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1 Úvod 

Cestovní ruch se stal neodmyslitelnou součástí života každého z nás. Lidé cestují stále 

více, touha po poznání nových zemí, kultur, lidí, je obrovská, hlavně díky změnám životního 

stylu, rozvoji dopravy, komunikace a samozřejmě také změny v politickém a ekonomickém 

uspořádání světa. Mezi hlavní důvody neustálého nárůstu patří vedle rozšiřování objemu 

volného času i již zmiňovaný růst životní úrovně, a to včetně osob důchodového věku. 

Cestovní ruch je jedním z nejvýznamnějších odvětví národního hospodářství České 

republiky. Je významným zdrojem příjmů místních obyvatel pro mnoho regionů, včetně těch 

hospodářsky i sociálně slabých. Cestovní ruch svými dopady ovlivňuje ekonomické výsledky 

mnoha odvětví, které své zboží a služby prodávají turistům, ale zasahuje také do kulturního a 

společenského života regionu a má obrovský význam  pro rozvoj regionu. Státní orgány jsou 

díky rostoucím příjmům z cestovního ruchu na regionální i celostátní úrovni motivovány 

k realizaci celé řady opatření usnadňujících turistický ruch. Návštěvnost turistických destinací 

na území České republiky zahraničími i domácími návštěvníky zaznamenává dlouhodobě 

růstový trend.  

Nároky turistů na vybavení destinací pro různé formy cestovního ruchu pochopitelně 

rostou. Jednotlivé druhy a formy cestovního ruchu tedy kladou specifické nároky na území a 

jsou proto ovlivňovány a omezovány územním potenciálem dané destinace. Úspěšnost 

destinace také zvyšuje neustálé zkoumání rozdílných skupin návštěvníků s jejich potřebami, 

návštěvní zvyklosti turistů a díky tomu  následně správně zvolený produkt cestovního ruchu. 

Bílé Karpaty svým návštěvníkům nabízí unikátní přírodu, nesčetné množství 

kulturních památek a dochovaných  lidových obyčejů a celkově spoustu dalších možností pro 

strávení letní i zimní dovolené. 

Důvodem výběru témata „Využitelnost CHKO Bílé Karpaty“ bylo zejména to, že 

v této oblasti žiji již od narození a nepochybně vztah k překrásné a nedotčené krajině. CHKO 

Bílé Karpaty je poměrně rozsáhlá oblast a vzhledem k tomu, že okolí Moravských Kopanic, 

kam spadají obce Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková, Vápenice a Lopeník, navštěvuji téměř 

každý víkend, budu se zabývat zejména touto centrální a zřejmě i turisty nejvyhledávanější 

oblastí Bílých Karpat, která svým  kouzlem přilákává spoustu dalších turistů. Je to skutečně 

pohádková oblast, kde si na své přijde snad každý turista, který tady zavítá a těm, kteří ještě 

Bílé Karpaty nenavštívili, mohu opravdu jen doporučit. 
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

V této kapitole shrnu metodiku, kterou  budu  při tvorbě bakalářské práce využívat a vytyčím 

hlavní cíl práce. 

2.1 Metodika zpracování 

Teoretická část bakalářské práce vymezuje základní charakteristiku cestovního ruchu, 

jeho dělení, dále také přínosy pro hospodářství České republiky a vzhledem k tématu se 

zabývá vysvětlením pojmu destinace cestovního ruchu. Další kapitola stručně charakterizuje 

řešené území. Při tvorbě této části bakalářské práce bylo čerpáno z odborné literatury pro 

danou problematiku a internetových zdrojů. 

Poznatky z teoretické části jsou v části praktické aplikovány na dané území, tj. CHKO 

Bílé Karpaty. Pro zhodnocení návštěvnosti, délky pobytu, důvodů k zavítání turistů do této 

oblasti jsem využila metodu vlastního dotazníkového šetření. Výsledky jsou hodnoceny dle 

odpovědí 122 respondentů.  

Dále byla vypracována SWOT analýza, která vymezuje silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby dané destinace. Díky této analýze se zhodnotil současný stav nabídky 

Bílých Karpat a zároveň i poukázal na příležitosti pro další možný rozvoj této turistické 

destinace.  

2.2 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit současný stav využití cestovního ruchu 

v Bílých Karpatech, zdali je dostačující, či je k dispozici ještě nějaký další potenciál a 

možnosti v následném rozvoji cestovního ruchu v dané oblasti, dále nejčastější důvody 

návštěvy této destinace pro zjištění, co zde turisty zajímá a láká nejvíce a naopak, co v Bílých 

Karpatech doposud chybí. 
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3 Teoretická východiska 

V této kapitole přiblížím pojmy o cestovním ruchu a jeho dělení, destinaci cestovního ruchu a 

v druhé části charakteristiku CHKO Bílých Karpat. 

3.1 Cestovní ruch 

Cestovní ruch v současnosti zaujímá neodmyslitelnou součást životního stylu a potřeb 

lidí, ale je také stále důležitějším faktorem rozvoje ekonomiky. Jeho přínosy se projevují 

v ekonomice mnoha podnikatelských odvětví spojených s cestovním ruchem, 

v makroekonomických peněžních a měnových vztazích a také v poskytování nových 

pracovních míst, a to i v regionech s větší nezaměstnaností. Nabízí pracovní pozice 

v odborných kvalifikovaných profesích, ale i ty, pro které není žádná zvláštní kvalifikace 

nutná. Také v rozvojových zemích cestovní ruch je, či se může stát jedním 

z nejvýznamnějších faktorů růstu pracovních příležitostí. Často bývá odborníky cestovní ruch 

označován jako fenomén 21. století. [12] 

Přesně vymezit a definovat cestovní ruch je velmi obtížné. V minulých letech bylo 

učiněno mnoho pokusů o jednoznačnou definici, a proto se v odborné literatuře vyskytují 

různá, více či méně výstižná vysvětlení. [1] 

Konference Světové organizace cestovního ruchu (WTO – World Tourism 

Organization) uspořádaná v Ottavě roku 1991, vymezila a formulovala ty nejpoužívanější 

pojmy z oblasti cestovního ruchu. Dle WTO je tedy CR definován: „Cestovní ruch (angl. 

Tourism) je činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo její 

trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném 

místě.“ [2, str. 12] 

Definice zní sice jednoduše, nicméně není zcela výstižná. Není v ní zahrnuta například 

lukrativní oblast služebních cest, kde hlavním smyslem cestování není zábava, ale práce. 

S přihlédnutím k vymezení pojmu cestovní ruch jednotlivých autorů lze konstatovat, 

že je pro CR charakteristické: 

 realizace mimo místo stálého bydliště 

 dočasnost pobytu mimo místo trvalého bydliště 

 potřeby účastníků CR jsou uspokojovány především pomocí služeb 
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 někdy také i výkon činností spojených s profesí účastníka CR (účast na 

kongresech, seminářích, studijní pobyty atd.) [5] 

V roce 1989, po politických a ekonomických změnách a s tím související uvolnění hranic, 

svoboda podnikání a zpřístupnění devizového trhu, se CR stal podstatnou součástí české 

ekonomiky a zároveň hybnou silou rychlých změn na dosud přísně usměrňovaném trhu 

cestovního ruchu. Česká republika se tedy stala vyhledávaným cílem návštěvníků z celého 

světa. [3] 

Díky své husté síti propojených turistických a naučných stezek je Česká republika 

ideálním místem pro aktivní dovolenou. Také nesčetné množství kulturních i přírodních 

atraktivit či památek zapsaných  na seznamu UNESCO k nám přiláká spoustu zahraničních 

turistů, což jsou pro naši republiku předpoklady stát se atraktivní turistickou destinací. Ovšem 

udržet si tak významnou pozici na trhu cestovního ruchu v období stále rostoucí konkurence 

evropských a zejména zámořských destinací je v současnosti mimořádně náročné. [15] 

3.1.1 Druhy a formy cestovního ruchu 

„Specifikovat cestovní ruch jen ve všeobecné rovině by bylo nedostačující z důvodu, že 

v každodenní praxi se projevuje v různých druzích a formách, které se neustále vyvíjejí a 

obohacují v závislosti na poptávce účastníků cestovního ruchu a technicko-technologických 

možnostech nabídky.“ [4, str. 21] 

Druhy cestovního ruchu 

Druhy cestovního ruchu vyjadřují motivaci podle zájmů účastníků cestovního ruchu. 

