


VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA MANAGEMENTU 

Přírodní atraktivity Bílých Karpat 

 

Natural Attractiveness of White Carpathians 

Student:  Markéta Můčková 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Janásová 

 Ostrava 2011 





Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci, včetně přílohy, vypracovala 

samostatně za použití zdrojů uvedených v seznamu literatury. 

 

V Uherském Hradišti 11. května 2011 .........................................
 Markéta Můčková



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala své vedoucí bakalářské práce, paní Ing. Martině Janásové, za její 

trpělivost, čas a ochotu při poskytování cenných rad a připomínek, které mi umožnily tuto 

práci dokončit.



  

OBSAH 

1. Úvod ................................................................................................................................... 7 
2. Metodika a cíl bakalářské práce ......................................................................................... 8 
3. Teoretická východiska........................................................................................................ 9 

3. 1. Cestovní ruch.............................................................................................................. 9 
3. 1. 1. Destinace cestovního ruchu................................................................................ 9 
3. 1. 2. Subjekty cestovního ruchu ................................................................................. 9 
3. 1. 3. Objekt cestovního ruchu................................................................................... 10 
3. 1. 4. Druhy cestovního ruchu ................................................................................... 10 
3. 1. 5. Formy cestovního ruchu................................................................................... 11 
3. 1. 6. Atraktivity cestovního ruchu ............................................................................ 12 
3. 1. 7. Turistika ........................................................................................................... 12 

3. 2. Ochrana přírody v České republice .......................................................................... 13 
3. 2. 1. Velkoplošná chráněná území ........................................................................... 13 
3. 2. 2. Maloplošné chráněné území............................................................................. 15 
3. 2. 3. Zonace přírody ................................................................................................. 16 

3. 3. 2. 1. Zonace přírody v CHKO Bílé Karpaty .................................................... 16 
4. Využitelnost Bílých Karpat v cestovním ruchu ............................................................... 18 

4. 1. Charakteristika Bílých Karpat .................................................................................. 18 
4. 1. 1. Flóra ................................................................................................................. 18 
4. 1. 2. Fauna ................................................................................................................ 19 
4. 1. 3. Vodopis ............................................................................................................ 20 
4. 1. 4. Turistika v Bílých Karpatech ........................................................................... 20 

4. 4. 1. 1. Naučné stezky Bílých Karpat ................................................................... 20 
4. 4. 1. 2. Národní přírodní rezervace a památky Bílých Karpat.............................. 21 

4. 1. 5. Cyklostezky Bílých Karpat .............................................................................. 23 
4. 1. 6. Značka Tradice Bílých Karpat ......................................................................... 23 

4. 2. Návrh dovolené ........................................................................................................ 24 
4. 2. 1. Kalkulace ceny dovolené ................................................................................. 38 

5. Výsledky práce a doporučení ........................................................................................... 41 
5. 1. Dotazníkové šetření.................................................................................................. 41 

5. 1. 1. Výsledky dotazníkového šetření ...................................................................... 42 
5. 2. 5. 2. Doporučení ....................................................................................................... 47 

6. Závěr................................................................................................................................. 49 
Seznam literatury 
Seznam zkratek 
Seznam grafů, obrázků, tabulek 
Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
Seznam příloh



 7 

1. Úvod 

Všemocná příroda! Poskytuje lidem nádherné zážitky, objevy, vzbuzuje úctu a úžas, 

je inspirací pro mnoho umělců. Již od nejstarších dob lidé vyhledávají její krásy 

a dechberoucí úkazy. Přírodní  atraktivity dokážou v lidském nitru zanechat hluboký dojem 

pouze tehdy,  pokud člověk má k přírodě vztah. Velmi se mi líbí definice pana Zemánka: 

"Vztah k přírodě je vztahem k jevům, ve kterých se nám vynořuje jev mimolidského světa, 

tedy světa vyjma lidí, lidmi nestvořeným a neovlivněným. Vztah k přírodě není volně 

zaměnitelný se vztahem k prostředí, životnímu prostředí ani nevědomí." 

      

    A. Zemánek 

Cestovní ruch je rozmanité odvětví, které je flexibilní k požadavkům jeho účastníků. Myslím 

si, že v dnešní době je už řada lidí nasycená obrovských ubytovacích komplexů 

v přímořských letoviscích a začínají prahnout po získání nových zážitků, které se týkají 

přírody. Vracejí se k "primitivní" formě turistiky. Jedním z důvodů, proč lidé raději tráví více 

tuzemských dovolených v klidné oblasti uprostřed přírody, je stále se stupňující stres 

v pracovní sféře lidí, ale i doznívající důsledky finanční krize. 

Fakt, že vzrůstá počet tuzemských dovolených má bezesporu pozitivní vliv na ekonomiku 

státu, ale také si myslím, že se tak zlepší vědomosti českých lidí o své vlasti. Podle mě 

je velmi smutné, když malé dítě školou povinné zná všechny obecné údaje o exotické 

destinaci, kde tráví s rodiči dovolenou, ovšem například na otázku jaká je naše nejvyšší hora 

nebo nejdelší řeka, tak tápe a odpověď nezná.  

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty je mi z hlediska místa bydliště nejbližší, ale také 

si myslím, že si nezaslouží být na nižších pozicích atraktivnosti, protože také poskytuje 

krásné krajinné scenérie. Bílé Karpaty patří k těm cennějším CHKO v naší republice. 

To dokazuje získaný diplom chráněných území od Rady Evropy z roku 2000, nebo také 

prohlášení CHKO Bílé Karpaty za biosférickou rezervaci. Ovšem v uších turistů lépe zní 

jména destinací jako jsou Šumava nebo Krkonoše, proto bych ráda touto prací přiblížila 

právě atraktivní lokalitu CHKO Bílé Karpaty. 
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2. Metodika a cíl bakalářské práce 

Při zpracování bakalářské práce jsem nejprve shromažďovala sekundární data. Využila jsem 

především knižních a  internetových zdrojů. Všechny tyto zdroje jsou uvedeny v seznamu 

literatury. Zprostředkovaná data od pracovníka vzdělávacího a informačního centra Bílé 

Karpaty ve Veselí nad Moravou se týkaly naučných stezek, národních přírodních rezervací 

a památek Bílých Karpat. Pro získání primárních dat jsem uskutečnila vlastní marketingový 

výzkum. Ten jsem provedla formou dotazníku. Dotazník je základním nástrojem 

marketingového mixu. Má podobu formuláře, který slouží k získání specifických informací 

a názorů respondentů. Informace získané z dotazníkového šetření jsou subjektivní, a jejich 

věrohodnost není vždy možné ověřit. Při vyhodnocování některých otázek dotazníku jsem 

použila metodu dedukce, což je logické odvození a hledání z předpokladů. Získané výsledky 

z dotazníkového šetření mi posloužily pro návrh dovolené v Bílých Karpatech. 

Teoretickou část jsem rozdělila na dvě části. V první části se věnuji teorii cestovního ruchu, 

kterou jsem rozčlenila do podkapitol: cestovní ruch, destinace CR, subjekt, objekt, druhy, 

formy, atraktivity cestovního ruchu a turistika. V druhé části teoretických východisek 

se věnuji způsobu ochrany přírody u nás. Zde jsem vycházela ze zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, který byl novelizován v roce 2009. Novela byla ve Sbírce 

zákonů publikována pod číslem 349/2009 Sb. a úplné znění pod č. 18/2010 Sb. 

V praktické části mé bakalářské práce jsem shromažďovala sekundární data o chráněné 

krajinné oblasti Bílé Karpaty. Čerpala jsem především z knižních publikací, průvodců této 

oblasti a internetových zdrojů.  Nejprve jsem se zaměřila na charakteristiku chráněné 

krajinné oblasti Bílé Karpaty. Dále jsem se věnovala vymezením přírodních atraktivit. 

Na základě analýzy výsledků získaných z dotazníkového šetření jsem vytvořila návrh 

dovolené pro mladý pár.  

Hlavním cílem mé práce je vymezení přírodních atraktivit CHKO Bílé Karpaty a jejich 

využití pro návštěvníky oblasti. Zároveň jsem definovala dílčí cíl, který spočívá v tvorbě 

atraktivní dovolené v přírodě pro mladý pár včetně finanční kalkulace. 



 9 

3. Teoretická východiska 

3. 1.  Cestovní ruch 

Cestovní ruch (CR) zasahuje do mnoha lidských činností a oblastí ekonomiky státu. 

Představuje sytém, který tvoří dva podsystémy: subjekt cestovního ruchu a objekt cestovního 

ruchu včetně vzájemných vazeb. Cestovní ruch je definován jako činnost osoby, cestující 

na přechodnou dobu, do místa mimo její běžné životní prostředí, přičemž hlavní účel její 

cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. [3] 

3. 1. 1. Destinace cestovního ruchu 

Destinace cestovního ruchu představuje cílovou oblast v daném regionu, kterou si účastník 

CR vybere za místo svého pobytu. Každá destinace musí obsahovat atraktivity, infrastrukturu 

a služby cestovního ruchu. "Podle definice WTO představuje destinace cestovního ruchu 

místo s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a  službami cestovního ruchu, které 

si účastník cestovního ruchu nebo skupina vybírá pro svou návštěvu, a které poskytovatelé 

přinášejí na trh." [14] 

Destinace cestovního ruchu je vnímána dvojím způsobem. Představuje jednak produkt CR, 

ale také je konkurenční jednotkou, která musí být strategicky řízena jako kterýkoli jiný 

subjekt. Strategické řízení se realizuje v podobě nepřetržitého řídícího procesu, který reaguje 

na měnící se podmínky prostředí. Z tohoto důvodu přeměňuje svou činnost, ale také obsah 

strategie. [8, 13] 

3. 1. 2. Subjekty cestovního ruchu 

"Stálý obyvatel (rezident) je v domácím cestovním ruchu osoba, která žije alespoň šest 

po sobě následujících měsíců v jiném místě před příchodem  do jiného místa na dobu kratší 

než šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu je to osoba, která žije v zemi alespoň jeden 

rok před příchodem do jiné země na dobu kratší než jeden rok." [2, str. 13] 

"Návštěvník (visitor) je osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje na jiné místo 

v zemi svého trvalého bydliště na kratší dobu než šest měsíců. V zahraničním cestovním 

ruchu cestuje do jiné země na dobu nepřesahující jeden rok s tím, že hlavní účel cesty 

je v obou případech jiný než výkon výdělečné činnosti. [2, str. 14] 
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"Turista (tourist) je osoba, která v domácím, resp. v zahraničním cestovním ruchu splňuje 

kritéria návštěvníka. Účast turisty na cestovním ruchu je spojena minimálně s jedním 

přenocováním." [2, str. 14] 

"Výletník (excursionist) je návštěvník, který necestuje na kratší dobu než 24 hodin s tím, 

že přenocuje v navštíveném místě. "  [2, str. 14] 

3. 1. 3. Objekt cestovního ruchu 

Objektem cestovního ruchu se stává všechno, co může rozhodnout o cílu změny místa pobytu 

účastníka CR. Jde o přírodu, kulturu, hospodářství apod. Tvoří ho cílové místo, podniky 

a instituce cestovního ruchu.  Objekt cestovního ruchu je nositelem nabídky. Subjekt 

cestovního ruchu cestuje do cílového místa jen tehdy, když existuje vhodný ekvivalent 

na uspokojování jeho potřeb. [2]  

3. 1. 4. Druhy cestovního ruchu 

Pokud dělíme cestovní ruch z hlediska motivace účasti na něm, potom hovoříme 

o rekreačním, kulturně poznávacím, náboženském, společenském, zdravotním, lázeňském, 

sportovním, dobrodružném, s profesními motivy a specificky orientovaném cestovním ruchu. 

• rekreační CR - je většinou spojen s aktivním nebo pasivním pobytem v přírodě. 

