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1. ÚVOD 

Cestovní ruch zaznamenal v České republice především v posledních desetiletích 

nebývalý rozmach. I když se obyvatelé České republiky stále častěji vydávají do zahraničí, 

existuje velké procento turistů, kteří zůstávají a poznávají místa na území České republiky. 

Naše země se také stává cílovou destinací zahraničních turistů z celého světa.  

S tímto rozmachem jsou kladeny větší nároky na místní infrastrukturu, ubytovací kapacity, 

kvalitu  

Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybrala Financování podpory rozvoje 

cestovního ruchu v regionu Moravskoslezských Beskyd. Téma je mi blízké, protože pocházím 

z tohoto regionu a s cestovním ruchem se setkávám odmalička. Navíc pracuji v létě 

v informačním centru Ostravice, kde zodpovídám turistům na otázky o ubytování, přírodních 

atraktivitách, sportovních a kulturních akcích, o obci Ostravici apod.  

Cestovní ruch v Moravskoslezských Beskydech neustále roste a s tím roste také 

zatížení této oblasti. Moravskoslezské Beskydy nabízí širokou paletu atraktivních turistických 

cílů, která dává vybrat zájemcům o přírodní krásy, památky a zajímavosti, tradici i aktivní 

sport jako je turistika, cyklistika, lyžování, hipoturistika a další.   

Celá bakalářská práce je strukturovaná do 4 hlavních okruhů (bez úvodu a závěru).  

V druhé kapitole se zaměřuji na teoretické vysvětlení pojmu cestovní ruch, jeho význam  

a specifika, která se na trhu cestovního ruchu vyskytují. Třetí kapitola je praktickou částí  

a rozpracovávám v ní potenciál Moravskoslezských Beskyd. Podrobně analyzuji lokalizační  

a realizační předpoklady a také se věnuji obci Ostravici, která je centrem cestovního ruchu 

v regionu. Prostřednictvím SWOT analýzy se snažím identifikovat a popsat přednosti  

a nedostatky turistické oblasti. V následující kapitole čtenáře seznamuji, jakou působnost má 

Evropská unie na cestovní ruch, především jaký význam má Evropský fond pro regionální 

rozvoj. Kapitola je zaměřena na tuto problematiku z hlediska současného programového 

období 2007 – 2013. Do této kapitoly jsem zařadila i problematiku sepsání projektu,  

ve které popisuji, co musí projekt obsahovat, aby byl úspěšný a získal dotaci z Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko. V poslední kapitole teoreticky vymezuji přeshraniční 

česko – polskou a česko – slovenskou spolupráci, zmiňuji význam a vznik euroregionů, 

finanční alokaci pro období 2007 – 2013 a jiné. Praktická část v tomto okruhu je založena  

na příkladech úspěšně realizovaných projektech a na jejich finančním vypořádání.  
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Při vlastním zpracování práce jsem použila metodu analýzy – podrobný rozbor  

a třídění dat, i syntézu – aplikace údajů do poznatků a doporučení. Všechny získané 

informace jsem se snažila přehledně zpracovat prostřednictvím tabulek a grafů.  

 Hlavním cílem bakalářské práce je charakterizovat a vyhodnotit turistický potenciál 

regionu Moravskoslezských Beskyd, především zmapovat lokalizační a realizační 

předpoklady a přiblížit návštěvníkům méně známé atraktivity regionu. Jako dílčí cíl jsem si 

zvolila na základě vytvořené SWOT analýzy nalézt vhodná doporučení a návrhy pro rozvoj 

cestovního ruchu v oblasti Moravskoslezských Beskyd s bližším zaměřením na obec 

Ostravici. Další dílčí cíl je zanalyzovat, co musí obsahovat úspěšný projekt, který žádá  

o dotaci a stručné nastínění přeshraniční spolupráce.  
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU 

2.1 Pojem cestovní ruch 

 Cestovní ruch lze charakterizovat jako činnost lidí, kteří cestují na místa mimo své 

bydliště a běžné prostředí, ve kterém se pohybují, anebo cestují za účelem rekreace, zábavy, 

pracovně nebo z jiných důvodů. Toto vymezení cestovního ruchu potvrzuje UNWTO  (United 

Nations World Tourism Organisation), podle kterého je cestovní ruch „činnost osoby cestující 

na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší, než je 

stanoveno, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě“.
1
 

Další pohled na cestovní ruch má Mezinárodní sdružení expertů cestovního ruchu, 

který cestovní ruch definuje jako „souhrn jevů a vztahů, které vyplývají z cestování nebo 

pohybu osob, přičemž místo pobytu není trvalým místem bydlení a zaměstnání“.
2
 

Ján Orieška pod pojmem cestovní ruch rozumí: „soubor činností zaměřených  

na uspokojování potřeb souvisejících s cestou a pobytem osob mimo místo trvalého bydliště, 

zpravidla ve volném čase, za účelem zotavení, poznání, společenského kontaktu, kulturního  

a sportovního vyžití, lázeňského léčení a pracovních cest.“
3
 

2.2 Význam cestovního ruchu 

Cestovní ruch má spoustu významů:  

 osobní - zde patří například všestranný rozvoj jedince, využití volného času, možnost 

obnovy fyzických a duševních sil; 

 společensko - politický a mezinárodní - lze zařadit zlepšování vztahů mezi národy, 

poznávání cizích zemí a kultur, utváření nového životního stylu, výměna informací  

a poznatků apod.; 

                                                 
1
 RYGLOVA, K.., BURIAN, M. a I. VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch – podnikatelské principy a příležitosti 

v praxi. str. 18 
2
 Tamtéž. str. 18 

3
 ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. str. 5 
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 ekonomický - podíl na tvorbě HDP, vytváření nových pracovních a podnikatelských 

příležitostí, investiční aktivity, následné účinky poptávky (atraktivita místa vyvolává 

např. vybudování infrastruktury, ubytovacích zařízení). 

„Cestovní ruch je průřezovým odvětvím, které zahrnuje nejrůznější služby a profese a je 

napojeno na mnoho dalších hospodářských činností. Má dopad na dopravu, stavebnictví, 

kulturu, maloobchod a na další odvětví, která vytváří produkty související s rekreací nebo 

poskytující služby týkající se volného času a obchodního cestovního ruchu.“
4
 Na odvětví 

cestovní ruch se podílí převážně malé a střední podniky.  

2.3. Specifika trhu cestovního ruchu 

Cestovní ruch se výrazně odlišuje od ostatních trhů, hlavními specifickými rysy jsou: 

 podnikání na trhu cestovního ruchu není záležitostí jednoho roku, ale jedná se  

o dlouhodobou činnost (např. restaurace, hotely, wellness centra); 

 produkt cestovního ruchu je nehmotného charakteru, nelze jej proto vyrábět  

do zásoby; 

 výrazná sezónnost, především letní a zimní měsíce jsou vytížené; 

 vysoká závislost na přírodních a historických památkách, čím jsou tyto lokalizační 

předpoklady lepší, tím je oblast pro turisty atraktivnější; 

 výrazné ovlivnění nabídky a poptávky přírodními faktory (počasí) a dalšími 

nepředvídatelnými mimoekonomickými vlivy; 

 vysoký podíl lidské práce; 

 mezinárodní charakter; 

 místní a časové oddělení nabídky, poptávky a spotřeby (např. prodej zájezdu  

na slevovém portálu v zimě na letní pobyt); 

 podmíněnost selektivními faktory, politická stabilita v destinaci, míra podpory  

ze strany orgánů státní správy a samosprávy mají zásadní vliv na návštěvnost.
5
 

                                                 
4
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na 

období 2007 – 2013, str. 5 
5
 RYGLOVA, K.., BURIAN, M. a I. VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch – podnikatelské principy a příležitosti 

v praxi. 2011 
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3. ANALÝZA CESTOVNÍHO RUCHU 

V MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYDECH 

3.1 Všeobecná charakteristika Moravskoslezských Beskyd 

Pohoří Moravskoslezské Beskydy se nachází ve východní části České republiky 

 a je součástí Západních Beskyd. Centrální Moravskoslezské Beskydy tvoří pouze 

Radhošťská, Lysohorská a Klokočovská hornatina (obr. 3.1). Podle polského 

geomorfologického členění do Moravskoslezských Beskyd, kromě centrálních 

Moravskoslezských Beskyd, patří také Hostýnsko - Vsetínská hornatina, Rožnovská brázda, 