V praxi se druhy cestovního ruchu vzájemně kombinují, přičemž jeden z nich je dominantní 

(např. rekreační se sportovním, lázeňský s kulturním cestovním ruchem apod.).

 rekreační CR  

 sportovní CR 

 dobrodružný CR 

 myslivecký a rybářský CR 

 náboženský (poutní) CR 

 lázeňský CR 

 zdravotní CR 

 obchodní CR 

 kongresový CR 

 stimulační CR 
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Formy cestovního ruchu 

Formy cestovního ruchu jsou posuzovány z více hledisek. Umožňují blíže stanovit 

podstatu CR z hlediska potřeb a cílů účastníků, díky čemuž je možné lépe připravit produkt a 

nabízet ho trhu cílovým zájemcům. 

a) z geografického hlediska:     

 domácí CR      

 zahraniční CR 

 mezinárodní CR 

 vnitřní CR 

 národní CR 

 regionální CR 

 

b) podle počtu účastníků: 

 individuální CR 

 skupinový CR 

 masový CR 

 ekologický CR 

 

c) podle způsobu organizování: 

 individuální cesty 

 organizovaný zájezd/pobyt 

 klubový cestovní ruch 

 

d) podle věku účastníků: 

 cestovní ruch dětí 

 mládežnický 

 rodinný 

 seniorský 

 

e) podle délky účasti: 

 výletní 

 krátkodobý 
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 dlouhodobý 

 víkendový 

 

f) podle převažujícího místa pobytu: 

 městský 

 příměstský 

 venkovský 

 agroturistika (ekoagroturistika) 

 horský, vysokohorský 

 přímořský 

 

g) podle ročního období: 

 sezonní (zimní, letní) 

 mimosezonní 

 celoroční 

 

h) podle použitého dopravního prostředku: 

 motorizovaný 

 železniční 

 letecký 

 lodní 

 

i) z hlediska dynamiky: 

 pobytový (statický) 

 putovní (dynamický) 

 

j) ze sociologického hlediska: 

 návštěvy příbuzných a známých 

 sociální 

 komerční 

 etnický [4] 
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3.1.2 Charakteristika destinace cestovního ruchu 

„Rozvoj destinace cestovního ruchu je podmíněn existencí vhodného potenciálu, který 

má výrazný teritoriální aspekt a je vázán na krajinný systém. Přírodní i antropogenní 

(vytvořený lidskou činností) potenciál, který vyjadřuje způsobilost územního celku vytvořit 

podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, je rozmístěn nerovnoměrně a kvalitativně různorodě, 

přičemž se obvykle liší i v rámci velkých územních celků.“  [9, str. 15] 

Výkladový slovník destinaci cestovního ruchu  popisuje jako cílovou oblast v daném 

regionu, pro niž je typická široká nabídka atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Jsou to 

země, regiony, lidská sídla a spousta dalších oblastí, které jsou charakteristické velkou 

koncentrací atraktivit, stále se rozvíjejícími službami a další infrastrukturou cestovního ruchu, 

jejichž výsledkem je dlouhodobá koncentrace turistů. [11] 

 

3.2 Charakteristika Bílých Karpat 

3.2.1 Geografické poměry 

Bílé Karpaty jsou pohoří, které tvoří přírodní hranici mezi Českou a Slovenskou 

republikou. Česká část Bílých Karpat leží na území Hodonínska, Uherskohradišťska a Zlínska 

až po Valašské Klobouky. Slovenskou část  tvoří okresy Senica, Trenčín a Povážská Bystrica. 

V roce 1979 byla na Slovensku zřízena Chráněná krajinná oblast Biele Karpaty a o rok 

později byla vyhlášena i na území České republiky o rozloze 715 km
2
 Chráněná krajinná 

oblast Bílé Karpaty.  V roce 1996 se díky své pestrosti a početnosti zastoupení orchidejí ve 

střední Evropě Bílé Karpaty zařadily na seznam biosférických rezervací UNESCO. [6] 

3.2.2 Poloha 

Rozsáhlé komplexy květnatých luk jsou typické pro hodonínskou oblast Bílých 

Karpat. K největším patří Čertoryje s Vojšickými loukami u Radějova a Přední louky 

rozprostírající se na ploše téměř 1000 ha východně od obce Suchov. 

Okolí obce Starý Hrozenkov jsou označovány jako Moravské Kopanice. Je to krajina 

vzniklá valašskou kolonizací již ve středověku. Pro tuto oblast jsou typické rozptýlené 

chalupy obklopené sady, políčka, louky a pastviny, které nadchnou turisty svou 

neopakovatelnou útulnou atmosférou. V tomto okrese se také nachází nejvyšší vrchol Bílých 
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Karpat – Velká Javořina (970 m n. m.). Na vrcholu této hory je televizní vysílač, z nějž se 

otevírají fantastické pohledy jak na Moravu, tak Slovensko.  

Severní část pohoří na Zlínsku v okolí Valašských Klobouk a Brumova – Bylnice patří 

k Valašsku. Krajina již připomíná Moravskoslezské Beskydy, které na Bílé Karpaty navazují. 

Rozsáhlé bučiny v okolí Vlárského průsmyku se řadí k nejlépe zachovaným  lesním porostům 

České republiky. [6] 

Součástí CHKO Bílých Karpat je také Vizovická vrchovina, ve které se nachází 

největší moravské lázeňské město Luhačovice, které využívají 14 minerálních pramenů, 

z nichž nejznámější je Vincentka. 

 

Obr. č. 3.1: Mapa CHKO Bílé Karpaty 

Zdroj: http://www.hrubavrbka.cz/zivotni-prostredi/chko-bile-karpaty/ 

3.2.3 Geologie 

Bílé Karpaty patří do Karpatské horské soustavy a byly zformovány horotvornými 

procesy alpínského vrásnění během třetihor a vyznačují se příkrovou stavbou flyšových 

vrstev, tzn. střídání propustných pískovců a nepropustných jílovců. Flyš lehce podléhá vodní i 

větrné erozi, což způsobilo, že Bělokarpatské hřbety jsou nízké, široké a oblé. [25] 
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3.2.4 Geomorfologie 

Bílé Karpaty jsou tvořeny dvěma paralelními hřbety a délka celého masivu je 80 km. 

Vlivem vodní eroze často dochází ke vzniku zářezů a strží. Svahové pohyby jsou proto velmi 

častým jevem, které jsou jedním z důležitých činitelů při vzniku bělokarpatských pramenišť a 

mokřadů. [20] 

3.2.5 Vodstvo 

Bílé Karpaty patří hydrologicky k povodí řek Moravy a Váhu. Nejdelším tokem je 

řeka Vlára, k dalším významným patří říčky Olšava a Velička. Geologická stavba a horninové 

složení výrazně ovlivňuje hydrologické poměry Bílých Karpat. Flyšové vrstvy nedovolují 

akumulaci většího množství podzemních vod, proto jsou zde prameny rozptýlené a méně 

vydatné. Dalším charakteristickým jevem pro vodní toky Bílých Karpat je rozkolísanost 

průtoků. V době jarního tání sněhu  jimi protéká nejvíce vody a v létě zase často vysychají. 

Z hydrologie této chráněné krajinné oblasti nesmí být opomenuty minerální prameny z okolí 

Luhačovic, Nezdenic, Suché Lozi, Záhorovic, Bánova a Ordějova, jejichž vznik je ovlivněn 

třetihorní vulkanickou činností. [6] 

3.2.6 Podnebí 

Převážná část území je začleněna do mírně teplé oblasti s krátkým suchým létem. Do 

chladné klimatické oblasti je řazena severovýchodní část od Vlárského průsmyku a vrcholové 

části Javořiny, Lopeníku a Mikulčina vrchu. Oblast s dlouhodobým teplotním ročním 

průměrem 8,9 °C tvoří jihozápadní část Bílých Karpat.  

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje od 553 mm v nejteplejší části u Strážnice po 

700 mm na Velké Javořině. S nadmořskou výškou stoupají i sněhové srážky. Na hřebenech 

dosahuje až 100 dní za rok se sněhovou pokrývkou do 50 cm, díky čemu Bílé Karpaty nabízí 

skvělé podmínky pro zimní rekreaci a zimní sporty.  