Účastní se ho nejvíce lidí. Specifickou část rekreačního cestovního ruchu tvoří chataření 

a chalupaření. 

• kulturně poznávací CR - má výchovně vzdělávací funkci. Většinou se jedná 

o  návštěvu kulturně historických památek (hrady, zámky), kulturních zařízení (divadla, 

muzea, knihovny), akcí (festivaly, folklórní lidové slavnosti). 

• náboženský CR - označován také jako poutní cestovní ruch. Hlavní cíl účastníků 

tohoto cestovního ruchu je návštěva poutních a posvátných míst, ale i návštěva 

církevních památek. 

• společenský CR - zde vystupují hlavně návštěvníci, kteří jsou motivováni 

společenskými setkáními. Nejčastěji jde o návštěvu příbuzných a známých. Při této 

příležitosti už navštíví účastníci CR také nějakou kulturní památku nebo akci. 
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• zdravotní CR - zahrnuje celou řadu aktivit orientovaných na zdraví člověka. Jedná 

se například o rekondiční a zdravotně preventivně orientované pobyty, které mají vést 

k udržení a obnovení fyzického či psychického zdraví člověka. K tomuto druhu 

cestovního ruchu řadíme dnes velmi oblíbené wellness. 

• lázeňský CR - přestavuje zdravotně-preventivní a léčebné aktivity pod odborným 

zdravotnickým dohledem. Lázeňská činnost je založena na využívání přírodních 

léčebných zdrojů. 

• sportovní CR - v praxi se projevuje vykonáváním konkrétních sportů. Lidé jezdí 

za provozováním vysokohorské, pěší, vodní turistiky, dnes velmi oblíbené cykloturistiky 

a řadou dalších forem. K tomuto druhu cestovního ruchu můžeme přiřadit také loveckou 

turistiku nebo rybolov. 

• dobrodružný CR - lidé touží po nových aktivitách a objevech,  které jsou spojeny 

s určitou dávkou kontrolovaného rizika. Jde například o pronásledování divoké zvěře, 

sjezdy divokých řek, extrémní sporty. 

• specificky orientovaný CR - k tomuto druhu cestovního ruchu patří například nákupní 

cestovní ruch, cestovní ruch spojený s prací diplomatů nebo politiků. Často dochází 

k vzájemnému prolínání a propojování těchto druhů CR. 

• CR s profesními motivy - tento druh cestovního ruchu je spojen s profesními zájmy 

v pracovním čase účastníků. Patří sem především obchodní, kongresový, incentivní 

cestovní ruch a také cestovní ruch veletrhů a výstav. [3, 9] 

3. 1. 5. Formy cestovního ruchu 

Formy CR se dělí cestovní ruch z různých hledisek. Ty ovlivňují cíle a potřeby účastníků.  

Dělení cestovního ruchu: 

• z geografického hlediska - domácí, zahraniční, mezinárodní, vnitřní, regionální CR 

• podle počtu účastníků - individuální, skupinový, masový a ekologický CR 

• podle způsobu organizování - individuální, organizovaný CR 



 12 

• podle věku účastníků - CR dětí, mládeže, rodiny, seniorů 

• podle délky účasti - výletní, krátkodobý, dlouhodobý CR 

• podle ročního období - sezonní, mimosezonní, celoroční CR 

• podle dynamiky - pobytový, poutní CR [2] 

3. 1. 6. Atraktivity cestovního ruchu 

Představují rozsáhlou množinu objektů. Atraktivity jsou  přírodní, technické, kulturně 

historické a společenského charakteru, které jsou předmětem zájmu turistů a tím i  nabídky 

produktů cestovních kanceláří. Atraktivity mohou mít statut celosvětový nebo kontinentální. 

Celosvětové atraktivity jsou zapsané v Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví 

UNESCO. Ke kontinentálním atraktivitám řadíme například Evropská města kultury, národní 

parky. Atraktivity lákají tuzemské i zahraniční návštěvníky k pobytu. [14] 

3. 1. 7.  Turistika 

Turistika představuje komplex činností spojených s aktivním pohybem a  pobytem v přírodě. 

Za cíl má poznání přírodních a společenských poměrů ve zvolené oblasti. Při tomto 

poznávání využíváme odborně technické znalosti a dovednosti. [1] 

Kritériem pro dělení turistiky je způsob, jakým ji provádíme. K nejznámějším druhům 

turistiky patří: 

• agroturistika 

• cykloturistika 

• horská turistika 

• mototuristika 

• pěší turistika 

• temná turistika 

• lyžařská turistika, atd. [1] 

Obr. č. 3. 1.:  Louky Bílých Karpat 

 
(zdroj: http://fotodoma.cz/fotogalerie-priroda.html
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3. 2. Ochrana přírody v České republice 

Na území České republiky má ochrana přírody velmi dlouhou tradici. Snahy o ochranu 

přírodních objektů se u nás objevily v 1. pol. 19. století. Dříve se nařízení týkaly ochrany 

královského nebo šlechtického majetku a výsadních práv lovu zvěře. Bylo to například 

nařízení o ochraně lesů a zvěře, které vyšlo v Majestátu Karla IV. První chráněné území 

u nás i v celé Evropě bylo zřízeno hrabětem Jiřím Augustinem v roce 1838. Předmětem 

ochrany byly pralesní porosty v Novohradských horách. Dnes toto území tvoří národní 

přírodní rezervace Žofínský prales a národní přírodní památka Hojná voda. [7] 

Obecná ochrana přírody se vztahuje na přírodu jako celek. Jedná se tedy o ochranu veškeré 

flóry i fauny před jejím dalším ničením. Předmětem přísnější ochrany přírody jsou oblasti 

nejméně narušené činností člověka s místy, kde se zachovaly i zbytky původní přírodní 

krajiny. Ochrana přírody se však neomezuje pouze na velkoplošná chráněná území. 

Významné a vzácné přírodní objekty jsou chráněny i jednotlivě v menších lokalitách, 

tzv. maloplošných chráněných územích. [7, 26] 

3. 2. 1. Velkoplošná chráněná území  

Velkoplošná chráněná území jsou podle stupně ochrany přírody řazena do dvou kategorií 

na národní parky a chráněné krajinné oblasti (CHKO).  

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody definuje tyto oblasti následovně: 

• národní parky jsou "rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, 

jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné 

ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký 

a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky."  

[21, hlava druhá, § 15] 

Národní parky (NP) na našem území máme 4: Krkonoše, Šumava, Podyjí a České 

Švýcarsko. 

• chráněné krajinné oblasti (CHKO) je " rozsáhlé území s harmonicky utvářenou 

krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených 

ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě 

s dochovanými památkami historického osídlení". '[21,hlava třetí, § 25]  
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Česká republika má v současné době 25 chráněných krajinných oblastí. 

Obr. č. 3. 2. Mapa CHKO a NP České republiky 

 
(zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/clanky/plany-pece-o-chranene-krajinne-oblasti.html) 
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9 Český ráj 

10 Jeseníky 

11 Jizerské hory 

12 Kokořínsko 

13 Křivoklátsko 

14 Labské pískovce 

15 Litovelské Pomoraví 

16 Lužické hory 

17 Moravský kras 

18 Orlické hory 

19 Pálava 

20 Poodří 

21 Slavkovský les 

22 Šumava 

23 Třeboňsko 

24 Žďárské vrchy 

25 Železné hory 
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3. 2. 2.  Maloplošné chráněné území 

Maloplošné chráněné území, které u nás mají výměru 886,7 km2, se rozdělují do 4 kategorií 

na národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní 

památky. [7] 

Zákon č. 114/ 1992. Sb. o ochraně přírody definuje tyto oblasti následovně: 

• národní přírodní rezervace (NPR) jsou " menší území mimořádných přírodních 

hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy 

významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany 

přírody vyhlásit za  národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší 

ochranné podmínky."  

[21, hlava čtvrtá, § 28] 

• národní přírodní památka (NPP) je " přírodní útvar menší rozlohy, zejména 

geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených 

druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, 

vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou 

činností člověk." [21, hlava pátá, § 35] 

• přírodní rezervace (PR) jsou " menší území soustředěných přírodních hodnot 

se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou 

oblast." [21,hlava čtvrtá, § 33] 

• přírodní památka (PP) je "přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický 

či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů 

ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým 

významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán 

ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku." [21, hlava pátá, § 36] 

Na území NPR a NPP je možné se pohybovat pouze po značených turistických stezkách. 

Na území PR a PP je volný vstup povolen ovšem i zde platí omezení, že nesmí se ohrozit 

předmět ochrany těchto území. [24] 

Mezinárodně významná chráněná území jsou začleněna do celosvětového systému 

chráněných území. Jsou to např. biosférické rezervace vyhlašované organizací UNESCO. 
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Česká republika se v seznamu UNESCO prezentuje geoparkem Český ráj a biosférickými 

rezervacemi Bílé Karpaty, Krkonoše, Křivoklátsko, Pálava, Šumava a Třeboňsko. [22] 

Mapa těchto biosférických rezervací je uvedena v příloze č. 2.  

Titul biosférické rezervace přináší vyšší prestiž území a vyšší atraktivitu pro návštěvníky, 

ale z titulu neplynou žádné přímé ekonomické užitky. [22] 

3. 2. 3.  Zonace přírody 

"Hospodářské využívání chráněných krajinných oblastí  se provádí podle zón odstupňované 

ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny 

optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud 

nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí." Takto definuje zákon č. 114/ 

1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zonaci přírody. [21, hlava 3, § 27] 

Jednotlivé zóny vymezuje orgán ochrany přírody po projednání s dotčenými ústředními 

orgány státní správy, okresními úřady a obcemi. Podrobnější režim zón ochrany přírody 

chráněných krajinných oblastí se stanoví obecně závazným právním předpisem. [21] 

3. 3. 2. 1. Zonace přírody v CHKO Bílé Karpaty 

1. zóna přírodní jádrová - jsou zde zařazeny lesní a luční porosty, které tvoří nejvzácnější 

a biologicky nejcennější ekosystémy. V těchto porostech jsou preferovány nejšetrnější 

způsoby hospodaření. Dále sem náleží nejcennější rozmanité mokřadní a stepní louky. 

 

2. zóna přírodě blízká ochranná - představuje souvislé plochy lesa s vysokou přírodní 

hodnotou, s průměrnou mírou přirozenosti a vzácnějšími stanovišti a vícedruhové louky. 

Jejím cílem je uchovat a vytvořit druhově a prostorově rozmanité lesní a luční ekosystémy 

sloužící zároveň jako ochranné pásmo 1. zóny. 

 

3. zóna kulturně - krajinná - nacházejí se zde člověkem pozměněné lesní ekosystémy, 

dále mozaika luk, pastvin a rozptýlená zástavba případně s malými sídly. 

 

4. zóna okrajová sídelní - souvisle zastavěné území sídel s územní rezervou a případně 

navazující intenzívně obdělávaná orná půda bez kostry ekologické stability. Cílem jsou 
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vhodně zastavěná území pro rozvoj podnikatelských aktivit v CHKO (včetně náročnějších 

forem cestovního ruchu) a bydlení. [19] 

Obr. č. 3. 3.:  Sklizeň sena v CHKO Bílé Karpaty 

 

(zdroj: http://www.vlachovice.cz/wp-content/uploads/bílé-karpaty.jpg) 

Rekreační využití CHKO je přístupné s podmínkou nepoškozování přírodních hodnot. 