Turzovská vrchovina a západní část Jablunkovské brázdy. Práce se zabývá kromě centrálních 

Moravskoslezských Beskyd, které sousedí na východě s Jablunkovskou brázdou, na západě 

s Rožnovskou brázdou, na severu se svažují k Podbeskydské pahorkatině a na jihu 

k Turzovské vrchovině, také okrajově Podbeskydské pahorkatině.
6
 

Obr. 3.1: Geomorfologické členění Západních Beskyd 

 

Zdroj: Regionální informační servis. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/turisticke-ris/beskydy-

cz/ochrana-prirody/prirodni-podminky/ 

                                                 
6
Wikipedia: Moravskoslezské Beskydy [online]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy 
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Radhošťská hornatina se nachází západně od řeky Ostravice. Nejvyšším vrcholem 

hornatiny je Smrk (1276 m. n. m.). Dalšími známými a turisticky atraktivními vrchy jsou 

Pustevny, Radhošť, Kněhyně a Čertův mlýn. Rožnovské sedlo, nazývané také Pindula, 

odděluje Radhošťský hřbet od Veřovických vrchů s vrcholem Velký Javorník. Zde končí  

i Moravskoslezské Beskydy. Lysohorská pahorkatina se rozkládá východně od řeky 

Ostravice. Nejvyšší a také nejčastěji navštěvovaný vrchol se jmenuje Lysá hora  

 (1323 m. n. m.) a je to zároveň nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Mezi další 

vrcholy patří Travný, Ropice, Skalka, Velky Polom, Prašivá, Javorový, Sulov a další.
7
 

Od roku 1973 patří tato oblast, která má na délku přibližně 55 km a na šířku 20 km,  

do Chráněné krajinné oblasti Beskydy (viz příloha č. 1). Nacházejí se zde dvě vodárenské 

nádrže - přehrady Šance a Morávka, které slouží pouze k pitné a užitkové vodě, je zde tedy 

zakázána rekreace. Na území najdeme tzv. pseudokrasové jeskyně. Nejrozsáhlejší jeskyně  

se jmenuje Cyrilka na Pustevnách, která měří 370 metrů, a je nejdelší v České republice. 

Nejhlubší jeskyní (57,5 metrů) v celých Karpatech je Kněhyňská jeskyně, kde nocují početná 

hejna netopýrů. Další jeskyně najdeme na vrcholech Lukšince, Radhoště a Pusteven.
8
  

Lesy tvoří až 70% území CHKO Beskydy. Před osídlením člověka byl nejrozšířenějším 

typem lesa bučiny a jedlobučiny. Po osídlení oblasti rychle rostl průmysl a s tím spojená těžba 

dřeva a na vzniklé ,,lysiny“ byl vysazován smrk ztepilý. Na území CHKO bylo vyhlášeno  

53 maloplošných území – 7 národních přírodních rezervací (NPR), 23 přírodních rezervací 

(PR) a 23 přírodních památek (PP).
9
 (viz příloha č. 2).  

3.2 Lokalizační předpoklady cestovního ruchu 

„Lokalizační předpoklady cestovního ruchu zahrnují obvykle přírodní předpoklady 

(reliéf, struktura a přírodní atraktivity krajiny, klima, vodstvo, flóra, fauna, kvalita vzduchu)  

a kulturně – historické předpoklady (lidmi vytvořené atraktivity, lidové tradice, folklór  

a umění, struktura institucí a místní správy a samosprávy).“
10

 

                                                 
7
 Wikipedia: Moravskoslezské Beskydy [online]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy 
8
 Příroda Valašska: Pseudokrasové jeskyně [online]. Dostupné z: http://www.priroda-valasska.cz/cz/4-priroda-

valasska/13-pseudokrasove-jeskyne.html 
9
 Správa CHKO Beskydy: Charakteristika oblasti [online]. Dostupné z: http://www.beskydy.nature.cz 

10
 PÁSKOVÁ, M. a J. ZELENKA. Výkladový slovník cestovního ruchu. str. 174 
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3.2.1 Přírodní potenciál a předpoklady cestovního ruchu 

Na přírodní potenciál je nahlíženo z různých odlišných stran. Pan Mariot, Kopšo  

a další považují za přírodní předpoklady reliéf území, klimatické, hydrologické  

a biogeografické podmínky. Reliéfem krajiny se myslí hlavně zajímavě členité formy povrchu 

– vodopády, skalní věže a města, soutěsky, ledovcové doliny a kotle, krasové jeskyně a další 

formy reliéfu. Z hydrologických jevů jsou zajímavé meandry řek, jezera, prameny řek, 

kaskády na řekách, vývěry minerálních vod a z biogeografického hlediska jsou přitažlivé 

mokřady, rašeliniště, výskyt vzácných chráněných druhů rostlin a zvířat atd. Ústav územního 

rozvoje razí zcela odlišný přístup k přírodnímu potenciálu cestovního ruchu. Podle něho je 

potenciál území hodnocen prostřednictvím jednotlivých forem funkčního využití – pěší 

turistika, cykloturistika, atd. Dalším postupem zjištění přírodního potenciálu je hodnocení 

potenciálních rekreačních ploch. Tato metoda je jednoduchá. „Hodnota ukazatele vzniká 

součtem ploch rekreačně využitelných v katastrálních územích jednotlivých obcí v ČR,  

který je poté vydělen celkovou rozlohou obce. Za rekreačně využitelné plochy jsou 

považovány plochy lesní půdy, luk a pastvin, zahrad, sadů, vodní plochy.“
11

 Moravskoslezské 

Beskydy patří do nejlépe hodnocené skupiny, a to znamená, že se svými horskými oblastmi 

s dobrými přírodními podmínkami má 75% a více potenciálních rekreačních ploch.
12

 

3.2.2 Kulturně – historický potenciál a předpoklady cestovního ruchu 

Na rozdíl od přírodního potenciálu je kulturně – historický potenciál vytvořen 

zásahem člověka do krajiny a plní doplňkovou funkci přírodního charakteru.  

Podle Stránského se kulturně – historický potenciál člení do tří skupin, a to kulturně – 

historické památky, kulturní zařízení a společenské akce.
13

 

  

                                                 
11

 VYSTOUPIL J., ŠAUER M. a kolektiv. Geografie cestovního ruchu. str. 36  
12

 VYSTOUPIL J., ŠAUER M. a kolektiv. Geografie cestovního ruchu. 
13

 Tamtéž. 
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 Kulturně- historické památky 

Zákon o státní památkové péči definuje kulturně – historické památky jako významné 

doklady historického vývoje, způsobu života a prostředí společnosti. Kulturně historické 

památky se rozdělují na památky hmotné (městská, lidová architektura, církevní, technické, 

vojenské, přírodní památky) a nehmotné (nářečí, tradice, kulinářské speciality, umění 

a hudba, tradiční oblečení, náboženství atd.)
14

 

A. Městské památkové rezervace a historické územní celky 

1. Městská památková rezervace Nový Jičín – Centrum je známé především čtvercovým 

náměstím s řadou starobylých měšťanských domů celé lemované podloubím. Nejcennější 

budovy jsou Stará pošta, která byla postavena v roce 1563 ve stylu tzv. toskánské renesance, 

Žerotínský zámek a barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Nedaleko Nového Jičína stojí 

zřícenina raně gotického hradu Starý Jičín ze 13. století.
15

 

2. Městská památková rezervace Štramberk – Štramberkem vedou křivolaké dlážděné uličky, 

které návštěvníky provedou kolem starobylých roubenek a měšťanských domů a na náměstí 

s barokním kostelem sv. Jana Nepomuckého. V levém rohu náměstí začíná schodiště k Trúbě, 

pozůstatek hradu Strallenburg, která dnes slouží jako rozhledna.
16

 

3. Historický územní celek Hukvaldy – Zřícenina jednoho z našich největších hradů stojí  

na kopci nad obcí Hukvaldy. V obci se nachází také rodný dům Leoše Janáčka, památník 

Lišky Bystroušky a botanická zahrada se staletými duby, kaštany, lípami a se stády muflonů  

a daňků.
17

 

B. Lidová architektura 

V Moravskoslezských Beskydech je velmi významná dřevěná architektura. Po celém 

okolí můžeme nalézt malebné dřevěné kostelíky a chaloupky. Mezi nejvýznamnější a také 

nejnavštěvovanější patří Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.   