V oblasti od Petrova po Bojkovice se vyskytuje silný, suchý a teplý vítr a způsobuje 

tím silnou větrnou erozi. [6] 

3.2.7 Flóra 

Bílé Karpaty jsou známé pro své květnaté, orchidejové louky se solitérními stromy. 

Tyto luční porosty patří k nejrozsáhlejším a na druhy rostlin nejbohatším ve střední Evropě. 



14 

 

Chráněná krajinná oblast se pyšní přibližně 1500 druhy rostlin 

s největším bohatstvím planých orchidejí v České republice. 

101 druhů rostlin je chráněných.  

Téměř 45% plochy CHKO pokrývají lesy. Významné 

zastoupení mají lesy listnaté, pokrývající téměř 55% z celkové 

plochy, z nichž nejdůležitější listnatou dřevinou je buk.            

V důsledku geologických poměrů jsou také velmi častým 

jevem prameniště a luční mokřady. [8] 

 

Obr. č. 3.2: Vstavač májový 

Zdroj: http://www.hotelkopanice.cz/page/67996.chko-bile-karpaty/ 

3.2.8 Fauna 

Stejně jako bohatství rostlinné, jsou Bílé Karpaty bohaté i na živočichy. Zejména 

fauna hmyzu na květnatých loukách je hojně zastoupena, především motýli. Spatřit lze také 

užovky, vzácné brouky tesaříky, mloky, slepýše a spoustu dalších. Z šelem se vyskytuje rys 

ostrovid, občas se ze Slovenska zatoulá medvěd a v roce 2006 byl zaznamenán přechodný 

výskyt vlka. [6]    

3.2.9 Ochrana přírody 

„Cílem CHKO je udržovat i zlepšovat zachovalý stav její krajiny a přírody. Pro 

návštěvníky i obyvatele to například znamená, že je zde zakázáno zbavovat se odpadů, tábořit 

a rozdělávat ohně, pokud na to místo není vyhrazeno, a jezdit mimo cesty nebo jinak měnit 

dochované životní prostředí.“ [6, str. 22]  

Od doby vyhlášení je zajišťována ochrana přírody následující kontrolou a péčí o 

„maloplošná území“. Podle významu a velikosti jsou dělena na národní přírodní rezervace, 

národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky. 

Správa CHKO Bílé Karpaty 

Nad ochranou přírody a krajiny v této oblasti dohlíží Správa CHKO Bílé Karpaty, 

která sídlí v Luhačovicích. Další její pracoviště se nachází ve Zlíně, Veselí nad Moravou a 

kontaktní místo v Brumově. Mezi hlavní aktivity této organizace patří např. vydávat 
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stanovisko k umístění stavby, projednává a uděluje pokuty za přestupky, vyhlašuje památné 

stromy atd. 

Louky a pastviny Bílých Karpat jsou významným přírodním a současně kulturním 

dědictvím, proto péče o travní porosty je jedním z nejdůležitějších úkolů Správy CHKO 

společně s dobrovolníky sdruženými v nevládních organizacích. [16]   

Český svaz ochránců přírody 

Činnost ČSOP Bílé Karpaty je velmi obsáhlá. Přes odborné botanické a zoologické 

průzkumy, sledování rozdílného vlivu obhospodařování na luční porosty, zpracování plánů 

péče maloplodých území až po naučnou činnost formou výstav, přednášek a další veškerou 

práci s mládeží. [17] 

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 

Vzdělávací a informační středisko se sídlem ve Veselí nad Moravou se věnuje 

ekologické výchově a osvětě, ekoporadenství a informační činnosti. Pořádají přednášky pro 

veřejnost, terénní exkurze s odborným výkladem, výukové programy pro všechny stupně škol. 

Dále poskytují turistické informace o Bílých Karpatech, půjčují odbornou literaturu pro 

ekologickou výchovu a pořádají různé významné akce. [30] 

Stráž přírody 

Ochrana přírody nemusí být jen záležitostí státních orgánů, ale může se na ní podílet 

každý občan. Kromě pasivní ochrany přírody, která je povinností každého z nás, je možné se 

podílet i aktivně, což umožňuje právě stráž přírody. Členem se může stát každý zdravotně 

způsobilý občan České republiky starší 21 let, schopný právně jednat a neodsouzený pro 

úmyslný trestní čin. Následují zkoušky ze všeobecných znalostí, místních znalostí, znalosti 

souvisejících právních norem a nakonec znalost práv a povinností Stráže přírody. Při 

úspěšném vykonání zkoušky zájemce složí slib před Správou ochrany přírody a poté je mu 

vystaven služební odznak se státním znakem a služební průkaz. Činnost stráže se řídí 

Organizačním řádem Stráže ochrany přírody. [28] 
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4 Cestovní ruch v Bílých Karpatech 

4.1 Turistická infrastruktura 

4.1.1 Ubytovací zařízení 

Bílé Karpaty nabízí svým turistům všechny typy ubytovacích zařízení – hotely, chaty, 

penziony, rekreační zařízení, ubytování v soukromí, kempy. K výběru je opravdu nesčetné 

množství ubytovacích zařízení a je tedy jen na návštěvnících, jaký druh svého ubytování 

budou preferovat.  

V poslední otázce dotazníkového šetření jsem se respondentů tázala, zda mají 

pozitivní či negativní zkušenosti s konkrétním  ubytovacím zařízením a pokud chtěli, mohli i 

jmenovat. Nejvíce odpovědí na otázku týkající se zkušenosti s ubytováním v Bílých 

Karpatech bylo pozitivních a také největší množství jmenovaného ubytování bylo Rekreační 

středisko Chata Lopeník. Bude to tedy i jedno z dalších ubytovacích zařízení v Bílých 

Karpatech, které bude podrobněji popsáno. 

Rekreační středisko Chata Lopeník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.1: Rekreační středisko Lopeník 

Zdroj: http://www.lopenik.cz/stredisko/index.html 
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Rekreační středisko se nachází v Bílých Karpatech v obci Lopeník, nabízí celoroční 

ubytování v krásném a čistém prostředí poblíž druhé nejvyšší hory Bílých Karpat Velkého 

Lopeníku (911 m n. m.).  

Ubytování je hotelového typu v samotné budově a ke středisku ještě náleží dvě chatky 

s celkovou kapacitou 61 lůžek. K dispozici jsou dvojlůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje 

s vlastním sociálním zařízením. 

Rekreační středisko nabízí svým hostům možnost stravování (polopenzi nebo plnou 

penzi), společenskou místnost s barem, zdarma wi-fi připojení, posilovnu, saunu, kulečník, 

šipky, stolní tenis, stolní fotbálek, dětské hřiště, školící místnost s videoprojektorem, 

venkovní bazén, tenisový kurt, petang, možnost grilování a díky vlastnímu vinnému sklepu 

také ochutnávku vín. 

Středisko je oblíbené svým celoročním provozem zejména pro pořádání seminářů, 

školení a meetingů, pro rodinné oslavy, svatby, ale také pro strávení příjemné dovolené rodin 

s dětmi. 

Možnost využití volného času mimo ubytovací zařízení je taky velmi rozmanitá jak 

pro milovníky zimních sportů, cykloturisty, pěší, tak možnost navštívit v blízkém okolí 

spoustu kulturních a přírodních památek. [23] 

Pro náročnější návštěvníky, kteří chtějí relaxovat, odpočinout si a načerpat nových sil, 

Bílé Karpaty nabízejí i takový komfort, kde mohou veškeré tyto potřeby uspokojit.   

Wellness hotel Kopanice 

Wellness hotel Kopanice se nachází v obci Žítková, která je součástí Moravských 

Kopanic. Je to nově vybudovaný hotel s celoročním provozem a vlastním wellness centrem. 

Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi, seniory, sportovce, ale také pro pořádání firemních akcí, 

svateb a rodinných oslav. 