Na území CHKO obecně platí zákaz táboření a zneškodňování odpadů mimo vyhrazená 

místa orgánem ochrany přírody, a zákaz vjíždění a setrvávání motorovými vozidly 

a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená. [24] 
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4. Využitelnost Bílých Karpat v cestovním ruchu 

4. 1. Charakteristika Bílých Karpat 

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (dále jen CHKO Bílé Karpaty) byla zřízena výnosem 

Ministerstva kultury ČSR č.j. 17.644/80 ze dne 3. listopadu 1980, o zřízení chráněné krajinné 

oblasti. Tato chráněná krajinná oblast se rozprostírá na ploše 715 km2 na území bývalých 

okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín, kde zaujímá nejvíce km2. Pomocí měst se dá 

CHKO Bílé Karpaty vytyčit "úsečkou" Strážnice - Valašské Klobouky. Mapa CHKO Bílé 

Karpaty je uvedena v příloze č. 1. Řídícím orgánem je Správa CHKO Bílé Karpaty se sídlem 

v Luhačovicích. [17]  

Na chráněnou krajinou oblast Bílé Karpaty volně za státní chránicí se Slovenskou republikou 

navazuje CHKO Biele Karpaty, která byla zřízena roku 1979. Protože pohořím Bílých Karpat 

prochází státní hranice, tak se jedná o bilaterální oblast. CHKO Biele Karpaty se rozprostírají 

na území bývalých okresů Senica, Trenčín a Povážská Bystrica. Přirozenou hranici tvoří 

nejvyšší vrchol pohoří Velká Javořina, která se nachází ve výšce 970 m. n. m. [4,15] 

Obr. č. 4. 1.: Velká Javořina 

 
(Zdroj: http://cestovani.idnes.cz) 

4. 1. 1.  Flóra 

Základním znakem CHKO Bílé Karpaty jsou rozsáhlé louky a pastviny. Tato luční 

společenstva vznikla v období neolitu, kdy lidé začali kácet lesy a přizpůsobovat si   krajinu 

pro své potřeby. Bílé Karpaty jsou také zvlášť cenné díky absolutnímu počtu druhů rostlin. 
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Například v národní přírodní rezervaci Čertoryje napočítali botanici přes 70 různých druhů 

rostlin na ploše 1,5 x 1,5 m, čímž patří bělokarpatské louky k nejbohatším v Evropě. 3, 7 

V CHKO Bílé Karpaty se vyskytuje celkem 103 chráněných druhů cévnatých rostlin, z toho 

27 v kategorii kriticky ohrožených, 37 silně ohrožených a 39 v kategorii ohrožených druhů.  

Celkový počet vstavačovitých rostlin u nás je 56. V Bílých Karpatech se vyskytuje 41 rostlin 

tohoto druhu. Vstavačovité rostliny patří k nejohroženějším druhům. Na první pohled 

zaujmou svojí pestrobarevností a množstvím rozličných tvarů. Oproti tropickým orchidejím 

jsou menší. To, že na louce se objeví orchideje je známkou nenarušené přírody. Mezi kriticky 

ohrožené druhy patří například tořič čmelákovitý, hlístník Loesolův. [4, 5] 

Obr. č. 4. 2.: Tořič čmelákovitý 

 
(zdroj: http://www.naturephoto.czl) 

V Bílých Karpatech se dodnes zachovala listnatá lesní společenstva, na rozdíl od ostatních 

oblastí České republiky, kde byly vysázeny jehličnaté monokultury. Nejvýznamnější 

dřevinou Bílých Karpat je buk. V teplých polohách dominuje dub. [4] 

4. 1. 2.  Fauna 

Fauna Bílých Karpat je velmi bohatá. Podle odborníků lze předpokládat, že v Bílých 

Karpatách se vyskytuje nejméně 20 tisíc druhů živočichů. V Bílých Karpatech žije také rys 

ostrovid nebo kočka divoká. Ve slovenské části Bílých Karpat je možné zpozorovat také 

medvěda hnědého. [16] 

Soustavný zoologický průzkum zde byl zahájen teprve v roce 1997. K nejlépe poznaným 

skupinám živočichů v Bílých Karpatech patří motýli, střevlíkovití brouci, plazi, obojživelníci 

a ptáci.  Existují však druhy živočichů jako například kroužkovci, mnohonožky, stonožky 

a další, které doposud nebyly zkoumány vůbec. [16, 20] 
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4. 1. 3.  Vodopis 

Území CHKO Bílé Karpaty náleží k úmoří Černého moře. Největší řeky Bílých Karpat jsou 

Morava a řeka Váh. Pro koupání jsou vhodné 2 vodní nádrže a sice vodní nádrž Lučina 

u obce Radějov, Luhačovická přehrada a na slovenské straně je to potom vodní plocha 

Ordějov u Bánova. [17] 

Na území CHKO jsou významné zdroje minerálních vod, z nichž nejdůležitější 

a  nejznámější jsou luhačovické vývěry. V Luhačovicích je 10 zdrojů studené alkalické 

kyselky a jeden pramen sirovodíkové vody. Jejich vznik souvisí s třetihorním vulkanismem. 

Další zřídla kyselek jsou v Březové, Nezdenicích, Suché Lozi, Záhorovicích a jinde. Zdroje 

sirovodíkové vody jsou v Brumově, Javorníku, Korytné, Petrově, Pradlisku, Strání a dalších 

místech. [17, 10] 

4. 1. 4.  Turistika Bílých Karpatech 

Výchozí body pro turistiku v Bílých Karpatech tvoří města ležící na hranici chráněného 

území. Ty zvyšují přitažlivost tohoto území především svoji typickou architekturou 

a folklórními tanci. Na jihozápadě tuto hranici začíná Strážnice, dále hranice pokračuje 

přes Luhačovice až po severovýchodní Valašské Klobouky.  

V této oblasti jsou známými rekreačními oblastmi: 

• Strážnice-Mlýnky 

• Radějov-Lučina 

• Nová Lhota - Vápenky 

• Javorník - Filipovské údolí 

• Lopeník 

• Jelenovská u Valašských Klobouk [15] 

4. 4. 1. 1.  Naučné stezky Bílých Karpat 

Naučné stezky jsou venkovní značené turistické trasy. Seznamují návštěvníka s   přírodními 

nebo kulturními atraktivitami okolí formou informačních tabulí. Délka naučných stezek 
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se pohybuje v kilometrech. Na území Bílých Karpat se vyskytuje značné množství naučných 

stezek, které si může návštěvník projít. Jsou to: 

• NS Šumárnická - tato naučná stezka zasahuje jak do oblasti Dolňácka tak i  Horňácka. 

Vhodná je jak pro turisty tak i cyklisty. Dlouhá je 18 km. 

• NS Javořinská - na této naučné stezce se návštěvník seznámí s krásami Horňácka, 

nejvyšším vrcholem Bílých Karpat, tak i se zachovalým bukovým "pralesem". Tato 

stezka je určena pouze pro pěší turistiku. Dlouhá je 14 km. 

• NS Květná - jedná se o naučnou stezku, která vytváří okruh kolem obce Strání - Květná. 

Zde se nachází sklárna s ruční výrobou skla, Svinárenský potok a také Stráňanská 

kotlina. Tato stezka je zpřístupněna jak pro pěší turistiku tak i pro cykloturistiku. Není 

nijak náročná. Dlouhá je 7 km. 

• NS Lopeník - stezka vede kolem druhého největšího vrcholu Bílých Karpat Velkého 

Lopeníku. Stezka není náročná. Je vhodná pro cyklisty všech věkových kategorií. 

Nadšeni budou ale i milovníci pěší turistiky. 

• NS Moravské Kopanice - návštěvník se zde seznámí s krásnou krajinou ukazující 

"kopaničářský kraj". Stezka je vybudována v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové. 

• NS Bojkovická - naučnou stezku zle projít ve dvou variantách, kratší varianta měří 16 

km, delší 24 km. Trasa vede před vrch Ochoz a Lokov. Vhodná pro cyklisty i pro 

milovníky pěší turistiky. 

• NS "Okolo Hrozenkova" - stezka je dlouhá 18 km, na kterých je možné spatřit 

panorama Moravských Kopanic. Trasa je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku. [18, 

20] 

4. 4. 1. 2. Národní přírodní rezervace a památky Bílých Karpat 

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty má ve své péči 5 národních přírodních rezervací 

(NPR). Jsou to: 

• NPR Čerotyje - tato rezervace byla zřízena roku 1987. Jedná se o komplex luk, který 

patří do katastrálního území Hrubá Vrbka, Kněždub a Tvarožná Lhota. Typické pro 

Čerotyje jsou roztroušené hájky, osamocené duby, lípy. Rostou zde převážně teplomilné 
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rostliny. V NPR Čertoryje dochází k častým sesuvům půdy, a proto je zde terén nerovný.  

Název NPR Čertoryje odvozen od věty "čert to ryje". 

• NPR Javorina - vyhlášena byla v roce 2007, ale již v roce 1909 ji původní majitele 

Lichtenštejnové vyhlásili v ochranný režim. Spadá do katastrální území Strání v okrese 

Uherské Hradiště. Její součástí jsou dříve vyhlášené NPR Javořina a přírodní památka 

Javořina. Ochranné pásmo této rezervace je tvořenou vrcholovou horskou loukou. 

• NPR Jazevčí - jedná se komplex květnatých luk. Nachází se v katastrálním území 

Javorníka a Nové Lhoty. Pro udržení dobrého stavu vegetace jsou pravidelně koseny. 

V plánu je i extenzivní pastva ovcí na nejprudších kopcích. 

• NPR Porážky - najdeme ji nedaleko osady Vápenky. Patří do k. ú. Nová Lhota  

a  Slavkov. Tato rezervace je unikátní výskytem všivce statného. Jedná se o kriticky 

ohroženou bylinu, která se vyskytuje pouze v izolovaných lokalitách v Rumunsku, 

Bělorusku, Ukrajině a právě taky u nás v této národní přírodní rezervaci. 

• NPR Zahrady pod hájem - vyskytují se zde poslední zbytky lučních porostů 

na  slínovitých půdách. Tuto rezervaci najdeme v k. ú. Velká nad Veličkou. Návštěvník 

zde najde i motýlí rezervaci reprezentovanou především otakárkem fenyklovým. [18, 20] 

Chráněná krajinná oblast má ve své péči také 2 národní přírodní památky (NPP). Konkrétně 

se jedná: 

• NPP Buková - jedná se o typickou bělokarpatskou louku s hojným výskytem 

kýchovice černé. Je to bylina, která může dosáhnout až 130 cm. 

• NPP Váté písky - vyskytují se zde rostlinná společenstva na nezalesněných plochách. 

Vegetace je zde řídká a nízká. Důvodem jsou extrémní teploty půdního povrchu 

tvořeného hlavně pískem a také velkou propustností vody. [20] 

Seznam přírodních památek a rezervaci na území CHKO Bílé Karpaty je uveden v příloze 

č. 3.  
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Obr. č. 4. 3.: Velký Lopeník 

  
(zdroj: http://www.pampeliska.cz/img/pruvodce/obce/5753_1.jpg) 

4. 1. 5.  Cyklostezky Bílých Karpat 

Pěší trasy a cyklostezky jsou v Bílých Karpatech dobře udržované a značené, za což vděčíme 

Klubu českých turistů. Trasy pěších stezek, cyklostezek a naučných stezek jsou ve většině 

případů identické. Liší se pouze způsobem značení a barevným odlišením. 

Na základě informací od pracovníka Vzdělávacího a informačního centra Bílých Karpat 

ve Veselí nad Moravou jsem se dozvěděla, že mikroregion Bílé Karpaty a slovenský region 

Javorina se rozhodli spolupracovat. V srpnu 2010 tyto dva regiony podaly u Fondu 

mikroprojektů žádost, ve které předložily návrh s názvem "Cestovní ruch v Bílých a Bielych 

Karpatech". V případě úspěšné realizace projektu se vytvoří společné směrové tabule, 

cyklostezky a jednotný informační systém v obcích, který napomůže přivést turistiky 

k atraktivitám cestovního ruchu této příhraniční oblasti. 