                                                 
14

 Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči 
15

 PODHORSKÝ, M. a V. ŠVEHLÍK. Top atraktivity Moravskoslezského kraje. 
16

 Tamtéž. 
17

 Tamtéž. 
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Muzeum tvoří městečko, které se skládá z několika dřevěných objektů – kostel 

 sv. Anny, Billův měšťanský dům, Vlčkova pekárna z Lačnova, Fojství, Hostinec u Vašků, 

Zvonička z Lidče a jiné. Dřevěné městečko navštívilo v roce 2010 celkem 246 113 

návštěvníků.
18

 

Další známé stavby nalezneme na Bílé, a to lovecký zámeček, kostel sv. Bedřicha, 

kaplička sv. Cyrila a Metoděje, kterou navrhnul Dušan Jurkovič. Jeho nejznámější stavby se 

ovšem jmenují Maměnka a Libušín na Pustevnách. V Kunčicích pod Ondřejníkem se nachází 

dřevěný kostel sv. Prokopa a Barbory, v nedaleké vesnici Čeladná kostel sv. Cyrila 

a Metoděje a na Prašivé kostel sv. Antonína Paduánského.
19

 Tento přehled je velmi stručný, 

na území stojí řada dalších krásných dřevěných staveb, které můžeme obdivovat.  

C. Vojenská památky 

Vojenské památky vypovídají o významných historických událostech a jsou to 

především pamětní místa, pomníky, památníky, vojenské hřbitovy apod. Kamenná mohyla 

Ivančena, kterou najdeme pod vrcholem Lysé hory, je symbol vlastenectví, statečnosti  

a přátelství. Byla vystavena na památku popravených skautů, kteří se účastnili 

protinacistického odboje. Je 12 metrů dlouhá, 5,5 metrů široká a 3,5 metrů vysoká.
20

  

Na hřebeni Smrku byl postaven pomník Jana Palacha a lidé chodí uctít Palachovu památku  

v den výročí jeho narození. Poslední vojenskou památku můžete navštívit na východní straně 

hory Malý Travný, kde stojí pomník jedenácti zabitých partyzánů a pozůstatky partyzánského 

bunkru.
21

 

D. Technické památky 

„Technické památky jsou charakteristické svoji architektonickou hodnotou,  

ale především svoji technickou a technologickou hodnotou, která vypovídá o historickém 

vývoji různých oborů lidské činnosti.“
22

 

 

                                                 
18

  Valašské muzeum v přírodě. Dřevěné městečko [online]. Dostupné z http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-

prohlidka-muzea/prohlidka-muzea/ 
19

  Beskydské informační centrum. Tipy na výlety v Beskydech. 
20

  ONDRUCH, V. Lysá hora, královna Moravskoslezských Beskyd. 
21

  Beskydy: Památné místo partyzánských odbojů a bunkrů na Morávce [online]. Dostupné z: 

http://zajimavosti.beskydy.cz/content/beskydy-technicke-zajimavosti-vojenske-fortifikacni-pamatky-pamatne-

misto-partyzanskych-odboju-bunkr-na-moravce.aspx 
22

  VYSTOUPIL J., ŠAUER M. a kolektiv. Geografie cestovního ruchu. str. 64  
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Turisticky atraktivní v Moravskoslezských Beskydech jsou technické památky:  

 Vápenné pece u Vendryně, které vznikly na počátku 19. století,  

kdy se na území obce těžila železná ruda. Jedná se o dvě kruhově – šachtové 

pece, jejichž provoz byl ukončen v roce 1965.  

 Muzeum klobouků, které je součástí Muzea Novojičínska. Expozice klobouků 

a pokrývek hlavy nese název „Nechte na hlavě“ a čítá přes 600 klobouků, 

čepic a přileb.   

 Technické muzeum Tatra Kopřivnice, kde se píše stopadesátiletá historie 

automobilky Tatra. Expozice nabízí unikátní osobní i nákladní automobily, 

motory, podvozky, motorovou vlakovou soupravu, letoun Tatra 131 a další 

technické památky.
23

 

 Za zmínku stojí ovšem i méně známé technické památky, ve Frenštátě pod Radhoštěm 

se nachází budova bývalé textilní továrny a sušírna ovoce, ve Štramberku studny z počátku 

19. století a v Hukvaldách stojí bývalý panský pivovar. Také vodní nádrže Šance a Morávka, 

vysílač na Lysé hoře, rozhledna Čarták a funkční mlýn v Kozlovicích se dají zařadit  

mezi technické památky. 

E. Soubory materiálních a duchovních projevů člověka 

NÁŘEČÍ 

Na území se setkáváme nejčastěji s lašským nářečím. Jde o dialekt, který má základní 

znaky, a to přízvuk na předposlední slabice a úsečnost, která značí úplný zánik délky.  

Slabiky de, te, ne se vyslovují měkce, “a“ se přeměňuje v “o“. Pro porovnání uvádím pár slov 

A s překladem do spisovné češtiny B (tab. 3.1).
24

 

                                                 
23

AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s., SULEK, B. a tým zpracovatelů. Marketingová strategie 

rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013, aktualizace s výhledem do roku 2015.  

Dostupné z:  http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/cr/msrcr_strategie.pdf 
24

 Wikipedia: Nářečí [online]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/La%C5%A1sk%C3%A1_n%C3%A1%C5%99e%C4%8D%C3%AD 
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Tab. 3.1: Příklady nářečí 

A B 

raz jednou 

pravim si říkám si 

zrobit udělat 

bo protože 

fčil teď 

idu jdu 

v pořodku v pořádku 

z kopčiska z kopce 

šumne hezké 

kajsi někde 

podtinek zápraží 

kura slepice 

Zdroj: vlastní  

 

TRADICE FOLKLÓRU 

Folklór označuje projevy lidové kultury, může být slovesný (vyprávění pohádek), 

hudební (zpěv určitých písní vztahujících se ke konkrétním dobám), dramatický  

 (lidová divadla) nebo taneční. Folklórní zvyky se týkají celé řady událostí,  

které se odehrávají v průběhu roku (dožínky, Vánoce, Velikonoce) nebo v průběhu lidského 

života (narození, svatba, pohřeb). Lašsko je krajem cimbalistů. Cimbálové muziky,  

které působí v kraji, se jmenují Kotci, Ostravica, Pramínky, Fojt, Gajdušek a Ondřejnice.  

Po celém území Lašska bylo zaznamenáno od druhé poloviny 19. století několik set lidových 

tanců (obr. 3.2) a tanečních písní. Nejznámějšími tanci jsou čardáš, skok, zvrtek, starodávný.  

Tance mladšího původu, které se tančí pouze na jedinou taneční píseň, a to čeladensky, 

zbujan, pilky, vojtek, kohut, mazur, šotysky, ruska polka a další.
25

 

  

                                                 
25

 Wikipedia: Folklór [online]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/La%C5%A1sko 
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Obr. 3.2: Ukázka lašského kroje 

 

Zdroj: vlastní fotografie 

 

KULINÁŘSKÉ SPECIALITY 

Například valašská kyselica, zbojnická cmunda, brynzové halušky, klobásníky, stryky, 

štramberské uši, frgály jsou typické pokrmy Severní Moravy a Slezska, které jsou známy 

a oblíbeny široko daleko. Slivovice je nejznámějším destilátem lahodné chuti vyráběný 

ze švestek, ale za zmínku stojí i bylinný likér Lysá hora nebo tradiční vařónka. 
26

 

 Kulturní zařízení 

Kulturní zařízení zastávají funkci poznávací a společenskou, dělíme je do tří kategorií: 

muzea, galerie, památníky; divadla; hvězdárny a planetária. V Moravskoslezských Beskydech 

můžete navštívit Galerii Karla Svolinského, Srub Petra Bezruče, Galerii uměleckého smaltu 

a litiny, Muzeum Kožané město, Památník Josefa Kaluse a další.   