K dispozici je celkem 26 pokojů, z nichž 2 jsou jednolůžkové, 20 dvoulůžkových a 4 

rodinné apartmány, dále možnost stravování pro hotelové i nehotelové hosty a již zmíněné 

wellness centrum, které nabízí relaxační bazén, whirpool, relaxační zimní zahradu, saunu, 

Knaippův chodník a fitness. 
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Ve volném čase se hosté mohou vydat na túru po překrásné okolní přírodě, půjčit si 

kola nebo navštívit některou z místních ekofarem, což ocení zejména děti, které se mohou 

potěšit s živými zvířátky a je zde možnost zakoupit některý z bioproduktů. Dále si turisté 

mohou vyzkoušet hru s laserovými zbraněmi nebo nordic walking, což je chůze se 

speciálními holemi a ještě spousta dalších možností, jak volný čas v této krajině využít. [21] 

Horská chata Jana  

- Mikulčin vrch 

- ubytovací kapacita 28 osob - 6 apartmánů s vlastním sociálním zařízením 

- možnost stravování ubytovaných i ostatních turistů 

- na objednávku možnost rodinných oslav, firemních akcí apod. [19] 

Chata Lopata  

- pod Mikulčiným vrchem, přímo na sjezdovce Lopata 

- ubytovací kapacita až 42 míst, pokoje bez vlastního sociálního zařízení, sociální 

zařízení společné na patře 

- možnost stravování pro ubytované i neubytované [29] 

Rekreační středisko Monte Lope  

- obec Lopeník 

- středisko se skládá ze dvou částí – hlavní budovy a chatkového táboru, ubytovací 

kapacita v hlavní budově je 56 lůžek, některé pokoje mají společné sociální zařízení 

na chodbě, některé jsou s vlastním sociálním zařízením. Chatek je celkem 20 

s kapacitou 80 lůžek 

- možnost pořádání větších oslav, svateb a firemních akcí [24] 

Agropenzion Vápenice  

- obec Vápenice 

- ubytovací kapacita penzionu je 35 lůžek 

- vhodný pro školy v přírodě, dětské tábory či ozdravné pobyty 

- pro ubytované možnost polopenze i plné penze [18] 

Penzion Patrik  

- přímo na Mikulčině vrchu 
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- ubytovací kapacita rodinného penzionu je 18 lůžek – 4 čtyřlůžkové apartmány a jeden 

dvoulůžkový pokoj, k dispozici jsou také chatky – 2 chatky šestilůžkové a 3 chatky 

čtyřlůžkové 

- stravování možné pouze pro ubytované hosty [26] 

Rekreační středisko Kopánky  

- pod Mikulčiným vrchem 

- ubytovací kapacita 51 lůžek, všechny pokoje s vlastním sociálním zařízením a 10 

pětilůžkových chatek 

- školicí středisko 

- stravování pro ubytované hosty i ostatní turisty [22] 

4.1.2 Stravovací zařízení 

Stravovací zařízení jsou v Bílých Karpatech rozšířena stejně dobře jako ubytovací. 

Nacházejí se zejména ve městech, rekreačních střediscích, turisticky atraktivních oblastech, 

podél významných silničních komunikací. Některá ze stravovacích zařízení nabízejí tradiční 

kuchyni s místními odrůdami vína, zejména v oblasti Hodonínska, který patří do ráje 

jihomoravského vinařství, dále Strážnicka, Uherskohradišťska a Vlčnovska. Stravovat se lze 

téměř ve všech ubytovacích zařízeních, kterým byla věnována předchozí kapitola. V oblasti 

Moravských Kopanic je nejznámějším stravovacím zařízením díky své poloze Motorest 

Rasová, který je posledním motorestem na silnici E50 před Slovenskou republikou směrem na 

Starý Hrozenkov. V nabídce je bohatý výběr jídel a v létě také grilované speciality a 

pravidelně pořádané zvěřinové hody. 

4.1.3 Doprava 

            Nejvíce turistů do Bílých Karpat přijíždí vlastní dopravou. Ostatním turistům, kteří 

upřednostňují hromadnou dopravu, jsou k dispozici pravidelné autobusové i vlakové spoje 

mezi obcemi CHKO Bílé Karpaty. 

 

 

  



20 

 

4.1.4 Cyklotrasy  

a) Střední okruh Bílými Karpatami 

Trasa dlouhá 60,5 km, nenáročná, vedená po místních komunikacích a nezpevněných 

polních cestách nabízí poznání památek Uherskobrodska, památek lidového 

stavitelství a jedinečné přírody Bílých Karpat. 

Trasa: Uherský Brod - Újezdec  - Šumice – Nezdenice - Bojkovice - Zámek Nový 

Světlov -  Komňa - Troják – Lopeník – Březová - Suchá Loz – Bánov – Nezdenice – 

Šumice – Újezdec - Uherský Brod (Městská památková zóna, Muzeum 

J.A.Komenského) 

b) Na Slovensko přes Velkou Javořinu 

Cyklotrasa je dlouhá 59 km a prochází přes nejvyšší vrchol Bílých Karpat – Velkou 

Javořinu a slovenskou kopaničářskou oblast po značených cyklotrasách. 

Trasa: Velká nad Veličkou – Javorník – Vápenky - Velká Javořina – Hrnčiarové - 

Stará Turá – Myjava - Velká nad Veličkou 

c) Vinařská stezka okolo Strážnice 

Nenáročná, 32 km dlouhá stezka, převážně po úzkých asfaltových silnicích nabízí ty 

nejvýznamnější lokality strážnického vinařství.  

Trasa: Strážnice - Tvarožná Lhota – Radějov – Sudoměřice – Petrov - Strážnice 

d) Velký okruh po Moravských Kopanicích 

Cyklotrasa dlouhá 54 km s celkovým převýšením 1150 m vede zčásti po cyklotrasách, 

zčásti terénem po naučných stezkách. Během krátkých vzdáleností se překonávají 

velké výškové rozdíly.  

Trasa: Bojkovice – Pitín – Žítková – Hutiska – Žítková - Starý Hrozenkov – Vyškovec 

- Mikulčin vrch - Lopenické sedlo – Lopeník - Bystřice pod Lopeníkem – Nezdenice – 

Záhorovice - Bojkovice 
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Obr. č. 4.2: Původní lidová architektura Moravských Kopanic 

Zdroj: http://www.lopenik.cz/stredisko/index.html 

 

e) Cesta k bohyním Moravských Kopanic 

Trasa je dlouhá 55 km s několika strmými stoupáními, vede po silnicích i lesních 

cestách. 

Trasa: Bojkovice – Komňa – Lopeník - Velký Lopeník – Březová – Lopeník – 

Vyškovec – Vápenice - Starý Hrozenkov – Žítková – Bzová – Krhov – Bojkovice [13] 

Bohyně Moravských Kopanic byly bylinkářky, které žily na samotách a měly bohaté 

znalosti o okolních rostlinách, o jejich účincích i místech výskytu. Chudoba zdejšího 

kraje živila legendy o čarodějnickém umění místních žen, a to už od 15. století. Pro 

většinu lidí v obcích Moravských Kopanic byla totiž lékařská péče finančně 

nedostupná. Pomocí bylinek uměly vyléčit tělo i duši, věštit budoucnost z odlitého 

vosku nebo zajistit lásku vytouženého partnera. Ještě v první polovině 20. století sem 

za nimi jezdili lidé nejen z celé Moravy, ale také z Vídně, Prahy, Bratislavy nebo 

Varšavy. Nejvíce prosluly věštkyně a léčitelky ze Žítkové. Trvalá expozice o 

kopanických bohyních je instalována v chatě Jana pod Mikulčiným vrchem. [14] 
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4.1.5 Pěší trasy 

a) Moravskými Kopanicemi na Velký Lopeník 

Trasa dlouhá 29,5 km vede po lesních a lučních cestách, místy po úzkých silnicích. 

Stezka seznámí s místní jedinečnou krajinu, zachovalou tradiční architekturou, zvyky 

a tradicemi. 

Trasa: Starý Hrozenkov – Vyškovec - Lopenické sedlo - Velký Lopeník – Lopeník - 

Lopenické sedlo - Mikulčin vrch - Starý Hrozenkov. 

b) Lázeňský okruh Dušana Jurkoviče 

Značený pěší okruh dlouhý 19 km vede 

po lesních cestách v okolí Luhačovic 

s výstupem na Obětovou horu.  