4. 1. 6.  Značka Tradice Bílých Karpat 

Přírodní bohatství karpatských luk má své i ekonomické využití. Vyrábí se originální bylinné 

čajové směsi, které jsou certifikované ochranou známku Tradice Bílých Karpat® (např. čaj 

Karpatský verbuňk nebo Sedlácký čaj). Pro udělení ochranné známky musí výrobky a jejich 

suroviny pocházet z území Bílých Karpat. Produkty zaručují kvalitu, šetrnost vůči životnímu 

prostředí a jsou vyrobené tradičními technologiemi s podílem ruční práce. Jejich prodej 

napomáhá obnově regionálního trhu. [32] 
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4. 2. Návrh dovolené 

Ve své praktické části jsem vytvořila návrh dovolené pro mladý pár tak, aby za svého pobytu 

v Bílých Karpatech poznali nejvýznamnější přírodní krásy této oblasti, ale také místní 

kulturní památky.  

Charakteristika vymezeného cílového segmentu: 

• mladý manželský pár 

• věk: 26 a 25 let 

• povolání: informační technik a učitelka v mateřské školce 

• záliby: příroda, turistika, psi, squash  

• preferovaný typ ubytovacího zařízení: penzion 

• datum uskutečnění dovolené: 20. 6. - 25. 6. 2011 

Doprava je navržena formou individuální mototuristiky osobním vozem WV Passat kombi 

s průměrnou spotřebou 7 l/ 100 km. Auto je na naftový pohon. 

Harmonogram 1. dne - kombinace mototuristiky a pěší turistiky 

Mototuristika 

Tab. č. 4. 1.: Mototuristika 1. dne 

Odjezd Místo Příjezd Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkem 

Aktivita 

8:00 Vrbno pod 
Pradědem 10:30 Luhačovice 156,7 156,7 prohlídka města  

+oběd 

13:00 Luhačovice 13:30 Nový 
Světlov 14,7 171,4 

prohlídka muzea 
Bojkovska 

 + zámeckých zahrad 

15:00 Nový 
Světlov 15:05 Bojkovice 0,5 171,9 ubytování + odpočinek 

(zdroj: maps.google.cz) 
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Pěší turistika 

Tab. č. 4. 2.: Pěší turistika 1. dne 

Odchod Místo Příchod Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkem 

Aktivita 

15:30 
penzion 

Zámeček, 
Bojkovice 

16:35 Krhov 4,6 4,6 
vycházka po NS 

Bojkovická do obce 
Krhov, občerstvení 

16:50 Krhov 17:55 
penzion 

Zámeček, 
Bojkovice 

4,6 9,2 odchod zpátky 
do penzionu 

(zdroj: www.mapy.cz) 

Z místa trvalého bydliště vyjíždíme v 8:00 hodin ráno. Cesta trvá i s rezervou 2 hodiny a 30 

minut. Jako první navštívíme v CHKO Bílé Karpaty lázeňské město Luhačovice. Hned 

po příjezdu se vydáme na prohlídku města. Ve 12:00 hodin bude následovat oběd v místní 

restauraci se zahrádkou. V 13:00 hodin odjíždíme z lázní Luhačovice směr Bojkovice, 

kde navštívíme muzeum Bojkovska a prohlídneme si krásné zahrady zámku Nový Světlov. 

Po prohlídce se vydáme do penzionu Zámeček v Bojkovicích, kde strávíme dnešní noc. 

Poubytování se v 15:30 hodin odcházíme poznávat krásy Bílých Karpat. Zamíříme 

na naučnou stezku Bojkovická. Zhruba v půlce její délky se občerstvíme v obci Krhov, 

a vrátíme se zpátky do našeho penzionu, kde si objednáme večeři. Následně zvážíme 

možnost romantické procházky po okolí. Náročnost pěší trasy je nízká.  

Luhačovice 

Město leží ve Zlínském kraji. Nachází se v údolí obklopeno Vizovickou vrchovinou a Bílými 

Karpatami. Do Bílých Karpat spadá jihovýchodní část okolí Luhačovic. Návštěvníci 

v Luhačovicích zde najdou také Jurkovičův dům, který byl své době dominantou 

a nejkrásnější stavbou města. Pro lázeňský cestovní ruch se zde využívá 16 vyvěrajících 

kyselek a jeden sirný pramen. Teplota vyvěrající vody se pohybuje okolo 10 - 12 °C. Tyto 

minerální vody jsou známy pod názvy Vincentka, Aloiska, Ottovka. V těchto lázních se léčí 

například onemocnění dýchacího a trávicího ústrojí, onemocnění pohybového aparátu, 

nebo poruchy látkové výměny. Léčba je založena na využívání přírodních léčivých zdrojů 

v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a  rehabilitačními metodami. [25]  
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Obr. č. 4. 4.: Luhačovice 

 
(zdroj: http://www.treking.cz/regiony/luhacovice2.jpg) 

Zámek Nový Světlov 

Oblast moravskoslezského pohraničí byla po několik století vystavena ničivým vpádům 

nájezdníků z Uher. Bylo proti nim vybudováno několik opevnění. Z   původních opevnění 

zbyl už pouze Nový Světlov, který pochází z 15. století. Plnil obranou, hlásnou, 

ale i signalizační funkci. Odborníci se domnívají, že právě od signalizační funkce je název 

"Světlov" odvozen. Pravděpodobně od výstražných planoucích ohňů. Zámek byl několikrát 

přestavěn. V roce 1576 prošel přestavbou v renesančním slohu. V současné době je opět 

v rekonstrukci. V prostorách zámku se nachází muzeum Bojkovska a obřadní síň. [11] 

Obr. č. 4. 5.: Zámek Nový Světlov 

  
(zdroj: http://img.ihned.cz/attachment.php) 
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Harmonogram 2. dne - kombinace mototuristiky a pěší turistiky 

Mototuristika 

Tab. č. 4. 3.: Mototuristika 2. dne 

Odjezd Místo Příjezd Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkem 

Aktivity 

9:00 Bojkovice 9:10 Komňa 5,4 5,4 navštívení památníku  
J. A. Komenského 

9:30 Komňa 9:45 Žítková 10,8 16,2 prohlídka "kopaničářské 
obce" + pěší turistika 

11:30 Žítková 11:40 St. 
Hrozenkov 7,8 24 oběd v místní restauraci 

12:40 Starý 
Hrozenkov 12:55 Lopeník 11,1 35,1 výstup na Velký Lopeník 

15:35 Lopeník 15:50 Vápenice 12,4 47,5 
odjezd do penzionu, 

ubytování, 
 PP V Krátkých 

(zdroj: maps.google.cz) 

Pěší turistika 

Tab. č. 4. 4.: Pěší turistika 2. dne 

Odchod Místo Příchod Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkem 

Aktivity 

10:20 Žítková 11:30 Žítková 5,2 5,2 
NS Moravské Kopanice, 

PR Pod Žítkovským 
vrchem 

12:55 Lopeník 14:05 Velký 
Lopeník 5,6 10,8 

PP U Zvonice, Malý 
Lopeník, Velký Lopeník 

+ odpočinek 

14:20 Velký 
Lopeník 15:35 Lopeník 6,3 17,1 návrat do obce Lopeník 

(zdroj: maps.google.cz) 

Dnes nás čeká celkem náročný den. Snídaně se podává v 8:00 hodin. Po snídani si zabalíme 

věci, protože dnešní večer budeme už zase o kus dál. Odjíždíme v 9:00 hodin směr Komňa. 

V této obci navštívíme památník J. A. Komenského. Po prohlídce památníku vyrážíme směr 

obec Žítková. Zde odstavíme auto a konečně se ponoříme do krásné přírody Bílých Karpat. 

V obci Žítková uvidíme typický kopaničářský způsob osídlení. Po prohlídce začíná naše další 



 28 

trasa u hostince Sáva. V  tomto bodě se sbíhají dvě naučné stezky: Okolo Hrozenkova 

a Moravské Kopanice. My se vydáme po NS Moravské Kopanice. Trasa má tvar elipsy. 

Po naučné stezce přijdeme k  přírodní rezervaci Pod Žítovským vrchem, dále navštívíme 

přírodní památku Koprvasy, a po značené cyklotrase 46 se opět vrátíme do obce Žítková. 

Z obce Žítkové odjedeme autem do Starého Hrozenkova, kde poobědváme v místním 

hostinském zařízením. Po obědě a odpočinku opět odjíždíme do obce Lopeník, kde auto 

odstavíme a půjdeme pěšky na Velký Lopeník. V obci Lopeník se držíme žluté značky 

a vyznačení NS Lopeník. Na konci vesnice odbočíme doprava, přijdeme k informačnímu 

panelu, kde zabočíme doleva a přijdeme k přírodní památce U Zvonice. Pokračujeme dále 

k Lopenickému sedlu. Z tohoto údolí vystoupáme po zelené turistické značce přes Malý 

Lopeník až na Velký Lopeník. Na vrcholu stojí rozhledna, která je symbolem česko-

slovenského přátelství. Vracíme se po žluté turistické stezce. Zhruba po 5 km odbočíme 

vpravo na  NS Lopeník, která nás přivede zpátky do výchozí obce. Odjíždíme se ubytovat 

do penzionu Mikulčin Vrch-Vápenice. V tamní restauraci si objednáme dobrou večeři. 

S majiteli penzionu jsme se předem domluvili na našem příjezdu. Fyzická náročnost pěší 

trasy je středně těžká. 

obec Komňa 

Obec je známá především jako možné rodiště "učitele národů" Jana Ámose Komenského. 

V obci si můžeme prohlédnout památník J. A. Komenského, který byl vybudován k jeho 

výročí 400. narození. Nalezneme zde také jeho pomník vytvořený roku 1950 Juliem 

Pelikánem. Obec je známá domky, které jsou nepravidelně roztroušeny na svazích 

kopců.V obci se dochovává množství lidových zvyků, například fašank, vánoční zpívání, 

vyklepávání. Památkově chráněná je zde i sýpka z roku 1774. Komňa měla od 16. století 

výsadní postavení. Byla důležitou obcí na panství zámku Světlov. Dominantou je kostel sv. 

Jakuba z roku 1846. [10] 

obec Žítková 

Název obce je odvozen od slova život. Název byl průběhu doby několikrát měněn. Obec patří 

do národopisného regionu Moravské Kopanice. Tato oblast je typická svou roztroušenou 

zástavbou domů. Dochovalo se zde mnoho krásných domů, které představují příklad lidové 

architektury. Jsou to stylové chalupy obklopené políčky a   rozptýlenou zelení. V okolí obce 
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se nachází několik přírodních rezervací jako Hutě nebo Pod Žítkovským vrchem. Lidé dříve 

do obce Žítková jezdili za tzv. "bohyněmi", které tuto obci proslavily. Bohyně zde léčily, 

věštily a čarovaly. [11] 

Obr. 4. 6.: Moravské Kopanice 

 
(zdroj: http://www.hotelkopanice.cz/upload.cs/5/504b50b4-b_1-chaloupky-600.jpg) 

Harmonogram 3. dne - kombinace mototuristiky a pěší turistiky 

Mototuristika 

Tab. č. 4. 5.: Mototuristika 3. dne 

Odjezd Místo Příjezd Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkem 

Aktivity 

9:00 Vápenice 9:30 Strání 22,9 22,9 pěší turistika Velká 
Javořina 

13:55 Strání 14:20 Uherský 
Brod 21,2 44,1 ubytování v penzionu, 

aquapark Delfín 

(zdroj: maps.google.cz) 
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Pěší turistika 

Tab. č. 4. 6.: Pěší turistika 3. dne 

Odchod Místo Příchod Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkem 

Aktivity 

9:30 Strání 11:00 Velká 
Javořina 7,1 7,1 výstup na Velkou 

Javořinu, odpočinek 

11:40 Velká 
Javořina 13:55 Strání 11,3 18,4 návrat do obce Strání 

(zdroj: maps.google.cz) 

Po snídani, která se podává v 8:00 hodin se vydáváme autem do Strání. Zde auto odstavíme 

a dále se pěšky vydáme na nejvyšší vrchol Bílých Karpat, na Velkou Javořinu. Ve Strání 

se na malý kousek napojíme na NS Květná, kde budeme míjet i  místní sklárny. Dále 

pokračujeme po zelené turistické trase, která nás dovede až k našemu vytyčenému cíli. Na 

vrcholu si odpočineme a uděláme si "polední pauzu", kde se občerstvíme svými zásobami. 