                                                 
26

 Turistické informační centrum Frenštát pod Radhoštěm: Krajové speciality [online]. Dostupné z: 

http://frenstatpr.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1139&p1=1299 

 



17 

 

 Společenské akce 

Společenské akce se řadí mezi velmi nestálé, proto není jednoduché všechny 

společenské akce analyzovat. „Společenské akce zahrnují vedle kulturních (hudební, filmové 

festivaly, karnevaly apod.) a sportovních akcí (mistrovství, olympijské hry, světové poháry 

či místní sportovní akce s dlouhou tradicí) i výstavní (výstaviště) a kongresové (kongresová 

centra) akce“.
27

 

Tab. 3.2: Vybrané tradiční společenské akce v regionu Moravskoslezských Beskyd 

Sportovní akce Kulturní akce Jiné 

Frýdlantské sportovní 

hry 
Janáčkovy Hukvaldy 

Otvírání Ondřejnických 

studánek 

Beskydský pohár 

v parašutismu 

Setkání cimbálových 

muzik valašského 

království 

Radegastův rej 

Adrenalin cup Trh lidových řemesel Sněhové království 

Závody motorových 

padáků 
Ondřejská pouť 

Jízda parním vlakem na 

Ostravici 

Beskydská sedmička 

Štramberská přehlídka 

amatérských divadelních 

souborů 

Martinské trhy 

Beskyd rallye MF Rožnovská valaška Tradiční pouťě 

Šest beskydských 

vrcholů 

Sochovy národopisné 

slavnosti 

Výstup k mohyle 

Ivančena 

Zdroj: Beskydy: Tradiční akce v Beskydech [online]. Dostupné z: 

http://www.beskydy.cz/Content/clanek.aspx?clanekid=18304&tctr1=6, vlastní zpracování  

                                                 
27

 VYSTOUPIL J., ŠAUER M. a kolektiv. Geografie cestovního ruchu. str. 68 
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3.3 Realizační předpoklady 

 Realizační předpoklady můžeme rodělit na komunikační a materiálně – technické. 

Materiálně – technická základna je hmotným předpokladem rozvoje cestovního ruchu  

a zahrnuje dopravní, ubytovací a stravovací zařízení, dále doplňková zařízení – infrastruktura 

pro pěší turistiku, cykloturistiku, zimní sporty a další.
28

 Materiálně technická základna slouží 

k veřejnému použití, ať již za úplatu, či bezplatně. Komunikační základna má za hlavní úkol 

informovat návštěvníky o atraktivitách v dané oblasti. 

3.3.1 Dopravní infrastruktura 

Na začátku roku 2011 bylo v provozu 53, 5 km dálnic (Bělotín – Ostrava – Bohumín – 

Polsko), tím je Moravskoslezský kraj napojen na českou i mezinárodní dálniční síť, 32 km 

rychlostních silnic (Ostrava – Frýdek Místek a Frýdek Místek – Český Těšín); 652,5 km silnic 

I. třídy (nejdůležitější Frýdek Místek – Bumbálka, Český Těšín – Mosty u Jablunkova),  

809 km silnic II. třídy a 1884,2 km silnic III. třídy. Je nutno podotknout, že stav silnic I. – III. 

třídy je velice špatný, někdy až v havarijním stavu. Spojení na Slovensko obstarávají hraniční 

přechody Bumbálka a Mosty u Jablunkova a spojení na Polsko hraniční přechody 

Bartultovice, Krnov, Bohumín, Sudice a Chotěbuz. Železniční síť obstarává velmi dobré 

spojení Moravskoslezského kraje s Českou republikou i se zahraničím. České dráhy zajišťují 

osobní dopravu na 638 km tratí. Spojení s hlavním městem Prahou zajišťují vlaky Pendolino  

a RegioJet. Krajem prochází 2. železniční koridor, který spojuje Břeclav s Bohumínem  

a 3. železniční koridor, který propojuje Mosty u Jablunkova a Cheb.
29

 (viz příloha č. 3, 4) 

3.3.2 Ubytovací infastruktura 

Z makroekonomického hlediska klesá počet přenocování i průměrný počet 

přenocování, z toho vyplývá, že do Moravskoslezských Beskyd přijíždí méně turistů a ti,  

co přijedou, zůstávají na kratší dobu. Také se mění struktura ubytování. Ubývá levnější 

ubytování, to znamená chatové osady a turistické ubytovny, a přibývá nejkvalitnější  

a také nejdražší ubytování, stavějí se nové moderní hotelové komplexy, tedy přechod  

od kvantity ke kvalitě.  

                                                 
28

 PÁSKOVÁ, M. a J. ZELENKA. Výkladový slovník cestovního ruchu. 
29

AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s., SULEK, B. a tým zpracovatelů. Marketingová strategie 

rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013, aktualizace s výhledem do roku 2015. 

[online]. Dostupné z:  http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/cr/msrcr_strategie.pdf 
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Tab. 3.3: Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu v Moravskoslezských 

Beskydech k 31. 12. 2010 

Správní 

obvody obcí s 

rozšířenou 

působností 

 

Ubytov.

zařízení

celkem 

Hotely Penziony Kempy 

Chatové 

osady, 

turist. 

ubytovny 

Ostatní 

zařízení  
Pokoje Lůžka 

Frenštát pod. 

Radhoštěm 
13 4 2 1 3 3 231 668 

Frýdek 

Místek 
34 8 9 5 7 5 630 1 758 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
55 15 8 1 23 8 1 207 3 579 

Kopřivnice 11 6 3 1 1 1 288 706 

Nový Jičín 14 5 4 2 2 2 247 628 

Jablunkov 27 5 7 1 4 10 408 1255 

Zdroj: Český statistický úřad: Hromadná ubytovací zařízení…[online]. vlastní zpracování 

Tab. 3.4: Návštěvnost ubytovacích zařízení cestovního ruchu v Moravskoslezských 

Beskydech v roce 2010 

Správní 

obvody obcí 

s rozšířenou 

působností 

Hosté Přenocování Prům. 

počet 

přenocov

ání 

Průměr. 

doba 

pobytu 

(dny) 
Celkem Rezidenti 

Nerezide

nti 
Celkem Rezidenti 

Nerezide

nti 

Frenštát pod 

Radhoštěm 
19 665 16 700 2 965 39 757 33 081 6 676 2,0 3,0 

Frýdek 

Místek 
35 796 29 683 6 113 82 161 70 490 11 671 2,3 3,3 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
86 825 76 569 10 256 271 046 243 943 27 103 3,1 4,1 

Kopřivnice 14 767 11 455 3 312 37 815 28 960 8 855 2,6 3,6 

Nový Jičín 16 320 11 658 4 662 35 022 27 302 7 720 2,1 3,1 

Jablunkov 27 517 26 010 1 507 72 583 69 415 3 168 2,6 3,6 

Zdroj: Český statistický úřad: Návštěvnost ubytovacích zařízení…[online]. vlastní zpracování  
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3.3.3 Infrastruktura pro potřeby pěší turistiky  

Pěší turistika je v České republice velmi oblíbená. Velkou zásluhu na tom má i Klub 

českých turistů, který už od roku 1889 vytváří síť pěších značených cest. Jejich hustota 

a kvalita je jednou z nejlepších v Evropě. Turisty lákají i naučné stezky, které jsou spojeny 

například s význačnými osobnostmi jako Leoš Janáček, Jan Karafiát, T. G. Masaryk  

nebo František Palacký. Naučné stezky seznamují návštěvníky s přírodovědnými, kulturními 

a historickými zajímavostmi okolí. Turisté se dozvědí např. o výskytu vzácných  

či zajímavých druhů rostlin a živočichů, pozoruhodných geologických jevech, poutavých 

příbězích a pověstech, kulturních lidových stavbách, technických památkách apod. 

V Moravskoslezských Beskydech se nachází 11 naučných stezek (tab. 3.5) 

Tab. 3.5: Vybrané naučné stezky v Moravskoslezských Beskydech 

Název Popis (zajímavosti, trasa a jiné) Délka 
Počet 

zastávek 

Lysá hora 

NS začíná v obcích Malenovice a Ostravice a pojednává o 

největším vodopádu Beskyd, o sesuvech a jeskyních, o vývoji 

krajiny a živobytí dřevorubců a pastýřů, o zbojníkovi 

Ondrášovi, o obětech Lysé hory atd. 

16,5 15 

Čertův 

mlýn 

NS začíná na Pustevnách a můžete se dozvědět informace o 

Mořském oku, 1- československé partyzánské brigádě Jana 

Žižky a akci Tetřev, o změně krajiny a NP rezervaci Kněhyně 

– Čertův mlýn atd. 