Trasa: Luhačovice - Jezírko lásky – 

Pozlovice - Luhačovická přehrada - 

Obětová hora - Bílý kříž – Luhačovice 

Obr. č. 4.3: Jurkovičův dům v Luhačovicích 

Zdroj: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/helika-zmeni-podobu-lazni-luhacovice/ 

 

c) Z Bojkovic na Moravské Kopanice – 29 km, trasa vede z Bojkovic po řídce 

frekventovaných silnicích, polních i lesních cestách až do Moravských Kopanic. 

d) Za památnými stromy Slovácka – 13 km, po Oskerušové naučné stezce z Tvarožné 

Lhoty až na Radějov. 

e) Okolo Starého Hrozenkova – 21,5 km, okružní trasa Moravskými Kopanicemi, která 

vede po naučných stezkách Okolo Hrozenka a Moravské Kopanice. 

f) Za orchidejemi na Čertoryje – 28 km, trasa vede z Hrubé Vrbky převážně po 

lučních a lesních pěšinách kopcovitou krajinou na louky Čertoryje, což jsou 

nejrozsáhlejší květnaté bělokarpatské louky s vysokým zastoupením kriticky 

ohrožených druhů rostlin, zejména orchidejí, kterých tu rozkvétá 22 druhů. [13] 
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4.1.6 Naučné stezky 

a) Naučná stezka Javořinská 

Trasa vhodná pro pěší je dlouhá celkem 23 km, lze ji rozdělit na dlouhou (23 km), 

střední (16 km) a krátkou (5 km) trasu a obsahuje 14 tabulí informující o zdejším kraji 

a místních obyvatelích. 

Naučná stezka vede Horňáckem, regionem s nenarušenou přírodou a bohatou kulturou. 

Začíná ve Velké nad Veličkou a končí strmým stoupáním na nejvyšší vrchol Bílých 

Karpat Velkou Javořinu (970 m n. m.). Velmi cenná a zajímavá je především Národní 

přírodní rezervace Javořina se zachovalým bukovým pralesem. 

Jednotlivá stanoviště:  

Velká nad Veličkou – představení naučné stezky, Horňácko – o tradicích, Javorník – 

obec a krajina, Filipovksé údolí - rekreace, Megovka - bučiny, Kubíkův vrch – 

ochrana přírody, Nová Lhota – obec a folklór, U farmy – péče o krajinu, Vápenky – 

příroda, osídlení, Vadovská – hospodaření v lesích, Velká Javořina - rezervace, 

Kamenná búda – vzácná zvířena, Suchovké Mlýny, Suchov – historie, Petruchovy 

Mlýny – lidová tvorba 

b) Naučná stezka Lopeník 

Stezka pro pěší i cyklisty je dlouhá 7,3 km, obsahuje celkem 8 informačních panelů a 

vede pod druhým nejvyšším vrcholem Bílých Karpat – Velkým Lopeníkem (911 m n. 

m.). Tabule charakterizují krajinu Moravských Kopanic z přírodního i kulturního 

hlediska s informacemi z geologie, hydrologie, údržby a ochrany přírody. 

Jednotlivá stanoviště: 

Lopeník – CHKO Bílé Karpaty, obec Lopeník, U zvonice – zvonice, přírodní památka, 

Soliskový potok – geologie, hydrologie, příroda, U Hluboké cesty – okolí obce, lesní 

byliny, Velký Lopeník – vrchol, památník, zalesňování, Podkova – obec Březová, 

údržba krajiny, Lidová architektura – typické stavby, rekreace, Kopanice – tradice, 

polní plevele, revitalizace 
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c) Naučná stezka „Okolo Hrozenka“ 

Naučná stezka pro pěší i cyklisty je 18 km dlouhá a zpřístupňuje výhledová místa, 

která zaručují nejkrásnější panoramata Moravských Kopanic a jedny z nejkrásnějších 

výhledů v celých Bílých Karpatech. Je to dlouhá náročná stezka, která se však dá 

rozdělit do dvou samostatných částí – kratší hrozenkovskou a delší, která vede do 

Vyškovce a Vápenic. Trasa zahrnuje 12 informačních zastávek (panelů), které 

seznamují s místní historií, tradicemi. Protože se nacházíme na území chráněné 

krajinné oblasti, je více než polovina informačních tabulí věnována přírodě Bílých 

Karpat a její ochraně. 

Jednotlivá stanoviště: 

Starý Hrozenkov – historie obce, CHKO Bílé Karpaty – základní údaje, zemědělství 

v Bílých Karpatech – historie a současnost, Šance na Bedovém – historie obrany 

zemské hranice (i reálná rekonstrukce části obranného valu s palisádou), kopaničářský 

folklór, toky Bílých Karpat – charakter a bohatství bělokarpatských řek a potoků, 

Vyškovec – historie a charakter obce, lesy Bílých Karpat – základní informace o 

nejzachovalejších lesích naší republiky, zvířena Bílých Karpat – základní 

charakteristika, geologie Bílých Karpat – základní charakteristika, Vápenice – historie 

obce a kopaničářský kroj 

d) Naučná stezka Šumárnická – 18 km, 18 panelů, pro pěší i cyklisty, stezka vede od 

Strážnice až do Velké nad Veličkou 

e) Naučná stezka Květná – 7 km, 10 panelů, pro pěší i cyklisty, stezka vede pod Velkou 

Javořinou, kolem obce Strání – Květná 

f) Naučná stezka Moravské Kopanice – základní okruh 11,6 km, s odbočkou na Lokov 

a Hutě celkem 23,1 km, 14 panelů, určena pro pěší, možno i cyklisty na horských 

kolech, stezka vede po okolí Starého Hrozenkova a Žítkové 

g) Naučná stezka Bojkovická -  malý okruh 16 km, velký okruh 24 km, 10 panelů, pro 

pěší i cyklisty, stezka vede z obce Bojkovice až na hraniční kótu „Na koncích“ a 

malým okruhem přes Pitín zpět do Bojkovic, nebo lze pokračovat velkým okruhem po 

hřebeni na vrchy Ochoz a Lokov. [20] 
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4.2 Přírodní atraktivity 

Na území CHKO Bílé Karpaty se nachází celkem 5 národních přírodních rezervací, 2 

národní přírodní památky, 15 přírodních rezervací a 32 přírodních památek, z nichž jedním 

z nejvyhledávanějších cílů turistů je zcela jistě Národní přírodní rezervace Javořina, tvořena 

lesy pralesovitého charakteru na severním svahu a horskými loukami pod vrcholem Velké 

Javořiny. Na slovenské straně se pod vrcholem již více jak 80 let nachází Holubyho chata 

s možností občerstvení i ubytování. Vrcholem hory prochází hranice ČR se Slovenskem a 

zároveň se zde nachází 135 metrů dlouhý televizní vysílač. Další, velmi známou národní 

přírodní rezervací je NPR Čertoryje, turisty obdivována a navštěvována pro své nejrozsáhlejší 

bělokarpatské květnaté louky s výskytem četných druhů chráněných rostlin a živočichů. 

V rezervaci se vyskytuje mimo jiné přes dvacet druhů orchidejí. [13] 

 

Obr. č. 4.4: Národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní 

památky CHKO Bílé Karpaty 

Zdroj: http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=mapa&site=CHKO_bile_karpaty_cz 
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4.3 Antropogenní atraktivity 

Rozhledna Velký Lopeník 

První rozhledna na druhé nejvyšší hoře Bílých Karpat byla postavena v roce 1944, 

hned po válce v roce 1946 shořela, ale ještě téhož roku byla obnovena. Ta dosloužila v roce 

1972 a do roku 1995 zde stával jen jednoduchý dřevěný triangl. Nově byla rozhledna 

postavena v roce 2005 a díky těsné blízkosti státních hranic má symbolizovat přátelství Čechů 

a Slováků. Na výstavbě se podílely Sdružení obcí pod Lopeníkem a mikroregiony Bojkovsko, 

Bošáca a Uherskobrodsko. Stavba je vysoká 22 metrů a po překonání 101 schodů se nabídne 

pohled na obě strany státní hranice. Na severní straně výhled na Uherský Brod, jihozápadně 

na vrchol Velké Javořiny a na jihu už slovenské Nové Město nad Váhom. [13] 

Obr. č. 4.5: Rozhledna Velký Lopeník 

Zdroj: http://www.portaluherskybrod.cz/rozhledna-velky-lopenik-2/ 

 

Lom Rasová – Lom Bučník 

Lom se nachází asi 1,5 km od Bystřice pod Lopeníkem a 1,5 km od obce Komňa, 

odbočka vpravo asi 200 metrů za motorestem Rasová směrem na Starý Hrozenkov. Opuštěný 

pískovcový lom je cennou lokalitou s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Bučník 

je také mineralogicky a geologicky nejzajímavější lokalitou z opuštěných lomů. Kromě 
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výskytu přibližně 50-ti minerálů je unikátní i výskyt porcelanitu, který se využívá pro výrobu 

šperků. V současné době je tento lom veřejnosti nepřístupný. [13] 

Muzeum oskeruší 

Oskeruši – stromu Slovácka, kterému na Slovácku říkají „oskoruša“, je věnováno 

muzeum, které se nachází v Tvarožné Lhotě. Je známá především pro své léčivé účinky, 

zejména při poruchách trávení. Z jejích plodů se vyrábí kompoty, marmelády, mošty, čaje, 

likéry a především pálenka zvaná oskerušovice. Všechny další produkty tohoto stromu mohou 

turisté zakoupit v tomto muzeu. [13] 

Ski areál Mikulčin vrch 

Lyžařský areál se nachází na Mikulčině vrchu v samém srdci Bílých Karpat. Na své si 

zde přijdou milovníci zimních sportů, a to jak rodiny s dětmi, tak náročnější lyžaři či běžkaři, 

pro které jsou k dispozici tratě v celkové délce přibližně 70 km. 

