MRB 

především vhodný potenciál pro agroturistiku a splnit tak projektový záměr ze druhé priority. 

 Bakalářská práce pro mne byla velkým přínosem a to nejen z hlediska práce s textem a 

získávání informací, ale také z hlediska komunikace s lidmi, byť už byla v elektronické, 

telefonické, či osobní podobě. Blíže jsem se seznámil se situací v MRB a dozvěděl jsem se 

mnoho zajímavých informací o jeho dalších záměrech. I Když jsem stálým obyvatelem 

mikroregionu, přisvojil jsem si spoustu nových poznatků o místě mého bydliště a jeho okolí.  

 V závěru bych chtěl znovu poděkovat za spolupráci všem organizacím i jednotlivcům, 

zvláště pak vedoucí mé bakalářské práce Ing. Martině Janásové, jejichž ochota a zájem mi 

napomohly k získání mnou potřebných informací k dokončení mé bakalářské práce.  

Přesvědčil jsem se o dobrosrdečnosti a ochotě lidí z Moravy, což osobně považuji za 

nejkrásnější výstup z mé bakalářské práce.   
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Příloha 1 

Cyklotrasy vedoucí Mikroregionem Buchlov  

Označení cyklotrasy Délka Trasa 

Velkomoravská poutní cesta 59 km Staré Město - Velehrad - Buchlovice - Holý 

kopec - Stupava - Hrad Cimburk u Koryčan - PP  

Kozel - Vřesovice - Osvětimany - Ranč Vlčák - 

Lázně Leopoldov  - Buchlovice - Zlechov  

č. 473 26,5 km Koryčany - Stupava - Staré Hutě - Salaš - Bunč 

č. 5013 14 km Staré Město - Modrá - Bunč 

č. 5018 12,5 km Velehrad - Salaš -Bunč 

č. 5019 14,5 km Velehrad - Salaš - Vlčák - Cetechovice 

č. 5050 26 km Staré Město - Jalubí - Modrá - Velehrad - 

Chabaně - Břestek - Buchlovice - Lázně 

Leopoldov  - Boršice - Nedakonice 

č. 5150 41 km Staré Město - Velehrad - Tupesy - Břestek - 

Buchlovice - Buchlov - Stupava - Cimburk - sv. 

Kliment - Vřesovice - Osvětimany 

č. 5151 26,5 km Staré Město - Zlechov - Buchlovice - Lázně 

Leopoldov  - Na Pile - Osvětimany 

č. 5152 9,5 km Lázně Leopoldov  - Stříbrnice - Medlovice - 

Osvětimany 

č. 5153 16 km Osvětimany - Medlovice - Pod Holým kopcem - 

Buchlov 

č. 5154 13,5 km Lázně Leopoldov  - Vlčák - Kazatelna - Kozel 

č. 5155 7,5 km Pod Holým kopcem - Na Pile - parkoviště 

č. 5156 4,5 km Velehrad - Chabaně - Dubový díl 

č. 5157 9 km Modrá - Králův stůl 

č. 5158 10 km motorest Samota - Vlčák - Brdo - Bunč 

č. 5159 15 km Buchlovice - Břestek - Buchlovský kámen - 

Buchlov 

 

 

 



   

 

Příloha 2 

Ubytovací zařízení v Mikroregionu Buchlov 

Název ubytovacího zařízení Adresa 

- Hotely 

Hotel U Skanzenu Modrá*** Modrá 227, 687 06 Velehrad 

Hotel U Velehradu*** Hradišťská 134, 687 06 Modrá 

Hotel Mlýn Velehrad**** Na Hrádku 4, 687 06 Velehrad 

Hotel Buchlovice**** Nám. Svobody 426, 687 08 Buchlovice 

Hotel Buchlov Park*** Buchlovice 297, 687 08 Buchlovice 

- Penziony 

Penzion Lázeňský dům Smraďavka Buchlovice 44, 687 08 Buchlovice 

Penzion na Náměstí Nám. Svobody 221, 687 08 Buchlovice 

Penzion u Buchlovského zámku Brněnská 19, 687 08 Buchlovice 

Penzion Knop Kostelní 72, 687 08 Buchlovice 

Penzion V Koutě Zlechov 46, 687 10 Zlechov 

Penzion U Janošků Osvětimany 46, 687 42 Osvětimany 

Penzion Relax 77 Osvětimany 77, 687 42 Osvětimany 

Penzion Kuželna Modrá 219, 687 06 Modrá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha 3 

Stravovací zařízení v Mikroregionu Buchlov 

Název stravovacího zařízení Adresa 

Hospůdka na Rynku Nám. Svobody 598, 687 08 Buchlovice 

Kavárna V Koutě Zlechov 46, 687 10 Zlechov 

Lovecká restaurace Buchlovice 416, 687 08 Buchlovice 

Pizzerie U Macka Medlovice 74, 687 41 Medlovice 

Restaurace Akvárko  Stupava 228, 686 01 Uherské Hradiště 

Restaurace Hotel Buchlov Park Buchlovice 297, 687 08 Buchlovice 

Restaurace Hotel Buchlovice Nám. Svobody 426, 687 08 Buchlovice 

Restaurace Hotel Mlýn Velehrad Na Hrádku 4, 687 06 Velehrad 

Restaurace Hotel u Skanzenu Modrá Modrá 227, 687 06 Velehrad 

Restaurace Hotel u Velehradu Hradišťská 134, 687 06 Modrá 

Restaurace MACO    Zahrady 662, 687 08 Buchlovice 

Restaurace Osvětimany Osvětimany 46, 687 42 Osvětimany 

Restaurace U Páva Nám. Svobody 283, 687 08 Buchlovice 

Restaurace Záložna Nám. Svobody 8, 687 08 Buchlovice 

Restaurace u Buchlovského zámku Brněnská 19, 687 08 Buchlovice 

 