7 9 

Radegast 

NS začíná na Pustevnách a dále pokračuje přes sochu 

Radegasta až na vrchol Radhošť. Najdeme zde informace, o 

schopnosti stromů přežívat v drsném horském počasí, o 

představách boha Radegasta před 200 lety, o sporu českých a 

německých turistů a jiné 

4,5 9 

Palkovické 

Hůrky 

NS začíná z obce Hukvaldy a na této stezce se dozvíte o 

osobnosti Leoše Janáčka, o hradu Hukvaldy, o obcích 

Kozlovice a Měrovice, o přírodní rezervaci Palkovické Hůrky 

a dalších zajímavostech. 

16 20 

Zdroj: Moravskoslezský kraj: Naučné stezky [online]. Dostupné z: 

http://www.msregion.cz/cz/priroda/naucne-stezky/default.htm, vlastní zpracování  
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3.3.4 Infrastruktura cykloturistiky 

Rozvoj cykloturistiky je součástí Charty o dopravě, životním prostředí a zdraví,  

kterou přijala Světová zdravotnická organizace v červnu roku 1999 v Londýně. Podle charty 

je potřebné zvyšovat přitažlivost veřejné dopravy a cyklistiky a podporovat vzájemnou 

návaznost mezi těmito druhy dopravy. Budování cyklistických tras je třeba zároveň řešit tak, 

aby byly postaveny mimo hlavní dopravní trasy.
30

 Moravskoslezské Beskydy jsou protkány 

řadou cyklostezek (tab. 3.6). Díky rozmanitosti terénu si trasu vyberou jak rekreační cyklisté,  

tak i zkušení cyklisté, kteří najdou řadu náročnějších stezek v hřebenových partiích hor. 

Tab. 3.6: Vybrané cyklotrasy v Moravskoslezských Beskydech 

Číslo Průběh trasy Počet km 

6004 

 

Olešná – Palkovice – Metylovice - Frýdlant n. O. – Janovice – 

Skalice – Dobrá - Olešná 
36 

6007 
Frýdlant nad Ostravicí – Pstruží – Čeladná – Pod Smrčkem, 

Ostravice – Nová Ves – Frýdlant n. O. 
24 

6008 
Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – Lhotka – Kozlovice – 

Tichá – Kunčice pod Ondřejníkem – Čeladná – Frýdlant n. O. 
31 

461 
Ostravice – Šance – Masarykovo údolí – Staré Hamry – Bílá – 

Konečná, CLO 
24 

6178 Čeladná – Podolánky – Kociánka – Staré Hamry 11 

6113 
Raškovice – Pražmo – Morávka – Visalaje – Šance - 

Ostravice 
32 

Lysá hora 

Krásná – Šebestýna – Papežov – Zimný – Lysá hora 17 

Ostravice – Šance – Řečice – Kobylík – Zimný – Lysá hora 17 

Zdroj: http://www.beskydy-info.cz/leto/cykloturistika#t, vlastní zpracování    

                                                 
30

 MIKA, J. Cyklistická doprava z pohledu Ministerstva zdravotnictví [online]. Dostupné z: 

chttp://www.cyklocesty.cz/data/echo/clanky/8/zdravotnictvi.htm 
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3.3.5 Infrastruktura zimních sportů  

 Pro běžecké lyžování je základní podmínkou souvislá, dostatečně vysoká sněhová 

pokrývka a rovinatější terén, který je pro běžkování nejideálnější. Ve srovnání se sjezdovým 

lyžováním má běžecké lyžování nižší investice. Je nutno pořídit jen zařízení k úpravě tratí. 

Tab. 3.7: Vybrané běžecké trasy v Moravskoslezských Beskydech 

Průběh trasy Počet km 

Lysohorská magistrála 

TRASA A: Papežov – Zimný – Lysá hora 
8,5 

TRASA B: Albínovo náměstí – Malenovický kotel – Ivančena 

– Zimný – Lysá hora 
13 

TRASA C: Pasička - Vyšní Mohelnice – Muroňka – Visalaje – 

Bílý kříž 
7 

Bílá: 

Červený okruh: Hotel Pokrok – usedlost U Remešů – chata 

Charbulák – chata Švarná Hanka – Bílý kříž – Konečná – Bílá 

29,4 

Modrý okruh: Bílá – Javořica – Rožnovský vrch – Mezivodí – 

Kyčera – Smradlavá – Zámeček - Bílá 
18,2 

Pustevny: 

Pustevny – Čertův mlýn – Bukovina - Martiňák 
7,5 

Pustevny – jeskyně Cyrilka – chata Mír 8 

Zdroj: internetové stránky středisek, vlastní zpracování 

Sjezdové lyžování patří mezi nejvýznamnější aktivity v zimní části turistické sezóny. 

Podmínky pro úspěšný rozvoj jsou například vhodný terén. Musí existovat svah, který splňuje 

délku, sklon, expozice vůči světovým stranám. Dále vhodné klimatické podmínky,  

které se projevují délkou zimní sezóny, výškou a dobou trvání sněhové pokrývky, větrností 

apod. a také investiční náklady - nákup techniky k zasněžování, úpravě a osvětlení svahů, 

lanové dráhy. Lyžařská střediska jsou většinou lokalizována v horských oblastech.
31

  

                                                 
31

 AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s., SULEK, B. a tým zpracovatelů. Marketingová strategie 

rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013, aktualizace s výhledem do roku 2015. 

[online]. Dostupné z:  http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/cr/msrcr_strategie.pdf 
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Tab. 3.8: Vybraná lyžařská střediska v Moravskoslezských Beskydech  

Středisko 

Délka sjezdovek 

celkem z toho 

v m v % 
modré červené černé 

v m v % v m v % v m v % 

Ski areál Bílá 4500 100 2500 56 2000 44 0 0 

Ski areál Mezivodí 1400 100 750 54 650 46 0 0 

Skialpin Pustevny 3010 100 730 24 1890 63 390 13 

Ski areál Opálená 590 100 140 24 450 76 0 0 

Zdroj: internetové stránky středisek, vlastní zpracování 

3.3.6 Golfová infrastruktura 

Golf jako sport má dlouhou tradici, cestovní ruch se zaměřením na golf je  

však fenoménem posledních 30 let. Na konci 20. století dochází k výstavbě golfových hřišť  

a roste také zájem o golf i ze strany účastníků cestovního ruchu, proto jsou vytvářeny  

a nabízeny přímo programy cestovního ruchu se zaměřením na tuto aktivitu.  

Mezi vyhledávané golfové resorty patří Čeladná a Ostravice.  

3.3.7 Turistická informační centra 

 Turistické informační centrum (dále TIC) je „účelové zařízení poskytující v oblasti 

svého působení (obec, město, turistická oblast, turistický region) komplexní informace  

o všech službách souvisejících s cestovním ruchem.“
32

  

Turistická informační centra začala vznikat až po roce 1989 a musí neustále 

přesvědčovat veřejnost o své důležitosti. Hlavní funkce informačních center spočívá 

ve shromážďování informací za účelem vytváření databanky cestovního ruchu dané oblasti, 

poskytování informací veřejnosti (verbálně, telefonicky, prostřednictvím tiskovin, Internetu 

apod.), doplňkové služby.  

                                                 
32

 RYGLOVA, K.., BURIAN, M. a I. VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch – podnikatelské principy a příležitosti 

v praxi. str. 47 
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 TIC nejsou zatím v ČR legislativně upravena, vznikají tak různé alternativy – 

příspěvková organizace, nadace, fondy, zájmové sdružení právnických osob, fyzická osoba 

apod., ale nejčastěji bývá zřizovatelem obec.
33

  

Činnost TIC se řídí zákonem o svobodném přístupu k informacím, živnostenském 

podnikání a také zákonem o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Jednotné 

značení má podobu bílého “i“ na zeleném podkladu a je umístěno přímo na provozovně.
34

 

V Moravskoslezských Beskydech nalezneme informační centrum v Čeladné, Ostravici, 

Frýdku Místku, Frýdlant nad Ostravicí, Frenštátu pod Radhoštěm, Hukvaldách, Štramberku, 

Komorní Lhotce, Kopřivnici a Novém Jičíně  

Turistické informační centrum Ostravice 

 Turistické informační centrum v Ostravici se nachází ve středu obce a je součástí 

místní knihovny a galerie. Podle Asociace turistických informačních center je přiřazeno  

do poslední kategorie (C) ze tří, což znamená, že nemusí splňovat rozšířené standardy  

pro činnost turistického informačního centra. TIC Ostravice má otevřeno celoročně, v hlavní 

turistické sezóně 7 dní v týdnu. Otevírací doba závisí na chodu místní knihovny (tab. 3.9). 