V areálu jsou pro lyžaře celkem tři sjezdovky. Svah Lopata, dlouhý 550 metrů 

s výškovým rozdílem 130 m, spíše pro začátečníky, je uměle zasněžován technickým sněhem 

a nabízí také možnost večerního lyžování. Svah Myšáčka I – stará sjezdovka a Myšáčka II – 

nová sjezdovka, oba s délkou 850 metrů a výškovým rozdílem 185 metrů, jsou určeny spíše 

pro zkušenější, pokročilé lyžaře a závodníky. Oba svahy jsou závislé pouze na přírodním 

sněhu a od sjezdovky Lopata jsou vzdáleny asi 250 m. 

Od roku 2011 lyžařský areál nevlastní lyžařský klub, ale již soukromý majitel, který 

s areálem do budoucna plánuje velké změny. Uvažuje o zřízení lanovkové sedačky a celkově 

dalším rozšíření a zkvalitnění služeb pro návštěvníky. Od zimní sezóny 2011/2012 zde zavedl 

i lyžařskou a snowboardovou školu s profesionálně vyškolenými instruktory. 

Na chatě Lopata, v bezprostřední blízkosti sjezdovek, je pro turisty možnost 

celoročního ubytování, stravování a občerstvení. [27] 

Zámek Nový Světlov  

Zámek byl vybudován jako gotický hrad v 15. století nad městem Bojkovice. Hrady na 

moravskoslovenském pomezí, včetně Nového Světlova, byly budovány jako opevněná centra 

proti nájezdníkům z Uher. Kromě Nového Světlova všechny zanikly. Mezi 14. a 15. století 

drželi světlovské panství Šternberkové, poté se nad panstvím vystřídalo několik majitelů a po 
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uherských válkách bylo prodáno Landštejnům. Nyní vlastní zámek soukromý majitel, díky 

němuž prošel rozsáhlou rekonstrukcí a je znovu přístupný veřejnosti. Kromě ubytovací 

kapacity, restaurace a vinárny je zde umístěna expozice Městského muzea v Bojkovicích. [13] 

Obr. č. 4.6: Zámek Nový Světlov 

Zdroj: http://www.rr-strednimorava.cz/photo_full/zamek-novy-svetlov-v 

 

4.4 Atraktivity okolí 

Vlčnov  

Vlčnov je proslulý svou barvitou krásou krojů, vinařstvím, lidovými zvyky a tradicemi 

a místní architekturou. Jedinečnou kulturní památkou jsou vlčnovské búdy, které jsou oproti 

jiným vinným sklepům nadzemní a mají pouze dvě místnosti. V první se víno lisuje a koštuje, 

ve druhé se skladuje. V současnosti je celkem 35 búd. Vystaveny jsou kovářské výrobky, 

zemědělské nářadí z 19. a 20 století a ukázka vlčnovské jizby, síně, komory a černé kuchyně i 

zdejší lidový oděv. Tradiční folklorní slavností už takřka 200 let je každoroční Jízda králů, 

která se koná vždy poslední neděli v květnu a účinkují zde soubory z celé České republiky i 

zahraničí. 

http://www.rr-strednimorava.cz/photo_full/zamek-novy-svetlov-v
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Obr. č. 4.7: Jízda králů ve Vlčnově 

Zdroj: http://www.lidovky.cz/jihomoravska-jizda-kralu-je-na-seznamu-unesco-fol-/ln_domov 

 

Luhačovice  

Čím pyšnit se také má také lázeňské městečko Luhačovice. Jsou to čtvrté největší 

lázně v České republice s šesti vyvěrajícími přírodními prameny a mnoha prameny 

navrtanými, z nichž nejznámější jsou Vincentka, Ottovka, Aloiska a Amandka. Prameny se 

používají k pitné léčbě, koupelím a inhalacím. V současnosti jsou Luhačovice jedinými 

lázněmi s kompletním zařízením pro léčbu dýchacích cest v České republice. Turisty nadchne 

zcela jistě velké množství cukráren, kavárniček, dlouhá kolonáda podél řeky Olšavy a místní 

architektura, především domy architekta Dušana Jurkoviče, které jsou proslulé nejen v České 

republice. 

Uherský Brod  

Uherský Brod je spojován hlavně se jménem nejslavnějšího rodáka tohoto kraje – Jana 

Amose Komenského. O jeho osobnosti a životě se návštěvníci více dozví ve stejnojmenném 

muzeu, které se v Uherském Brodě nachází. Z dalších památek jistě stojí za pozornost 

starobylá radnice se soškou Černého Janka na věžních hodinách, k níž se váže pověst z doby 

kuruckých válek, renesančně-barokní Panský dům, Dominikánský klášter nebo židovský 
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hřbitov s kaplí. Kromě muzea mohou turisté navštívit také místní hvězdárnu nebo především 

dětmi, ale i dospělými, velmi oblíbený aquapark Delfín. 

Starý Hrozenkov – Kopaničářské slavnosti  

Slavnosti se konají každoročně vždy v červenci ve Starém Hrozenkově. Tradiční, 

převážně na folklor zaměřené lidové slavnosti moravsko-slovenského pomezí, s třídenním 

programem, ve kterém vystupují folklorní soubory a dechové orchestry i ze zahraničí. [13] 

 

Možnosti využití volného času jsou skutečně rozmanité. Je zde ještě spousta míst, 

která turisté mohou navštívit. Poloha Moravských Kopanic je v těsné blízkosti ostatních obcí 

a vesnic se spoustou dalších turistických atraktivit, dobře dostupná osobní dopravou i 

pravidelnými autobusovými spoji. Je tedy jen na turistech, co si pro svou rekreaci v Bílých 

Karpatech zvolí.   
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5 Výsledky vlastního šetření 

5.1 Dotazníkové šetření 

Otázka č. 1 

Navštívili jste již někdy oblast Bílých Karpat? 

 

Graf č. 5.1: Průzkum, kdo z respondentů již oblast navštívil 

Ze všech dotazovaných respondentů oblast CHKO Bílé Karpaty navštívili všichni.  

 

Otázka č. 2 

Plánujete někdy v budoucnu tento region navštívit? 

 

Graf č. 5.2: Zjištění, jestli turisté plánují tuto oblast v budoucnu navštívit 
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Pouze 7 respondentů odpovědělo na otázku, zda Bílé Karpaty ještě někdy v budoucnu plánují 

navštívit, odpovědí spíše ne. Z těch, co již vůbec neplánují tuto oblast znovu navštívit, není 

nikdo, 103 dotazovaných destinaci navštíví určitě znovu a zbylých 12 ještě váhá. 

 

Otázka č. 3 

Z jakých zdrojů jste se o možnosti využití cestovního ruchu v Bílých Karpatech dozvěděli? 

 

Graf č. 5.3: Průzkum, z jakých zdrojů se o Bílých Karpatech respondenti dozvěděli 

Na otázku, z jakých zdrojů se o využití cestovního ruchu v Bílých Karpatech dozvěděli, byly 

nejčastější odpovědí reference známých a přátel, což si jako svou odpověď vybralo 79 

respondentů. Dalších 18 respondentů se o této oblasti dozvědělo prostřednictvím webových 

stránek, 14 respondentů se o Bílých Karpatech dočetlo v naučných časopisech a zbylých 11 

v pořadech o cestování. 