Na Velké Javořině je nepřístupný televizní vysílač. Po zaslouženém odpočinku se z Velké 

Javořiny vydáme po červené turistické stezce, která je na mapě zaznačena jako "cesta hrdinů 

NSP". Přijdeme na rozcestí s altánkem, na kterém se vydáme po značené cyklotrase č. 46, 

která nás dovede zpátky do Strání. 

Jelikož 3. den bývá vždy kritický, proto pro dnešní odjíždíme do Uherského Brodu relaxovat. 

Nejprve se ubytujeme v penzionu Javořina. Následně nás čeká již zasloužený uvolňující 

strečink v podobě volného plavání v místním aquaparku Delfín. Následuje večeře a poklidný 

večer u sklenky dobrého vína. Na neobvyklém čase příjezdu do penzionu jsme s majiteli 

dohodnuti předem. Fyzická náročnost pěší trasy je vysoká s  ohledem na převýšení terénu. 

Velká Javořina 

Je nejvyšší vrchol Bílých Karpat, který dosahuje výšky 970 m n. m. Lesy na svazích 

pod Velkou Javořinou jsou pralesního charakteru. Roste v nich převážně buk, javor a jasan. 

Od roku 1848 se zde pořádají přátelské setkání se Slováky. Velká Javořina se tak stala 

symbolem přátelství obou národů. [10] 
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Obr. č. 4. 7.: Velká Javořina 

 
(zdroj: http://www.turistik.cz/cz/kraje/zlinsky-kraj/okres-uherske-hradiste/strani/) 

Strání 

Strání bylo založeno na přelomu 13. a 14. století. V 2. polovině 13. století představovalo 

Strání nejdůležitější spojnici mezi českými zeměmi a Uhrami. V  18.  století byla v místní 

části Květná založena sklárna, která dnes patří mezi nejstarší u nás. Strání spadá do oblastí 

s kulturními tradicemi a ani tato obec nezůstává pozadu. Každoročně se zde pořádají 

fašankové slavnosti a straňanské hody. Tradicí se zde stal silvestrovský přechod Bílých 

Karpat, který je zakončen slavnostním zapálením Vatry přátelství na náměstí. [10] 

Obr. 4. 8.: Fašank ve Strání 

 
(zdroj: http://www.nulk.cz/Files/Images/strani.jpg) 
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Harmonogram 4. dne- kombinace mototuristiky a pěší turistiky 

Mototuristika 

Tab. 4. 7.: Mototuristika 4. dne 

Odjezd Místo Příjezd Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkem 

Aktivity 

9:00 Uherský 
Brod 9:40 Velká nad 

Veličkou 27,6 27,6 pěší turistika - NS 
Javořinská 

14:00 Velká nad 
Veličkou 14:10 Kuželov 5,1 32,7 odchod na procházku 

k větrnému mlýnu 

15:35 Kuželov 15:50 Hroznová 
Lhota 9,3 42 ubytování v penzionu 

(zdroj: maps.google.cz) 

Pěší turistika 

Tab. 4. 8.: Pěší turistika 4. dne 

Odchod Místo Příchod Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkem 

Aktivity 

9:40 Velká nad 
Veličkou 11:25 Nová 

Lhota 8,8 8,8 "kaskáda" mlýnů, PR 
Jazevčí, oběd 

12:30 Nová 
Lhota 14:00 Velká nad 

Veličkou 7,2 16 návrat před Filipovské 
údolí a obec Javorník 

14:10 Kuželov 14:25 
větrný 
mlýn 

Kuželov 
1,2 17,2  prohlídka větrného 

mlýna + odpočinek 

15:20 větrný 
mlýn 15:35 Kuželov 1,2 18,4 návrat do obce Kuželov 

(zdroj: maps.google.cz) 

Po snídani opět balíme, a vyrážíme dále poznávat krásy Bílých Karpat. Na cestu 

se vydáváme v 9: 00 hodin. Náš další cíl je Velká nad Veličkou. Zde necháme auto 

a pokračujeme pěšky. Napojíme se na NS Javořinskou, která nás provede přes Kománkův 

mlýn, Petruchův mlýn, Suchovské mlýny až k Zámečnickým mlýnům. Kromě mlýnů zde 

poznáváme i národní přírodní rezervaci Jazevčí, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin 

a živočichů. Uchvátí nás také nádherné květnaté louky. Na rozcestí pod Zámečnickým 

mlýnem odbočujeme z NS Javořické a pokračujeme po cyklostezce č. 5046 do Nové Lhoty. 
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Po necelých 9 km si v této obci odpočineme a naplníme žaludky dobrým obědem. Po polední 

pauze opět pokračujeme dál přes Filipovské údolí. U hotelu Filipov, kde si uděláme malou 

"občerstvovací" přestávku, se opět napojíme na  NS Javořinskou, po které dále pokračujeme 

přes Javorník až do obce Velké nad Veličkou. 

Opět odjíždíme dál, nyní se pojedeme podívat na kuželovský větrný mlýn. V obci Kuželov 

necháme auto a na mlýn se odcházíme podívat pěšky. Po prohlídce odjíždíme do obce 

Hroznová Lhota, kde se ubytujeme v penzionu U Maléřa. Na neobvyklém čase nástupu 

do penzionu jsme s majitelem dopředu dohodnuti. Čeká nás večeře místní restauraci 

a příjemná procházka po malebné vesnici. Náročnost pěší trasy je nízká vzhledem k mírně 

zvlněnému terénu. 

Větrný mlýn Kuželov 

Jedná se o jeden z mála dodnes zachovalých a funkčních mlýnů. Tento mlýn 

tzv. holandského typu byl postaven v roce 1842. Sloužil lidem více než 100 let. Celý areál 

je ponechán v původním prostředí se zachovalou architekturou. Mlýn má 3 podlaží. 

V  přízemí je postavena pec na pečení chleba. Mlýn obklopují obytné a hospodářské budovy, 

ve kterých je zřízena expozice horňáckého bydlení a hospodaření ze přelomu 19. a 20. století. 

Mlýn vlastní stát. Užívá ho Technické muzeum v Brně. [31] 

Obr. 4. 9.: Větrný mlýn nad Kuželovem 

 
(zdroj: http://www.rodinnevylety.cz/wp-content/uploads/2007/01/20050721-004439.jpg) 
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Harmonogram 5. dne - kombinace mototuristiky a pěší turistiky 

Mototuristika 

Tab. č. 4. 9.: Mototuristika 5. dne 

Odjezd Místo Příjezd Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkově 

Aktivity 

9:00 Hroznová 
Lhota 9:15 Lučina 10,3 10,3 pěší turistika k NPR 

Čertoryje 

15:05 Lučina 15:20 Strážnice 9,4 19,7 ubytování + MFF 
Strážnice 

(zdroj: maps.google.cz) 

Pěší turistika 

Tab. č. 4. 10.: Pěší turistika 5. dne 

Odchod Místo Příchod Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkem 

Aktivity 

9:15 Lučina 9:55 NPR 
Čertoryje 3 3 procházka k NPR 

Čertoryje + odpočinek 

10:10 NPR 
Čertoryje 10:35 Kejda 1,8 4,8 rybník Kejda 

10:40 Kejda 11:00 Lučina 1,5 6,3 návrat do RS Lučina 
+ oběd 

12:00 Lučina 12:25 Travičná 1,9 8,2 vycházka na rozhlednu 
Travičná 

12:50 Travičná 13:15 Radějov 1,8 10 pěší turistika směr 
Radějov 

13:15 Radějov 14:00 Tvarožná 
Lhota 3,7 13,7 NS Oskorušová + 

muzeum Oskoruší 

14:30 Tvarožná 
Lhota 15:05 Lučina 2,9 16,6 

návrat k auto do RS 
Lučina + odjezd směr 

Strážnice 
(zdroj: maps.google.cz) 

Po snídani se odjížídme podívat na nejkrásnější louky v národní přírodní rezervaci Čertoryje. 

Z Hroznové Lhoty odjíždíme směr vodní nádrž Lučina, kde necháme auto a dále 

pokračujeme pěšky. Od vodní nádrže Lučina sledujeme zelenou turistickou značku. 

Přijedeme na rozcestí, kde se vydáme doprava směr Čertoryje. Zde si odpočineme a vracíme 

se zpátky po zelené turistické značce. Po 1 km chůze přijdeme na rozcestí, kde odbočíme 
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vlevo. Po žluté turistické značce přijdeme k rybníku Kejda. Na zpáteční cestě nás žlutá 

turistická trasa přivede zpátky do rekreačního střediska Lučina. Poobědváme v tamní 

restauraci a odcházíme na rozhlednu Travičná, která nám poskytne nádherný pohled na okolí 

Tvarožné Lhoty: Od parkoviště u vodní nádrže Lučina se vydáme po silnici směrem 

na Tvarožnou Lhotu. Na úpatí kopce odbočíme  doleva na polní cestu lemovanou stromy, 

která nás přivede až k rozhledně. Po vyhlídce  z rozhledny odcházíme do obce Radějov. 

Držíme se žlutě značené turistické stezky. Čeká nás prudké klesání k potoku Radějovka. 

Po cestě lesem přijdeme až do obce Radějov. Mezi obcemi Radějov a Tvarožná Lhota jsou 

rozmístěny "bájné bytosti Karpat". Jedná se o dřevěné sochy. Jedna socha také stojí hned 

vedle Muzea oskoruší v Tvarožné Lhotě, kam z Radějova přes NS Oskorušová míříme. 

Po prohlídce muzea se vrátíme zpátky k autu na Lučinu. Odtud odjíždíme do Strážnice, 

kde se ubytujeme v hotelu Flag. S vedením hotelu jsme předem domluveni na čase příjezdu. 

Ubytujeme se a odcházíme se podívat na MFF Strážnice. Náročnost pěší trasy je  mírná 

s krátkým výstupem na rozhlednu. 

Rozhledna Travičná 

Rozhledna patří ke katastrálnímu území obce Tvarožná Lhota. Nalezneme ji v lokalitě 

zvanou Vrchy. Rozhledna byla vybudována v roce 2000. Travičná je zároveň vysílačem 

pro mobilní operátory. Za pěkného počasí nám poskytuje výhled na hřebeny Pálavy, 

Ždánického lesa a Chřibů. Jsou odsud vidět také jezera u Ostrožské Nové Vsi, nebo hrad 

Buchlov. Pod rozhlednou Správa CHKO Bílé Karpaty vytvořila expozici, která se   věnuje 

okolnímu kraji. [30] 

Obr. č. 4. 10.: Rozhledna Travičná 

 
(zdroj: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihomoravsky-kraj/okres-hodonin/radejov/rozhledna-travicna) 
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Muzeum oskeruší 

Muzeum nalezneme na návsi v Tvarožné Lhotě. Je zde expozice věnovaná jeřábu oskeruši, 

ale i soutěžní výstava fotografií "Oskoruše nejkrásnější". Muzeum nabízí možnost pověstnou 

oskerušovici ochutnat. Jedná se o unikát. Odborníci hodnotu této slivovice oceňují 

až na 1700 Kč za litr, kdežto cenu 1 litru slivovice vyrobené ze švestek vyčíslují na 650 Kč. 