Tab. 3.9: Otevírací doba TIC Ostravice 

Den Otevírací doba Počet hodin 

Pondělí 8:00 – 15:00 7 

Úterý 9:00 – 16:30 7,5 

Středa 12:00 – 18:30 6,5 

Čtvrtek 8:30 – 15:30 7 

Pátek 9:00 – 17:00 8 

Sobota 8:00 – 12:00 4 

Neděle (červenec a srpen) 8:00 – 12:00 4 

Zdroj: Obec Ostravice: Knihovna [online]. Dostupné z: http://www.obec-

ostravice.cz/index.php?page=kultura&page1=knihovna, vlastní zpracování  

                                                 
33

 SWACZYNOVÁ, P.: Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením 

na euroregion Těšínské Slezsko) [online]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/turisticka-informacni-centra-jako-

soucast-informacniho-systemu-regionu-se-zamerenim-na-euroregion-te 
34

 Tamtéž. 
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Pracovník informačního centra musí hovořit alespoň jedním světovým jazykem, v TIC 

Ostravice se pracovník domluví rusky a anglicky, a je počítačově gramotný – základem  

je práce s operačním systémem, běžnými aplikacemi, orientace v prostředí Internetu  

a minimální znalost tvorby internetových stránek. Zaměstnanec má dále perfektní znalost 

místního prostředí, nejvýznamnějších cílů v oblasti, turistických tras, možnostech ubytování 

atd. Služby, které jsou poskytované TIC Ostravice: 

 poskytuje návštěvníků zdarma informace – např. o kulturních a sportovních akcích, 

atraktivitách v regionu, turistických a cykloturistických trasách, místních institucích, 

kulturních a historických památkách, veřejných službách, ubytovacích a stravovacích 

zařízeních, dopravní informace atd.; 

 je připojeno k internetové síti – TIC Ostravice má k dispozici dva počítače, které může 

využít návštěvník k prohlížení Internetu zdarma a neomezeně. V případě většího 

zájmu má návštěvník vyhrazenou půl hodinu, po které musí Internet opustit;  

 nabízí zdarma mapky okolí, prospekty a brožurky s informacemi o akcích, okolí, 

přírodního a kulturního vyžití v obci apod.; 

 umožňuje tisk a kopírování dokumentů – jedna strana A4 stojí 2 koruny, oboustranný 

tisk nebo kopírování stojí 3 koruny za jednu stranu A4; 

 doplňkové služby – prodej pohlednic, turistických známek, map, regionální literatury, 

suvenýrů – mezi nejčastěji kupované patří bylinný likér Lysá hora, magnetky 

s motivem Lysé hory, zvonečky, trička, odznáčky a také panenky z kukuřičného šustí; 

dále prodej vstupenek na kulturní akce – převážně na Beskydské hudební léto,  

které se každoročně koná na relaxačním hotelu Sluníčko. 

Služby, které lze považovat za důležité a které v nabídce informačního centra chybí, 

jsou průvodcovské služby, pronájem automobilu, půjčovna sportovního vybavení, úschovna 

zavazadel, zajišťování programu pro turisty, pořádání přednášek a odborných exkurzí, 

telefonní automat, tlumočnické služby, ztráty a nálezy, prodej poštovních známek a další. TIC 

musí vést také statistiku návštěvnosti.  
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Tab. 3.10: Statistika návštěvnosti TIC Ostravice 

Měsíc 
Rok 2010 Rok 2011 

Čeští turisté Zahraniční t. Čeští turisté Zahraniční t. 

Leden 80 9 86 11 

Únor 75 7 77 5 

Březen 115 4 120 2 

Duben 129 4 162 1 

Květen 145 0 257 3 

Červen 315 23 251 2 

Červenec 605 28 609 6 

Srpen 628 28 611 13 

Září 252 1 241 0 

Říjen 172 1 127 1 

Listopad 99 0 131 3 

Prosinec 69 0 74 2 

Celkem 2 684 105 2 746 49 

Zdroj: Informační centrum Ostravice, vlastní zpracování 

Podle statistiky, kterou musí vést povinně turistické informační centrum, je zřejmé,  

že v roce 2010 a 2011 byla přibližně stejná návštěvnost turistického informačního centra. 

Oproti roku 2010 však ubylo o polovinu zahraničních turistů, kteří využili informačního 

centra, hlavně v letních měsících nebylo ze strany zahraničních turistů o služby centra zájem. 

Mezi nejčastější zahraniční návštěvníky jsou jednoznačně Poláci, Slováci a Němci. 
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3.4 Ostravice – centrum Moravskoslezských Beskyd 

„Mám též robit verše umné? 

Buďtéž čtyry a nic více: 

Jaké máš ty jmeno šumné, 

Ostravice, Ostravice!“ 

30. 9. 1946 Petr Bezruč 

3.4.1 Charakteristika obce Ostravice 

Podhorská obec Ostravice leží v nadmořské výšce 415 metrů nad mořem v centru 

rekreační oblasti Moravskoslezských Beskyd. Celková délka obce je 8 100 

metrů a celková rozloha činí zhruba 29 km
2
, z této plochy je 65 % území 

obce pokryto lesy, převážně smrkovými. Obec Ostravice získala svůj název 

od stejnojmenné řeky Ostravice, která obcí protéká a která své jméno získala 

od příliš „ostrého“, prudkého toku. Ostravice sousedí na jihu s obcí Staré 

Hamry, na západě s Čeladnou a Pstružím, na severu s Novou Vsí a Malenovicemi  

a na východě s Krásnou. Znak obce je umístěn do stříbrného štítu a ve znaku se objevuje 

stříbrno – modře vlnitá pata, zelená hora a smrk, který z této hory vyrůstá. Symbolika znaku 

vyjadřuje polohu obce mezi dvěma nejvyššími beskydskými vrcholy, Lysou horu zde 

představuje figura hory a Smrk, který je na znaku vyjádřen figurou smrku.  1. prosince 2010 

dosahovala obec počtu obyvatel 2 302.
35

 

První zmínka o Ostravici pochází z roku 1581 a je uvedena v urbáři
36

 hukvaldského 

panství. Historikové a odborníci ale usuzují, že obec vznikla dříve – na konci 13. století nebo 

počátku 14. století.  V roce 1581 docházelo k odlesňování a začaly vznikat první pasekářské 

usedlosti ostravických občanů. Z urbáře se lze dočíst tyto jména: Jakub Pastýřův,  

Pavel Němec, Pavel Mohelník, Ondra Bakačův, Blažej Kula a další. Některá příjmení 

(Němec, Mohelník, Bílek) jsou známá v Ostravici dodnes.
37

  

                                                 
35

 Obec Ostravice: Obec – Základní údaje [online]. Dostupné z: http://www.obec-ostravice.cz/obec/ 
36

 Soupis poddanských povinností 
37

 KRPEŠ, V., ŠROM, K., LOJKÁSEK, B. a V. KRPEŠ ml. Z historie obce Ostravice. 
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V letech 1905 – 1908 byla postavena železniční trať z Frýdlantu nad Ostravicí  

až do Bílé, která otevřela krásy okolí turistickému ruchu. Délka tratě činila necelých 20 km. 

Avšak při výstavbě údolní nádrže Šance byla železniční trať v roce 1965 zatopena a zkrácena 

na 6,7 km. Ostravice se stala konečnou železniční stanicí a další přepravu převzaly autobusy. 