 

Otázka č. 4 

Do které věkové skupiny se řadíte? 

 

Graf č. 5.4: Věková skupina respondentů 
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Nejvíce, a to 47 dotazovaných bylo ve věkové skupině 21 – 40 let, jen o něco méně, 41 

respondentů ve skupině 41 – 60 let, 22 dalších se řadí do skupiny do 20-ti let a posledních 12 

respondentů mělo 61 let a víc. 

 

Otázka č. 5 

Jste Žena / Muž? 

 

 

Graf č. 5.5: Pohlaví respondentů 

Z dotazovaných převažovaly ženy, celkem v počtu 69 a 53 mužů.  

Otázka č. 6 

Jaký byl důvod Vaší návštěvy regionu? (je možno vybrat i více odpovědí) 

 

 

Graf č. 5.6: Důvod návštěvy oblasti 
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Na otázku, jaký byl důvod návštěvy této oblasti, bylo možné vybrat více odpovědí, což ve 

výsledku zprůměrovalo 1,7 odpovědi na každého respondenta. Nejčastějším důvodem byla 

turistika a sport – 64 respondentů, 61 dalších zde zavítalo za upevněním svého zdraví a 

relaxací, 41 respondentů navštívit příbuzné a známé, 39 dalších za sportovní nebo kulturní 

akcí a jen 8 z nich za kulturou a historií. 

 

Otázka č. 7 

Jak dlouhý byl Váš pobyt? 

 

 

Graf č. 5.7: Délka pobytu 

Na otázku týkající se délky pobytu bylo nejvíce odpovědí víkend nebo prodloužený víkend – 

52 respondentů, dalších 45 podnikne do Bílých Karpat jednodenní výlet, 16 v délce jednoho 

týdne a jen 9 zbylých na dobu delší než jeden týden. 

 

Otázka č. 8 

Navštívila jste tento region více než jednou? 

 

Graf č. 5.8: Otázka týkající se opakovanosti navštívení oblasti 
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Na otázku, zda tento region navštívili více než jednou, odpovědělo všech 122 respondentů, že 

oblast Bílých Karpat navštívili opakovaně.   

 

Otázka č. 9  

Který druh turistiky v regionu uplatňujete nejvíce? (je možno vybrat i více odpovědí) 

 

 

Graf č. 5.9: Nejvíce uplatňovaný druh turistiky 

Na devátou otázku bylo možno vybrat více variant, čímž ve výsledku vznikl průměr 3,2 

odpovědi na každého respondenta, přičemž nejvíce z nich, v počtu 113 respondentů, 

navštěvuje Bílé Karpaty pro pěší turistiku. Velká většina, tj. 87 respondentů uvedla zájem 

v zimní sezóně o lyžařskou turistiku, 61 dalších také o zde velmi oblíbenou cykloturistiku. 

Celkem 54 respondentů si vybralo turistiku poznávací, 35 naučné stezky, 16 respondentů 

navštěvuje v Bílých Karpatech různé sportovní nebo kulturní akce, 7 dalších je agroturistů a 

jen jeden ze všech zde chodí tábořit. 
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Otázka č. 10 

Jak celkově hodnotíte region z hlediska rozvoje cestovního ruchu? 

 

 

Graf č. 5.10: Hodnocení regionu 

Jako bezvýznamnou destinaci s možnostmi/bez možností rozvoje cestovního ruchu CHKO 

Bílé Karpaty nepovažuje nikdo z dotazovaných. Z celkového počtu 122 respondentů považuje 

Bílé Karpaty za atraktivní destinaci s dosud malým využitím potenciálu cestovního ruchu 67 

dotazovaných a zbylých 55 za významnou destinaci s možnostmi rozvoje cestovního ruchu. 
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Otázka č. 11 

Co regionu podle Vás nejvíce schází? (je možno vybrat i více odpovědí) 

 

 

Graf č. 5.11: Průzkum, co turistům v regionu schází 

Otázka možná s více odpověďmi, v průměru 3,6 odpovědi na každého. Dle respondentů 

v Bílých Karpatech nejvíce schází společenská a zábavní centra, což vybralo jako svou 

odpověď 87 dotazovaných. O pět lidí méně vybralo možnost vybavenost pro sportovní 

využití, sportovní areály, což neméně souvisí s předcházející odpovědí. Dle 79 dotazovaných 

této oblasti schází také větší množství atrakcí pro děti a 74 respondentů by v Bílých Karpatech 

uvítalo kvalitnější dopravní infrastrukturu, vybudovat více parkovišť, lepší stav silnic. Lepší 

dostupnost hromadnými dopravními prostředky by přivítalo 45 respondentů a dalších 32 větší 

péči o památky a turistické atraktivity, 25 dotazovaných by požadovalo služby pro náročnou 

klientelu a špičková luxusní zařízení, ale celkově se sítí ubytovacích a stravovacích zařízení 

jsou lidé spokojeni, jen 3 z nich by tuto síť ještě rozšířili. 
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Otázka č. 12 

Jaká byla Vaše spokojenost s poskytovanými turistickými informacemi? 

 

 

Graf č. 5.12: Graf spokojenosti s poskytovanými turistickými informacemi 

Na otázku spokojenosti s poskytovanými turistickými informacemi byla nejčastější odpověď 

spíše dobrá – 89 respondentů, 26 z nich bylo velmi spojeno a 7 zbylých by zhodnotilo 

poskytování informací jako spíše špatné. 

 

Otázka č. 11 

Jaké přírodní nebo kulturní památky byste doporučil/a svým přátelům? (Vyjmenujte…) 

Na tuto otázku respondenti vyjmenovali:  

Rozhledna Velký Lopeník – 84 respondentů, Kamenolom Bučník – 37 respondentů, Velká 

Javořina – 79 respondentů, Muzeum oskeruší v Tvarožné Lhotě – 9 respondentů, Muzeum 

Jana Amose Komenského v Uherském Brodě – 51 respondetů, Radějov – 23 respondentů. 

 

Otázka č. 12 

Vyjmenujte Vaši pozitivní/negativní zkušenost s ubytovacím zařízením? (popř. uveďte 

konkrétní ubytovací zařízení, ve kterém jste byli ubytováni a zdali jste byli se službami 

spokojeni/nespokojeni) 

Na tuto otázku odpovědělo 46 respondentů a všichni z nich uvedli, že zkušenosti 

s ubytovacím zařízením měli jen pozitivní. Nejvíce jmenované bylo Rekreační středisko 

Lopeník – 27 respondentů, taky Horská chata Jana – 4 respondeti a velká spokojenost byla 

taktéž s Wellness hotelem Kopanice – 4 respondenti. Školicí středisko Kopánky uvedlo 11 

respondentů. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Otázka č. 12 

26 

89 

7 

0 P
o
če

t 
re

sp
o
n

d
en

tů
 

Velmi dobrá 

Spíše dobrá 

Spíše špatná 

Velmi špatná 



39 

 

5.2 SWOT analýza z hlediska cestovního ruchu 

Silné stránky  

 výhodná geografická poloha, jak z pohledu domácího, tak i zahraničního turismu 

(hranice se Slovenskem a těsná blízkost hranic s Rakouskem) 

 jedinečná folklorní oblast se zachovanými zvyky a tradicemi 

 celoroční turistické atraktivity 

 CHKO – zachovalé nezdevastované životní prostředí 

 vhodné podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, množství značených turistických a 

cykloturistických tras 

 významné kulturní a folklórní tradiční akce, zachovalá lidová architektura 

 území s významným přírodním i kulturním potenciálem 

 řada národních přírodních rezervací a národních přírodních památek 

 kladný vztah místních obyvatel k návštěvníkům destinace, obecné povědomí o srdečné 

povaze, pohostinnosti a vstřícnosti obyvatel jihovýchodní Moravy 

 značná nabídka produktu cestovního ruchu 

 dostatečná prezentace prostřednictvím webových stránek 

 dlouhá historie Bílých Karpat 

 široce rozvinutá suprastruktura (hotely, chaty, chalupy, penziony) 

Slabé stránky 

 odlehlost od nejnavštěvovanějšího místa v České republice zahraničními turisty (tj. 