Muzeum hlídá dřevěná socha "Oskeruše ronící", která při každém dešti pláče na smutným 

osudem oskeruší. [10,11] 

Oskeruše se oficiálně nazývá Jeřáb oskeruše (Sorbus demostica). Patří do stejné čeledi jako 

jeřabiny. Je stromem léčitelství. Její blahodárné účinky znali lidé už v době starého Říma. 

Konzumace jeho plodů pomáhá při poruchách trávení. Je doporučován také diabetikům. 

Kvete bílými květy. Plody vypadají jako malé hrušky či jablíčka. Nejrozšířenější je tento 

strom v Českém Středohoří a na Slovácku. Oskeruše se může dožít až 500 let. Za tu dobu 

může vyplodit až 1,5 tuny ovoce. [12] 

Obr. č. 4. 11.: Jeřáb oskeruše 

 
(zdroj: http://i.idnes.cz/07/093/gal/TOM1ddb27_Oskeruse_3.jpg) 
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Harmonogram 6. dne  - zpětný návrat, mototuristika 

Mototuristika 

Tab. č. 4. 11.: Mototuristika 6. dne 

Odjezd Místo Příjezd Místo 
Počet km 
průběžně 

Počet km 
celkově 

Aktivity 

9:30 Strážnice 12:35 Vrbno pod 
Pradědem 188 188 návrat z 

dovolené 

(zdroj: maps.google.cz) 

V 9:00 hodin bude snídaně. Po snídani opouštíme jižní Moravu a vracíme se zpátky do místa 

trvalého bydliště ve Vrbně pod Pradědem. Přibližně po 1 hodině a 30 minutách jízdy 

přijedeme do města Olomouc, kde pro zvýšení atraktivnosti doporučuji návštěvu botanické 

zahrady s rosáriem. Vstupné pro dospělé osoby činí 60,- (2x 30,-). Vstupné je pouze 

fakultativní, proto není zahrnuto do finanční kalkulace. Z důvodu návštěvy této botanické 

zahrady se příjezd do Vrbna pod Pradědem posune o 1 hodinu. Přijedeme tedy ve 13:35 

hodin. 
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4. 2. 1.  Kalkulace ceny dovolené 

Předběžná kalkulace závazná 

Kalkulace pro 2 osoby se skládá z přímých nákladů: 

1. na ubytování se snídaní 4760,- 

2. na vstupné 670,- 

3. na spotřebovanou naftu 1206,- 

Celkem 6636,- 

Ad. 1. Ubytování se snídaní 

Tab. č. 4. 12.: Kalkulace ubytování pro 2 osoby 

Kalkulace pro 2 osoby 

Ubytování 

Cena včetně DPH [Kč] 
 

1. Penzion Zámeček:   750,- 

 dvoulůžkový apartmán 500,- 

 přirážka za jednodenní pobyt (2x 50,-) 100,- 

 rekreační příplatek (2x 15,-) 30,- 

 snídaně (2x 60,-) 120,- 

2. Penzion Mikulčin vrch   1020,- 

 dvoulůžkový pokoj 850,- 

 příplatek za jednodenní pobyt (2x 75,-) 150,- 

 rekreační příplatek (2x 10,-) 20,- 

3. Penzion Javořina   1010,- 

 dvoulůžkový pokoj 850,- 

 snídaně (2x 80,-) 160,- 

4. Penzion U Maléřa  630,- 

 dvoulůžkový pokoj 600,- 

 rekreační příplatek (2x 15,-) 30,- 

5.Hotel*** Flag  1350,- 

 dvoulůžkový pokoj 1150,- 

 snídaně (2x 100,-) 200,- 

Celkem  4760,- 

(zdroj: [29], [28], [27], [33], [23]) 
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ad. 2. Vstupné 

Tab. č. 4. 13.: Ceny vstupného 

 Druh vstupného 
Kalkulace pro  

1 osobu 
[Kč] 

Kalkulace pro  
2 osoby 

[Kč] 

Muzeum Bojkovska základní 20,- 40,- 

Aquapark Delfín dospělí (90 min) 100,- 200,- 

Kuželovský větrný 
mlýn plné 20,- 40,- 

Rozhledna Travičná základní 15,- 30,- 

MFF Strážnice vstupné na pořady  
24. 6. 2011 180,- 360,- 

Celkem x x 670,- 

(zdroj: www.nulk.cz, www.delfinub.cz, www.cz-muzeums.cz, [31], [30] ) 

ad. 3. Spotřebovaná nafta 

Tab. č. 4. 14.: Vyčíslení spotřebované nafty 

  

Počet ujetých 
km/den 

Spotřeba 
 nafty 
[Kč] 

Celkem  
za spotřebu 

[Kč] 

1. den 171,9 12,033 415,- 

2. den 44,6 3,122 108,- 

3. den 34,8 2,436 84,- 

4. den 42 2,94 101,- 

5. den 18,1 1,267 44,- 

6. den 188 13,16 454,- 

Celkem 499,4 34,958 1206,- 

(zdroj: Hospodářské noviny) 

Cena 1 l nafty k 20. 4. 2011 34,5 Kč 

Spotřeba nafty na 100 km  7l 

 
Celková závazná kalkulace pro 2 osoby činí 6 636 Kč. Cena zahrnuje služby uvedené výše 

v tabulkách.
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Předběžná kalkulace doporučená včetně fakultativních prohlídek 

Kalkulace pro 2 osoby se skládá z:  

1. ceny předběžné kalkulace závazné  6 636,- 

2. ceny doporučeného stravného   3 200,- 

3. ceny fakultativního vstupného   250,- 

Celkem 10 086 ,- 

Ad. 2. Náklady na individuální stravování (není součástí závazné kalkulace) 

Tab. č. 4. 15.: Kalkulace nákladů na stravování 

 
Cena na 1službu 

[Kč] 
Četnost 

Cena na 1 osobu 
[Kč] 

Kalkulace pro 
2osoby [Kč] 

Snídaně 50,- 2 (2. a 4. den) 100,- 200,- 

Oběd 100,- 5 (každý den) 500,- 1000,- 

Večeře 150,- 5 (každý den) 750,- 1500,- 

Občerstvení 50,- 5 (každý den) 250,- 500,- 

Celkem x x 1600,- 3200,- 

(zdroj: vlastní ) 

Ad. 3. Fakultativní vstupné 

Tab. č. 4. 16.: Fakultativní vstupné (zdroj: [10], [30], www.straznice-mesto.cz,) 

  
Cena na osobu 

[Kč] 

 
Kalkulace pro 2 os.  

[Kč] 
 

Dobrovolné vstupné památník J. A. 
Komenského 25,- 50,- 

Salaš Travičná 20,- 40,- 

Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy 60,- 120,- 

Hvězdárna Veselí nad Moravou 20,- 40,- 

Celkem 125,- 250,- 

Celková doporučená  kalkulace včetně nákladů na kompletní stravování a úhrady 

fakultativních prohlídek pro 2 osoby činí 10 086 Kč. 

Pro srovnání skutečně vynaložených nákladů je rozdíl v kalkulacích ve výši 3450 Kč, 

což shledávám z hlediska cílové skupiny za přijatelné a doporučuji dvojici počítat na výše 

vymezenou dovolenou s kalkulací č. 2, event. ještě s navýšením rezervy o 5%, což celkem 

činí 10 591 Kč. 
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5. Výsledky práce a doporučení 

5. 1. Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření proběhlo v březnu 2011. Trvalo necelých 10 dní. Zúčastnilo se  41 mužů 

a 33 žen nejčastěji ve věku od 21 do 30ti let. 

Dotazník jsem rozeslala přes internetovou sociální síť, konkrétně 53 dotazníků.  

Elektronickou poštou jsem rozeslala 45 dotazníků a 2 dotazníky byly vyplněny v papírové 

podobě. Celkem se tedy dotazníkového šetření zúčastnilo 100 respondentů. Otázka č. 2. byla 

filtrační, ve které kritériem byla návštěva nebo dovolená v CHKO Bílé Karpaty. V důsledku 

této otázky jsem musela 26 dotazníků vyřadit. V dotazníkovém šetření dále tedy pokračovalo 

a celkem zúčastnilo 74 respondentů.  

Dotazník obsahující celkem 17 otázek zjišťoval: 

• důvod návštěvy a délku pobytu 

• roční období, které si respondenti pro svůj pobyt zvolili 

• podvědomí o informačních centrech v této oblasti 

• upřednostnění typ ubytování a druh stavování včetně hodnocení jejich služeb 

• jaké služby, věci se návštěvníkům líbí nebo nelíbí této oblasti 

• průměrné denní výdaje respondentů při pobytu v CHKO Bílé Karpaty 

• věk, pohlaví a bydliště respondentů 

Po skončení dotazníkového průzkumu jsem získaná data statisticky roztřídila a spočítala 

četnosti a relativní četnosti. U hodnotících otázek jsem spočítala průměrnou známku pomocí 

váženého aritmetického průměru.  

Vzorec váženého aritmetického průměru: 

∑
∑

=

i

ii

n

nx
x
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Výsledky jsem zpracovala v programu Microsoft Excel do výsečových grafů. Grafy jsou 

doplněny komentářem. Pro potřeby praktické části uvádím nejdůležitější otázky 

z dotazníkového šetření. Zbylé otázky jsou pro zajímavost uvedeny v příloze č. 5. Celkové 

hodnocení dotazníkového šetření jsem shrnula v samostatném odstavci. Jednalo se o tzv. 

kvalitativní průzkum zjišťující podrobnější informace o pobytu respondentů v CHKO Bílé 

Karpaty. Především to byl důvod, délka a spokojenost respondentů s návštěvou této lokality. 

5. 1. 1. Výsledky dotazníkového šetření 

Otázka č. 3. Ve které ročním období jste tuto chráněnou krajinou oblast navštívili? 

Graf č. 5. 1.: Období návštěvy Bílých Karpat 

Období návštěvy Bílých Karpat

7%

56%
11%

26%

jaro

léto

podznim

zima

 
(zdroj: vlastní) 

Lidé nejraději tráví čas v Bílých Karpatech v létě. Činí tak 56 % dotazovaných. Letní měsíce 

jsou typické pro čas dovolených a prázdnin. Na jaře do Bílých Karpat přijíždí 7 % 

návštěvníků, na podzim 11 %. Tento fakt se dá vysvětlit tím, že je hodně lidí, kteří například 

na dovolené jezdí ještě v září. V zimě, kdy lidé přijíždějí do této oblasti hlavně 

za provozováním zimních sportů a radovánek, zavítá do CHKO Bílé Karpaty 26 % 

dotazovaných. Nejvíce lyžařských a běžkařských stezek se nachází na Uherskobrodsku. 
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Otázka č. 4. Co se Vám vybaví když se řeknou "Bílé Karpaty"? 

Graf č. 5. 2.: Výstižné slovo pro CHKO  Bílé Karpaty 
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Velká Javořina

 
(zdroj: vlastní) 

Nejvíce dotazovaným se Bílé Karpaty zapsali do povědomí lidí svými orchidejemi. Tito lidé 

představují 42 % z celkového počtu dotazovaných. Druhou nejčastější odpovědí byl největší 

vrchol Bílých Karpat - Velká Javořina. Tato hora utkvěla v paměti 1/4 dotazovaných lidí, 

tedy 25%. Folklór utkvěl v paměti 8% respondentů, strom oskeruše 17%, léčebné prameny, 

které jsou spojeny především s oblastí Luhačovic, 7% lidí. Pouze 1% lidí se vybavila při 

vyřknutí "Bílých Karpat" zajímavá architektura. 

Otázka č. 5. Při jaké příležitosti jste do této chráněné krajinné oblasti zavítali? 

Graf č. 5. 3.: Účel návštěvy Bílých Karpat 
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(zdroj: vlastní) 
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Jako nejčastější důvod návštěvy CHKO Bílé Karpaty uvedli respondenti dovolenou tj. 58%. 