V roce 1966 bylo dokončeno autobusové nádraží.
38

 

Převážná část území obce byla pokryta lesy, to vytvářelo příznivé podmínky  

pro rozvoj řemesel zpracovávajících dřevo. V roce 1895 byla založena první parní pila,  

která nestačila uspokojovat poptávku a tak roku 1910 vzniká pilařský provoz v Ostravici. Na 

hranici obce Ostravice byla vybudována v letech 1964 – 1969 údolní nádrž Řečice Šance, 

která zabraňuje povodním a slouží jako zásobník pitné vody pro Ostravsko, proto je kolem 

přehrady vyhlášeno ochranné pásmo a její využívání pro rekreaci není povoleno.
39

 

3.4.2 Přírodní atraktivity 

Ostravice je jedna z nejstarších a nejdůležitějších rekreačních oblastí. Obec  

je považována za centrum Moravskoslezských Beskyd, protože je známá jako výchozí bod 

mnoha turistických cest, nejznámější je výšlap na Lysou horu a Smrk. Turisté mohou 

obdivovat malebné kopce, louky, příkré srázy, neobvyklé vyhlídky ale i přírodní společenstva.  

Dalšími zajímavými přírodními památkami jsou památné stromy, které najdeme 

v Ostravici hned tři. Jedná se o lípu na Ujmisku, tis na Medvědí a tis na Klubové. Všechny 

stromy jsou víc jak 200 let staré. Ostravice se také může chlubit maloplošnými chráněnými 

územími – Bučací potok s kaskádami vodopádů a peřejí, Malý Smrk a Smrk s přirozenými 

horskými bučinami, Mazácký Gruník, Mazák a Mionší s jedlobukovými porosty 

pralesovitého charakteru.
40

 Překrásná příroda je jedním z největších bohatství obce.  

                                                 
38

 KRPEŠ, V., ŠROM, K., LOJKÁSEK, B. a V. KRPEŠ ml. Z historie obce Ostravice. 
39

 Tamtéž. 
40

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky: Památné stromy [online]. Dostupné z: 

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php? 
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Velice příznivým přírodním předpokladem je řeka Ostravice a její dva prameny – Bílá 

a Černá Ostravice, které mají soutok v obci Staré Hamry. Za nejkrásnější úsek řeky je 

považováno tzv. koryto řeky Ostravice, přírodní památka o ploše 0,8 ha, která je známá  

jako „ostravické peřeje“ (obr. 3.3). Jedná se o soubor skalisek a peřejí. Řeka Ostravice je  

pro vodáky sjízdná v délce 45 km. 

Obr. 3.3: Přírodní památka Koryto řeky Ostravice 

 

Zdroj: Treking: Peřeje na Ostravici [online]. Dostupné z: 

http://www.treking.cz/regiony/pereje-na-ostravici.htm 

Ve směru na Staré Hamry se nachází přehradní nádrž Šance (obr. 3.4). Hráz přehrady 

je sypaná kamenná s výškou 65 metrů a délkou 342 metrů. Do hráze přehrady je zabudována 

vodní elektrárna, v ní jsou umístěny Francisova a Bánkiho turbina.
41

 Milovníci technických 

památek si přijdou na své při dnu otevřených dveří, který se koná nepravidelně, například  

při příležitosti světového dnu vody apod. Návštěvníci si s průvodcem mohou prohlédnout 

injekční štolu, hráz a také odběrnou věž.   

                                                 
41

 Wikipedia: Vodní nádrž [online]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_%C5%A0ance 
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Obr. 3.4: Přehrada Šance 

 

Zdroj: ITRAS: Vodní nádrž Šance. [online]. Dostupné z: http://itras.cz/starojicka-

pizza/galerie/3272/ 

3.4.3 Kulturně – historické atraktivity  

Vedle přírodních památek může obec nabídnout i unikátní kulturně – historické 

památky. Nejvýznamnější historickou památkou v obci je římskokatolický kostel Nejsvětější 

Trojice, který byl vystavěn v letech 1788 – 89. Byl vybaven hlavním oltářem, křtitelnicí  

a dalším zařízením ze zrušeného klášterního kostela Augustiánů ve Fulneku. V 50. letech 

minulého století byl kostel dovybaven varhanami, v současné době je varhaníkem paní 

Marcela Valášková z Ostravice. Na prostranství před kostelem je instalován bludný balvan, 

který je svědectvím o postupu ledovce ze Skandinávie. Kostel Nejsvětější Trojice představuje 

příklad venkovské architektury z konce 18. století.
42

 

V jižní části Ostravice se nachází Farní kostel Českobratrské církve evangelické,  

který byl dostavěn roku 1874. Délka chrámu měří 22 m, šířka 8m, součástí stavby je věž 

vysoká 38m, kde jsou umístěny dva zvony. Zajímavostí kostela je oltář přivezený z Polska  

se čtyřmi sloupy završenými dvěma amforami a Božím okem. Součástí oltáře je olejomalba 

„Poslední večeře Páně“ od FerninandaPieczka.
43
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 KRPEŠ, V., ŠROM, K., LOJKÁSEK, B. a V. KRPEŠ ml. Z historie obce Ostravice. 
43

 Tamtéž 
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Mezi další historické památky patří kaple husitské církve Československé,  

ke které se pořádaly poutě každý druhý rok okolo svátku Mistra Jana Husa, dřevěná zvonice 

z roku 1929, která dostala zvonek jako dar od michálkovických horníků.
44

 Bohužel obě 

památky jsou poničené, dveře a střecha polorozpadlé a interiér vybrakovaný.  

S obcí Ostravice je úzce spjato jméno Petra Bezruče, který měl na Ostravici letní sídlo, 

kde pobýval od jara do podzimu. Srub Petra Bezruče (obr. 3.5), jak se nyní letní sídlo nazývá, 

spravuje Slezské zemské muzeum, jež ho získala jako součást dědictví po básníkovi.  

Obytná část srubu byla ponechána v původní podobě i se zařízením interiéru.
45

 

Obr. 3.5: Srub Petra Bezruče 

 

Zdroj: Ostravice, webový zpravodaj: Srub Petra Bezruče [online]. Dostupné z: 

http://www.ostravice.multimedium.cz/view.php?cisloclanku=2006030006 

V centru obce Ostravice se nachází galerie umění se stálou expozicí místních umělců. 

Základ galerie tvoří díla Leopolda Parmy, reliéfy Jana Satiny, smalty Petra Bednáře, obrazy 

Dalibora Valáška a dřevořezby Tomáše Cidlíka. V současné době stojí vstupné 30 korun.   
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 Slezské zemské muzeum: Srub Petra Bezruče [online].  
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Na území obce se každoročně pořádají tradiční zajímavé kulturní akce, které mají 

velký význam pro rozvoj cestvoního ruchu v Ostravici. Mezi nejznámější a 

nejnavštěvovanější patří:  

 Sancheho memoriál – Veřejný sjezd řeky Ostravice, tzv. otevírání řeky; 

 Tradiční červnová pouť s možností jízdy parním vlakem z Ostravy na 

Ostravici; 

 Adrenalin cup, extrémní závod čtyřčlenných štafet; 

 Den obce; 

 Beskydská heligonka, mezinárodní klání helingonkářů; 

 Ostravice plná hvězd; 

 Výstava zájmové umělecké činnosti v Beskydech; 

 Beskydské hudební léto, pořádané na penzionu Sluníčko. 

Akce přilákají na Ostravici každoročně stovky návštěvníků a turistů. Sice přijíždějí na 

jednorázovou akci, ale určitá část z nich se bude chtít vrátit a poznat krásy obce a okolí. Tyto 

jednorázové akce zároveň přinášejí ekonomický prospěch poskytovatelům služeb, od 

restaurací, přes penziony a hotely až po hromadnou dopravu.  
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3.5 SWOT analýza turistického regionu Moravskoslezských Beskyd 

Silné stránky   

 výhodná geografická poloha ve střední Evropě 

 přírodní atraktivity – CHKO Beskydy, maloplošná chráněná území, ptačí oblasti 

NATURA, chráněné živočišné a rostlinné druhy 

 velké množství lyžařských areálů a upravovaných tras pro běžecké lyžování 

 hustá síť značených turistických a cykloturistických tras 

 tradiční rekreační oblast pro Ostravsko, Karvinsko, Havířov 

 golfová hřiště v Čeladné a Ostravici 

 možnosti pro odpočinek a wellness 

 stálý počet trvale žijících obyvatel  

 vysoká kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení 

 dobrá kvalita ovzduší, vod a půdy 

 relativně dobrá dopravní infrastruktura 

 

Slabé stránky 

 sezónnost cestovního ruchu s převahou letní turistiky 

 nízká zahraniční návštěvnost 

 nedostatečná kvalita stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení – převážně v obci 