hlavního města – Prahy) 

 nevyhovující stav technické infrastruktury 

 nevyrovnanost kvalifikační úrovně pracovníků v oblasti cestovního ruchu 

 nízké průměrné platy 

 špatný stavebně-technický stav některých kulturních památek 

 nedostatek finančních prostředků pro investice, především u malých podnikatelských 

subjektů 

 nedostatek hostů mimo hlavní sezónu 

 nedostačující počet vlakových a autobusových spojů mezi turisticky významnými 

obcemi 

 nedostatek pracovníků v cestovním ruchu s jazykovou vybaveností 
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 nedostatečně vysoká návštěvnost zahraničních turistů 

Příležitosti 

 využití léčebných pramenů Jižní Moravy 

 zvýšení možnosti pracovních míst v obcích s doposud vyšší nezaměstnaností 

v turisticky atraktivních místech 

 zvýšení počtu pracovníků s jazykovou vybaveností 

 větší rozvoj kongresové turistiky 

 využití geografické polohy chráněné krajinné oblasti (pohraničí se Slovenskem, těsná 

blízkost hranic s Rakouskem) pro rozvoj turistiky (obzvláště pro zvýšení počtu 

zahraničních turistů) 

 modernizace stávajících a výstavba nových sportovních a rekreačních areálů 

 opravy chátrajících kulturních památek 

 větší propagace jednotlivých obcí a mikroregionů 

 zvýšení návštěvnosti v mimosezónních měsících 

Hrozby 

 vliv zahraniční konkurence (především Rakousko, Slovensko) 

 vliv konkurence blízkých turistických oblastí 

 zhoršení stavu technické infrastruktury, především silnic II. a III. třídy 

 necitlivé zásahy do rázu venkova a lidové architektury (devastace novou výstavbou, 

budování elektráren, vysílačů apod.) 

 nedostatek financí pro další rozvoj cestovního ruchu 

 zhoršování stavebně-technického stavu některých kulturních památek 

 problém s dostupností atraktivních míst na venkově 
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6 Doporučení 

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty disponuje poměrně vysokým potenciálem pro 

rozvoj cestovního ruchu. O kvalitách zdejší přírody svědčí také její zařazení do seznamu 

evropských biosférických rezervací. Výjimečnost chráněné krajinné oblasti spočívá 

především v rozsáhlých porostech květnatých luk s vysoce chráněnými vstavačovitými 

rostlinami. 

CHKO Bílé Karpaty má velmi dobré podmínky pro rozvoj především takových forem 

cestovního ruchu, jako je CR sportovně-turistický (zejména cykloturistika, pěší turistika), 

rekreační, kulturně-poznávací a také lázeňsko-léčebný cestovní ruch (Luhačovice, Ostrožská 

Nová Ves). Díky rozptýlenému osídlení kopaničářského typu mají Bílé Karpaty taky skvělé 

podmínky pro rozvoj šetrného cestovního ruchu, jako je agroturismus, ekoturismus a 

ekoagroturismus. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejvíce turisté navštěvují Bílé Karpaty kvůli sportu a 

turistice. K dispozici je totiž nesčetné množství značených turistických a cykloturistických 

stezek a v  zimní sezoně sjezdovek a běžeckých tratí. I přes širokou nabídku možností využití 

volného času zde turisté zavítají zejména v době hlavní sezony, což je jednou ze slabých 

stránek BK. Je také třeba prodloužit pobyt turistů. Nejvíce z nich totiž přijíždějí pouze na 

denní nebo víkendový pobyt. Zvýšit návštěvnost v mimosezonních měsících a prodloužit 

dobu zde strávenou by tedy mohla být příležitost pro další subjekty podnikající v cestovním 

ruchu. Cestovní kanceláře nebo i samotní majitelé ubytovacích zařízení by mohli vytvořit 

takový produkt, který bude zahrnovat pevně stanovený program, délku pobytu pro turisty a 

fakultativní výlety po okolí - kulturní památky, přírodní zajímavosti a události. Jejich 

prezentace na webových stránkách by poté mohla přilákat nejenom domácí, ale i zahraniční 

návštěvníky.  

Ubytovací a stravovací služby zatím dostatečně pokrývají poptávku, avšak s rostoucím 

počtem turistů by bylo potřeba tyto služby rozšiřovat. Stravovací zařízení by měla do své 

nabídky více zařadit místní speciality, protože atraktivita gastronomického turismu neustále 

roste. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že někteří turisté by ale přivítali více 

zařízení a služeb pro náročnou klientelu, čímž se naskýtá další možnost pro potenciální 

uchazeče podnikání v oblasti cestovního ruchu. 
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Vzhledem k tomu, že spousta návštěvníků hledá informace na internetu, je potřeba 

webové stránky neustále aktualizovat a také překládat do alespoň dvou světových jazyků.  

Co dále turistům v této oblasti schází, je více společenských a zábavních center, jejich 

lepší vybavenost, větší množství atrakcí pro děti a zejména kvalitnější dopravní infrastruktura 

(zlepšení stavu silnic a budování parkovišť), které byly rovněž uvedeny v příležitostech 

SWOT analýzy. Tato stanoviska by tedy měly být jednou z prvotních investic pro další možný 

potenciál rozvoje CR v této oblasti. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit současný stav využití cestovního ruchu 

v Bílých Karpatech, zdali je dostačující, a jestli je k dispozici ještě nějaký další potenciál a 

možnosti v následném rozvoji cestovního ruchu v dané oblasti.  

Pro zjištění, co turisty v Bílých Karpatech zajímá a láká nejvíce a naopak, co v této 

oblasti doposud chybí, jsem využila dotazníkové šetření, které bylo stěžejní metodou při 

tvorbě bakalářské práce. Cykloturistika, pěší turistika, zimní sporty, návštěva různých 

kulturních akcí a významných událostí je zejména to, co zde turisty nejvíce láká. Nedostatky, 

které vyplynuly z dotazníkového šetření - nové budování společenských a zábavních center a 

sportovních areálů, kvalitnější dopravní infrastruktura nebo více atrakcí pro děti, by měly být 

jedny z prvních investic, které by měly zabránit těmto hrozbám.  

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty disponuje zejména bohatými přírodními 

předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Mimořádně vysoký přírodní potenciál má okolí 

Starého Hrozenkova, Lopeníku, Strání, Velké Javořiny a Luhačovic.  

Z kulturně-historického předpokladu rozvoje cestovního ruchu má významnou pozici 

udržování starých lidových tradic. Jízda králů, fašankové pochůzky vesnicemi, Kopaničářské 

slavnosti a spousta dalších nabývají neregionálního významu. Zlepšení propagace těchto 

událostí by mohlo přispět k ještě daleko vyššímu počtu zahraničních návštěvníků, což i ve 

SWOT analýze vyplynulo jako jedna z dalších příležitostí cestovního ruchu v Bílých 

Karpatech.  

Taky západní část CHKO má poměrně vysoký potenciál cestovního ruchu, který 

spočívá zejména v rozsáhlých ojedinělých komplexech orchidejových luk a také přítomnost 

Baťova kanálu. Nechybí ani významní kulturní centra jako je Strážnice nebo Hodonín. 

Díky bohatým folklorním tradicím a velkému počtu kulturních akcí si každý 

návštěvník najde kulturní a společenské vyžití v kterékoliv části CHKO i v kteroukoliv roční 

dobu. 

V současné době je tedy nejdůležitější aktivace dosud nevyužitého turistického 

potenciálu a další a další možnosti, jak přilákat nové návštěvníky, jak z jiných krajů naší 

republiky, tak i ze zahraniční. Je však potřeba, aby se do tohoto procesu zapojily všechny 

subjekty v regionu, podnikatelské i veřejné, které mohou jakýmkoliv způsobem zvýšit nebo 
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zlepšit turistickou nabídku. Nelze opomenout, že pro tento společný cíl je nutná jejich 

vzájemná spolupráce. 

S rychlým tempem vývoje cestovního ruchu neustále vznikají jeho nové formy, díky 

čemu následně i možnosti a příležitosti pro další rozvoj v této oblasti. Doufejme tedy, že 

CHKO Bílé Karpaty budou stále tak významnou a atraktivní destinací s dalšími možnostmi 

rozvoje cestovního ruchu jako doposud. 
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