To koresponduje také s nejčastější odpovědí v otázce č. 3., kdy lidé uvedli, že nejvíce do této 

oblasti jezdí v létě. Letní měsíce jsou hlavní turistickou sezónou pro dovolené a prázdniny. 

Lidé  přijíždějí za relaxací, turistikou a  poznáním přírodních a kulturních památek 

a atraktivit této destinace. 22 lidí přijelo na výlet, 6 lidí kvůli pracovním povinnostem a 3 lidé 

přijeli do Bílých Karpat navštívit svou rodinu. 

Otázka č. 6. Jak dlouho jste se v Bílých Karpatech zdrželi? 

Graf č. 5. 4.: Počet přespání 

Počet přespání

46%

51%

3%

1 - 2 noci

3 - 7 nocí

8 a více nocí

 
(zdroj: vlastní) 

Nejčastěji zde respondenti strávili 3 - 7 nocí, což opět koresponduje s otázkou 5, protože 

většina lidí jezdí na 7denní až 10denní dovolené. Odpovědělo tak 51 % dotazovaných. Na 1 - 

2 noci do CHKO Bílé Karpaty přijelo 46 % lidí, tedy 34 návštěvníků. Tito lidé nejspíše 

přijeli do této lokality v rámci prodlouženého víkendu za čerstvým vzduchem a klidem, nebo 

také zde mohli navštívit nějaké kulturní akce.  Na 8 a více nocí přijely do CHKO Bílé 

Karpaty 3% respondentů, které představují 2 lidé. 
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Otázka č. 8. Jaký druh ubytovacího zařízení jste při návštěvě Bílých Karpat využili? 

Graf č. 5. 5.: Vybraný druh ubytování 
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(zdroj: vlastní) 

Respondenti si nejčastěji pro svůj pobyt zvolili chaty nebo chalupy. Učinilo tak 31 % 

dotazovaných, což je 23 lidí. V penzionu se ubytovalo 27%, v hotelu 20%, v kempech 11%, 

v motorestu 7% dotazovaných. 3 respondenti při své návštěvě CHKO Bílé Karpaty nevyužili 

služeb ubytovacích zařízení a bydleli u rodiny nebo známých. 

Otázka č. 10. Jaký typ stravování upřednostňujete? 

Graf č. 5. 6.: Zvolený typ stravování 
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(zdroj: vlastní) 

Vlastní způsob stravování zvolilo 45% respondentů. Tato odpověď koresponduje 

s  nejčastější odpovědí u otázky č. 8, kdy 31 % dotazovaných odpovědělo, že  se  ubytovávají 

v chatách nebo chalupách. Zde se dá předpokládat, že tito respondenti si jídlo připravují sami. 

Druhou nejčastější odpovědí byla polopenze, kterou volí 36% dotazovaných. Tento druh 
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stravování je nejčastější, protože návštěvníci den stráví mimo zvolené ubytovací zařízení 

a zpět se vrací až večer. Plnou penzi si zajišťuje 15%, kterou volí především návštěvníci lázní 

nebo lyžařských středisek, protože všechen čas tráví prakticky na "na jednom" místě. 3 lidé 

si zajistili stravování pouze formou snídaně. 

Shrnutí výsledků z dotazníkového šetření 

Bílé Karpaty znají všichni. Do podvědomí se lidem tato chráněná krajinná oblast zapsala 

svými nádhernými orchidejovými loukami, díky kterým je také biosférickou rezervací. 

Nejčastější lidé tráví v Bílých Karpatech letní dovolenou, kde návštěvníci stráví 3 - 7 nocí. 

Průměrný věk návštěvníků se pohybuje okolo 21 až 30 lety. Nejraději si pro svůj pobyt v této 

oblasti vybírají chaty nebo chalupy a také penzion. Úroveň ubytovacích zařízení respondenti 

ohodnotili známkou 1,6. Nejvíce respondentů zvolilo pro svůj pobyt vlastní stravování, nebo 

polopenzi. Úroveň stravovacích zařízení ohodnotili známkou 1,83. Za svého pobytu rádi 

využívají informací od pracovníků informačních center. Návštěvníci nejčastěji za den 

strávený v této oblasti utratí nejvýše 900 Kč. 
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5. 2. Doporučení 

Cestovní ruch přestavuje důležitý hospodářský faktor pro každou destinaci. Všechny 

destinace cestovního ruchu by měly usilovat o vytvoření širokého spektra nabídky služeb 

pro své návštěvníky. Kromě ubytovacích a stravovacích možností je to také nabídka aktivit 

pro volný čas, sportovní vyžití v letních i zimních měsících, kulturní vyžití, nabídka možností 

pro strávení aktivní i pasivní dovolené v dané destinaci. 

Na základě zjištěných informací o CHKO Bílé Karpaty uvádím doporučení, která mohou 

vést ke zvýšení návštěvnosti této destinace: 

Na základě výzkumu trhu jsem si ověřila, že stravovací služby v této lokalitě jsou 

nedostačující a proto bych doporučila, aby hostinská střediska zařadila na svůj jídelní lístek 

více regionálních specialit vyrobených z místních surovin. Jako dodavatele surovin bych 

doporučila výrobce, kteří mají své výrobky certifikované značkou Tradice Bílých Karpat ®. 

Jednak by došlo k  originální a zajímavé nabídce jídel, ale také ke zviditelnění této regionální 

značky. Doporučovala bych, aby si stravovací zařízení vyhradily pro tyto pokrmy 

samostatnou stránku v jídelním lístku, na které by dominovalo logo této regionální značky. 

Na konci stránky bych uvedla doprovodný text informující o kvalitě a původu těchto 

surovin. Na základě průzkumu jsem zjistila, že tuto značku zná jen polovina dotazovaných. 

Byli to především lidé, kteří nakupují potraviny kvality bio. Pro zvýšení povědomí lidí o této 

značce doporučuji, prostřednictvím doprovodných služeb v obcích a městech nacházejících 

se v oblasti CHKO Bílé Karpaty, uspořádat jarmark, kde by se prezentovaly a  prodávaly 

pouze produkty certifikované značkou Tradice Bílých Karpat ®. 

Na základě zjištěných informací jsem dospěla k následujícím doporučením rozšiřující 

nabídku služeb ubytovacích zařízení v Bílých Karpatech: 

• vybudování prostoru pro úschovu kol cyklistů 

• zajištění externího opraváře kol 

• možnost půjčování kol 

• rozšíření nabídky služeb o možnost ubytování se psem 

• vytvoření sportovních hal nebo bazénů pro případ nepřízně počasí 
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Internet se stal důležitou součástí lidí. Stále více lidí si před uskutečněním dovolené 

shromažďuje informace o dané destinaci. Myslím si, že nejdříve zavítají na stránky 

informačních center, které se v dané oblasti nacházejí. Z tohoto důvodu vyplývá mé další 

doporučení týkající se informačního centra Strání, kde apeluji na vytvoření samostatných 

webových stránek. V současné době jsou informace o informačním centru součástí portálu 

obce Strání a informace o jejich službách se ztrácí. Pro všechna ostatní informační centra, 

která se v CHKO Bílé Karpaty nacházejí, navrhuji  vytvořit virtuální prohlídky. Pro 

webové stránky Bílých Karpat doporučuji rozšíření informací o výčet ubytovacích zařízení. 

V rámci propagace Bílých Karpat navrhuji také spolupráci se Slovenskou republikou. 

Pro tuto skutečnost doporučuji vytvoření propagačního letáku zaměřeného na oblast 

folklóru, tradic a dobrého vína. Leták bych umístila do tamních informačních center, 

na kterém by byly také vyzdviženy nejvýznamnější přírodní a kulturní atraktivity této oblasti. 

Z dotazníkové šetření jsem zjistila, že návštěvníci v této oblasti postrádají obchodní služby. 

Dále shledávám mezeru v nabídce sezónních občerstvovacích zařízení, provozovaných 

pouze formou sezónního prodeje v letním a zimním období, neboť v mimosezóně by byl 

takový provoz nerentabilní. 

V rámci zlepšení úrovně cykloturistiky v této destinaci doporučuji při cyklostezkách 

vybudovat více odpočinkových míst s lavičkami, stojany pro kola a informačními tabulemi.  
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6. Závěr 

V této práci jsem chtěla primárně poukázat na přírodní atraktivity v CHKO Bílé Karpaty 

a jejich využití v cestovním ruchu. Přírodní atraktivity z pohledu cestovního ruchu hodnotím 

za dostatečně zajímavé a přitažlivé.  

V teoretické části mé práce jsem shrnula základní poznatky z oblasti cestovního ruchu 

a ochrany přírody v České republice, které představují obecný základ k řešenému tématu. 

V praktické části jsem se věnovala charakteristice, vymezením přírodních atraktivit a také 

dalším doplňkovým možnostem cestovního ruchu v této lokalitě. Na základě dotazníkového 

šetření jsem zjišťovala, za jakým účelem do této destinace návštěvníci jezdí a jak jsou zde 

se svým pobytem spokojeni. Získané poznatky mi byly inspirací pro vytvoření návrhu 

dovolené pro mladý pár v CHKO Bílé Karpaty. Protože přírodní atraktivity jsou rozmístěny 

po celém území Bílých Karpat, zvolila jsem pro jejich poznání nejefektivnější aktivní pěší 

turistiku. Pro zpestření pobytu jsem do  programové nabídky zahrnula i návštěvu některých 

kulturních památek. Z hlediska rozdělení cestovního ruchu podle dynamiky spadá tento 

návrh dovolené do kategorie poutního CR. Návrh dovolené jsem doplnila sestavením dvojí 

kalkulace pro 2 osoby a  to tzv. závazné kalkulace, která spočívá ve skutečně vynaložených 

nákladech při plné realizaci dodržení závazného programu, a tzv. doporučené kalkulace, 

která je stanovena na předpokládaných nákladech při využití individuálního stravování 

i všech fakultativních prohlídek. 

Lidé v této oblasti nejsou lhostejní ke svému okolí. Zakládají nové sdružení zabývající se jak 

ochranou přírody, tak i zachováním tradic. Jednotlivé regiony mezi sebou navazují 

spolupráci, aby zvýšily atraktivnost této oblasti.  Myslím si, že je pouze hudbou budoucnosti, 

kdy i slovo "Bílé Karpaty" bude v uších lidí znít stejně tak dobře, jako je tomu dnes 

u Šumavy nebo Krkonoš.  

Práce mi byla velkým přínosem při uplatnění svých teoretických znalostí do podmínek praxe 

a cíle práce považuji tímto za splněné. 
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PŘÍLOHY 

č. 1. Mapa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty 

 

(zdroj: http://files.hrubavrbka.webnode.cz) 

 

č. 2. Mapa památek UNESCO a biosférických rezervací České republiky 

 

(zdroj: http://atic.cz/mapa/unesco.jpg) 



  

č. 3. Seznam přírodních památek a rezervací v CHKO Bílé Karpaty 

  
Přírodní památky Přírodní rezervace 

1 Přírodní památka Bahulské jámy Přírodní rezervace Horní louky 
2 Přírodní památka Cestiska Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky 
3 Přírodní památka Dobšená Přírodní rezervace Drahy 
4 Přírodní památka Dubina Přírodní rezervaceHutě 
5 Přírodní památka Grun Přírodní rezervace Jalovcová stráň 
6 Přírodní památka Hluboče Přírodní rezervace Javorůvky 
7 Přírodní památka Hrnčárky Přírodní rezervace Kútky 
8 Přírodní památka Chladný Vrch Přírodní rezervace Lazy 
9 Přírodní památka Chmelinec Přírodní rezervace Machová 
10 Přírodní památka Kaňoury Přírodní rezervace Nová hora 
11 Přírodní památka Lom Rasová Přírodní rezervace Ploščiny 
12 Přírodní památka Mechnáčky Přírodní rezervace Pod Žítkovským vrchem 
13 Přírodní památka Mravenčí louka Přírodní rezervace Sidonie 
14 Přírodní památka Nové Louky Přírodní rezervace Ve Vlčí 
15 Přírodní památka Okrouhlá  
16 Přírodní památka Pod Cigánem  
17 Přírodní památka Pod horou  
18 Přírodní památka Pod Hribovňou  
19 Přírodní památka Pod Vrchy  
20 Přírodní památka Sviní hnízdo  
21 Přírodní památka Šumlatová  
22 Přírodní památka U Petrůvky  
23 Přírodní památka U zvonice  
24 Přírodní památka Uvezené  
25 Přírodní památka V Krátkých  
26 Přírodní památka Vápenky  
27 Přírodní památka Za lesem  
28 Přírodní památka Záhumenice  
29 Přírodní památka Žerotín  
30 Přírodní památka Žleb  

(zdroj: http://www.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=75820) 



  

č. 4. Vybrané ubytovací zařízení 

1. Penzion Zámeček, Bojkovice 

Jedná se o nově zrekonstruovaný penzion nacházející se v zámecké oboře blízko města 

Bojkovice. Přímo v areálu jsou návštěvníkům k dispozici 4 tenisové kurty, bazén, restaurace, 

a parkoviště. Hosté se mohou ubytovat ve dvoulůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích.

Ceník sezóny 2011 

Termín 
Cena za 

dvoulůžkový 
apartmán [Kč] 

Cena za 
čtyřlůžkový 

apartmán [Kč] 

Přistýlka      
[Kč] 

30. 4. - 2. 7. 500,- 1 000,- 200,- 

2. 7. - 9. 7. 700,- 1 400,- 200,- 

9. 7. - 16. 7. 500,- 100,- 200,- 

16. 7. - 23. 7. 600,- 1 200,- 200,- 

23. 7. - 13. 8. 700,- 1 400,- 200,- 

13. 8. - 27. 8. 600,- 1 200,- 200,- 

27. 8. - 30. 9. 500,- 1 000,- 200,- 

 

  Snídaně Obědy Večeře 

děti do 15 let 50 Kč 70 Kč 70 Kč 

dospělí 60 Kč 80 Kč 90 Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH. [29] 

 

2. Penzion Patrik, Mikulčin vrch 

Nově vybudovaný objekt ve stylu lidových tradic na Moravských Kopanicích. V celém 

objektu je možnost připojení se na internet. Návštěvníci mají k dispozici saunu, krb, venkovní 

vyhřívaný bazén. Penzion poskytuje také ubytování v přilehlých chatkách. 

Ubytování je možné v apartmánech různého typu, kde se cena pohybuje od 950 Kč 

 do 1150 Kč. Cena za ubytování v dvoulůžkovém pokoji činí 850 Kč. Cena přistýlky 

pro dospělou osobu je 75 Kč/ osobu, pro dítě do 2 let 100 Kč.  

Ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH. [28]

 

 



  

3. Penzion Javořina 

Jedná se o penzion rodinného typu s dlouholetou tradicí v Uherském Brodě. Součástí objektu 

je zahrada s dětských hřištěm, parkoviště. Cena za přistýlku činí 300 Kč. V případě zájmu 

o ubytování se psem se platí navíc 200 Kč. 

  Počet osob Cena 

jedna osoba 650,- Dvojlůžkový 
pokoj dvě osoby 850,- 

jedna osoba 750,- 

dvě osoby 1000,- Apartmá 

tři osoby 1300,- 

Svatební apartmá dvě osoby 1500,- 

Ceny jsou konečné včetně rekreačního poplatku i 10% DPH. [27] 

 

4. Penzion U Maléřa 

Majitelkou penzionu je pravnučka slavného malíře Jožky Úprky. Ubytovácí část se nachází 

v 1. patře. V areálu penzionu je vybudované venkovní posezení s grilem, za penzionem 

je sportovní areál. Penzion má společnou kuchyňku. 

Cena za noc na osobu činí 300 Kč. Pro účely strávování je v podkroví k dispozici všem 

hostům vybavená kuchyňka. [33] 

 

5. Hotel*** Flag Strážnice 

Nabízí ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích a apartmánech ve městě Strážnice. 

Celková kapacita hotelu je 136 lůžek + 50 přistýlek.  

Standard pokojů 

  
*** pokoj  

[Kč] 
superior ***' 

[Kč] 
před rekonstrukcí 

[Kč] 

1/1 pokoj 890,- 1190,- -   

1/2 pokoj 1150,- 1390,-  -  
1/3 pokoj 1490,- 1690,-  -  

1/1 AP 1400,-  -  600,- 

1/2 AP 1700,-  -  790,- 

1/3 AP 2100,-  -  1050,- 

Ceny zahrnují všechny poplatky včetně 10% DPH a jsou platné od 1. 4. 2011.  

Pro cestovní kanceláře a stálé zákazníky jsou ceny stanoveny dohodou.  [23] 



  

 

č. 5. Výsledky dotazníkového šetření 

 

Otázka č. 1.: Znáte chráněnou krajinou oblast Bílé Karpaty? 

Znáte Bílé Karpaty

ano ne

 
(zdroj: vlastní) 

Všichni ze 100 dotazovaných znají CHKO Bílé Karpaty. 

 

 

Otázka č. 2. Navštívili jste někdy Bílé Karpaty? 

Navštívili jste někdy Bílé Karpaty

74%

26%

ano

ne

 
(zdroj: vlastní) 

Téměř 3/4 dotazovaných uvedlo, že CHKO Bílé Karpaty již navštívili. 26 respondentů tuto 

destinaci ještě nenavštívili. Tito lidé dále již neodpovídali, protože další otázky se týkaly 

informací z návštěvy této chráněné krajinné oblasti. 

 

 

 



  

Otázka č. 7. Využili jste při své návštěvě Bílých Karpat služeb informačních center? 

Využití služeb informačních center

59%

41% ano

ne

  
(zdroj: vlastní) 

Více než polovina respondentů uvedla, že při své návštěvě využili služeb informačních center. 

41 % lidí těchto služeb nevyužilo. Dá se z toho usuzovat, že na svoji cestu připravili předem, 

a všechny potřebné informace si zjistili na internetu. 

V CHKO Bílé Karpaty můžeme navštívit tyto informační centra:  IC Mikroregionu Bojkovska, 

IC Broumov- Bylnice, MIC Luhinfo, MIC Slavičín, IC Moravské Kopanice, IC Strání - 

Květná, MIC Uherské Brod, MIC Valašské Klobouky, IC Vlčnov.  

 

Otázka č. 9. Jak hodnotíte úroveň ubytovacích zařízení ? (stupnice 1 -5 , 1 nejlepší, 5 nejhorší) 

Hodnocení ubytovacích služeb

57%

20%

23%

0%

0%
naprostá
spokojenost
spokojenost

dobré

dostačujícíc

nedostačující

 
(zdroj: vlastní) 

Hodnocení kvality služeb je poměrně uspokojivé. 57% respondentů bylo s úrovní ubytování 

naprosto spokojeno, 23% dotazovaných hodnotili úroveň ubytovacích zařízení jako dobrou. 

Respondenti ohodnotili ubytovací zařízení známkou 1,6. 

 



  

Otázka č. 11. Jak hodnotíte služby stravovacích zařízení? (stupnice 1 - 5, 1 nejlepší, 5 

nejhorší) 

Hodnocení služeb stravovacích zařízení

31%

56%

12%

1%

0%
výborné

chvalitebné

dobré

dostačující

nedostačující

 
(zdroj: vlastní) 

Nadpoloviční většina respondentů ohodnotila služby stravovacích zařízení chvalitebně. 31% 

dotazovaných byla naprosto se těmito službami spokojena. 9 respondentů ohodnotili úroveň 

stravovacích zařízení v CHKO Bílé Karpaty jako dobrou, a pouze jeden respondent hodnotil 

tento sektor služeb dostačující známkou. Stravovací zařízení v této oblasti tedy získaly 

známku 1,83. 

 

Otázka č. 12. S čím jste během svého pobytu v této destinaci byli nejvíce spokojeni? (možno 

uvést více odpovědí) 
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(zdroj: vlastní) 

U této otázky bylo dosaženo celkového počtu odpovědí 114, protože respondenti mohli uvést 

více odpovědí. Nejvíce se respondentům líbí příroda v Bílých Karpatech. Se svým pobytem 



  

bylo naprosto bez výhrad spokojeno 7 respondentů. Návštěvníci také náležitě ohodnotili 

množství stezek pro cykloturistiku a pěší turistiku.  

Otázka č. 13. S čím jste nebyli při svém pobytu v CHKO Bílé Karpaty spokojeni? (možnost 

uvést více odpovědí) 

Nespokojenost návštěvníků
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(zdroj: vlastní) 

U této otázky bylo získáno 92 odpovědí, protože respondenti měli možnost uvést více 

odpovědí, proč nebyli se svým pobytem v této oblasti spokojeni. 12 respondentů nemělo 

žádné výhrady. Největší nespokojenost panuje v oblasti pokrytí signálu mobilních operátorů. 

Dotazovaní také nejsou spokojeni s množstvím obchodů, dále jim vadilo nedostatečné 

značení tras.  

 

Otázka č. 14. Kolik jste průměrně utratili za jeden den pobytu v CHKO Bílé Karpaty? 

Průměrná útrata za den

11%

34%

39%

16%
do 500

501 - 700

701- 900

nad 900

 
(zdroj: vlastní) 



  

Nejčastější průměrná denní útrata respondentů činí 701 až 900 Kč. Odpovědělo tak 39 % 

dotazovaných, tedy 29 lidí. Z předešlých odpovědí jsem se dozvěděla, že nejvíce lidí se 

ubytovává v chatách a chalupách. Zde se dá předpokládat, že lidé si ráno uvaří snídani, 

přes den jsou mimo chatu, takže navštíví nějaké restaurační zařízení, a večer si opět něco 

uvaří. Myslím, že je reálné za tento finanční obnos nakoupit potřebné potraviny pro přípravu 

snídaně a večeře a také navštívit restaurační zařízení. Věřím, že se v tomto finančním rozpětí 

také ještě najdou i nějaké rezervy na výdaje například na vstupné do kulturních zařízení. 

Druhou nejčastější odpovědí bylo, že 34 % respondentů za den svého pobytu utratí 501 - 700 

Kč. 12 dotazovaných utratilo finanční částku přesahující 900 Kč, a 8 lidí částku do 500 Kč. 

 

 

Otázka č. 15. Jaké je vaše pohlaví? 

Pohlaví respondentů

55%

45% muž

žena

 
(zdroj: vlastní) 

Na dotazník odpovídalo 41 mužů a 33 žen. 

 

 



  

Otázka č. 16. Kolik je Vám let?  

Věk respondentů

5%

42%

30%

14%

9%

do 20ti let

21 - 30

31 - 40

41 - 50

nad 50 let

 
(zdroj: vlastní) 

Nejvíce respondentů, 42 %, bylo ve věku od 21 - 30 let. 22 dotazovaných má 31 - 40 let, 14 % 

41 - 50 let, 9 % nad 50 let, a 5% dotazovaných mělo méně než 20 let. 

 

Otázka č. 17. Ve kterém kraji bydlíte? 

Bydliště respondetů

57%27%

11%
5%

Jihomoravský

Zlínský

Moravskoslezský

Jiný

 
(zdroj: vlastní) 

57 % dotazovaných bydlí v Jihomoravském kraji. To je 42 lidí. Ve Zlínském kraji žije 27 % 

respondentů, v Moravskoslezském 11 %. 4 respondenti uvedli jako místo svého trvalého 

bydliště jiný kraj. Konkrétně se jednalo o 2 respondenty z Berouna tedy ze Středočeského 

kraje, a 2 respondenty z Nové Paky z Královéhradeckého kraje. 

 