Hukvaldy  

 vyšší úroveň nezaměstnanosti 

 nedostatek pracovních míst 

 nízká úroveň pořádání kongresové turistiky 

 chybí propojení nabídek – produktové balíčky 

 nízká úroveň některých lyžařských areálů 

 dopravní dostupnost některých atraktivit  
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Příležitosti  

 rozvoj kongresové turistiky 

 zvýšení počtu zahraničních a domácích návštěvníků 

 rozvoj mezinárodní spolupráce 

 rozvoj atraktivních lokalit – Čeladná, Ostravice, Štramberk 

 využití nářečí a tradic 

 rozvoj areálu Pustevny – Radhošť 

 vybudování komplexně vybavených středisek rekreace 

 prodloužení hlavní sezóny a přilákání návštěvníků v zimních měsících 

 pořádaní kulturních, sportovních a jiných akcí 

 vybudování turistické chaty na Lysé hoře 

 zkvalitnění služeb turistických informačních center a případně vybudování dalších 

 zkracování pobytů a jejich větší frekvence 

 rostoucí zájem obyvatel ČR o domácí turistiku 

 růst role e – marketingu 

 

Hrozby  

 nevyužití potenciálu Lysé hory 

 nesjednocení propagace 

 zanedbání rozvoje významných atraktivit 

 odmítavý postoj obyvatelů obce k rozvojovým záměrům 

 nedostatek finančního kapitálu 

 stagnace kvality služeb 

 konkurence ostatních regionů z pohledu využití fondů EU, využití turistického 

potenciálu 

 zhoršování kvalifikačních předpokladů nezaměstnaného obyvatelstva 

 zánik památek v důsledku devastace 

 špatné zkušenosti turistů ve sféře služeb – negativní reklama 

 podceňování významu rozvoje malého a středního podnikání  
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4. PŮSOBNOST EVROPSKÉ UNIE NA CESTOVNÍ RUCH 

Evropská unie (dále EU) si uvědomuje důležitou roli cestovního ruchu. Cestovní ruch 

vytváří přibližně 4% HDP EU, avšak nepřímo přispívá k tvorbě HDP, a to víc než 10% HDP  

a přibližně 12 % všech pracovních míst. Růst zaměstnanosti v odvětví cestovní ruch byl 

v posledních letech mnohem vyšší než ve zbytku ekonomiky a také zde pracuje dvakrát víc 

mladých lidí. Předpokládá se roční nárůst poptávky po cestovním ruchu o více než 3%.
46

 

4.1 Evropský fond pro regionální rozvoj 

Cíle Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále ERFD) je směřování finanční 

podpory do regionů EU, jejichž rozvoj zaostává a odstraňuje závažné ekonomické a sociální 

rozdíly. Mezi priority pro financování tak patří výzkum, inovace, ochrana životního prostředí 

a infrastruktura, hlavně v nejméně rozvinutých regionech. Cíle pro období 2007 – 2013 jsou 

obsaženy v Nařízení Rady z 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o ERFD a Fondu 

soudržnosti. Na toto období je vyčleněna částka 752, 7 mld. Kč, přičemž na strukturální fondy 

připadne částka 516 mld. Kč a na Fond soudržnosti 258 mld. Kč. Podíl evropských fondů  

na financování projektů má podle předpokladů vzrůst až na 85%. Každá členská země si  

dále dojednává tzv. operační programy (dále OP), které jsou mezistupněm mezi třemi 

hlavními fondy (ERDF, ESF, FS). Česká republika si vyjednala na období 2007 – 2013 

dvacet šest operačních programů. Některé jsou zaměřeny tematicky, jiné zeměpisně,  

další umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci a další zajišťují 

technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti.  

Těchto 26 operačních programů je rozděleno mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti – Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost,  

Evropská územní spolupráce.
47
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Cíl Konvergence  

Hlavní náplní cíle konvergence je rychlejší proces sbližování členských států  

a regionů, které jsou celkově na nižší úrovni rozvinutosti. Opatření, která mají pomoct 

regionům, jsou investice do hmotného a lidského kapitálu, rozvoj inovací, rozkvět znalostní 

společnosti, zlepšování schopnosti přizpůsobení na ekonomické a sociální změny, zlepšování 

kvality životního prostředí a hlavně zvyšování výkonnosti institucionální správy.  

V České republice do tohoto cíle spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou hlavního 

města Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi 

regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence je vyčleněno  

25, 89 miliard eur. Sedm regionálních operačních programů (ROP) má přiděleno částku  

4, 66 miliard eur a patří do něj:  

 ROP NUTS II Severozápad,  

 ROP NUTS II Moravskoslezsko, 

 ROP NUTS II Jihovýchod, 

 ROP NUTS II Severovýchod, 

 ROP NUTS II Střední Morava, 

 ROP NUTS II Jihozápad, 

 ROP NUTS II Střední Čechy. 

Osm tematických operačních programů má přiděleno částku 21, 23 miliard eur a zde patří: 

 OP Doprava, 

 OP Životní prostředí, 

 OP Podnikání a inovace, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, 

 OP Technická pomoc, 

 Integrovaný operační program.
48
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Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tento cíl se vztahuje na regiony, které nespadají pod Cíl – Konvergence.  

Jeho smyslem je posílit konkurenceschopnost a atraktivitu regionů včetně zaměstnanosti. 

Způsoby k dosažení cíle jsou investice do lidského a hmotného kapitálu, růst znalostí  

o podnikání, ochrana životního prostředí, přizpůsobování sil na změněné podmínky na trhu 

práce a stejný přístup pro všechny osoby na trhu práce. V České republice pod tento cíl spadá 

jen hlavní město Praha s dvěma operačními programy – OP Praha Konkurenceschopnost,  

OP Praha Adaptabilita. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá  

0, 42 miliard eur.
49  

Cíl Evropská územní spolupráce 

 Evropská územní spolupráce je realizována pomocí přeshraniční, nadnárodní  

a meziregionální formy spolupráce, jsou zde zapojeny všechny regiony poblíž pozemských 

hranic.  V tomto cíli jde hlavně o výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci. Zde spadá 

devět operačních programů a přidělená částka je 0, 39 miliard eur.  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 

 OP Meziregionální spolupráce 

 OP Nadnárodní spolupráce 

 ESPON 2013 

 INTERACT II
50
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4.2 Regionální operační program Moravskoslezsko 

V letech 2007 – 2013 je ze strukturálních fondů EU vyčleněno na rozvoj regionu 

Moravskoslezsko 716,09 milionů eur, což činí 2,68% veškerých prostředků určených z fondů 

EU pro Českou republiku. O tyto peníze se mohou ucházet různé subjekty veřejného, 

neziskového i podnikatelského charakteru – kraje, obce, svazky obcí, státní podniky, školy, 

nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další.  

Nejvyšším orgánem, který spravuje a rozděluje peníze z programu je Regionální rada regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko. ROP obsahuje pět prioritních skupin, které rozdělují operační 

program do logických celků – Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity 

regionu, Rozvoj měst, Rozvoj venkova a Technická pomoc.
51

 

4.3 Náležitosti úspěšného projektu 

„Projekt má jen dočasný charakter, pevně daný začátek a konec, jeho výsledkem je 

vytvoření nějakého unikátního produktu nebo služby a projekt je dokončen, jestliže jsou 

naplněny cíle a záměry investorů.“
52

 Podstatou projektů je vznik dosud neexistujících 

produktů nebo služeb, po nichž je v danou chvíli poptávka. Menší projekty potřebují 

skromnější finanční zdroje a trvají několik měsíců, naopak větší projekty musí počítat 

s většími finančními zdroji a trvají několik let.   
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Obr. 4.1: Fáze přípravy a realizace projektu 

 

Zdroj: Regionální rada soudržnosti: Cesta projektem [online]. Dostupné z: http://www.rr-

moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/cesta-projektem 

Při vytváření projektového záměru je nejdůležitější zvážit skutečné potřeby organizace 

a přínosy budoucího projektu. Pokud se rozhodneme požádat o podporu ze strukturálních 

fondů, nejdříve je nutné si ujasnit, jaký projekt chceme realizovat, jakým způsobem,  

kde jej uskutečníme, za použití jakých finančních prostředků a definovat jej.
53

  

Ve vlastním zájmu každého žadatele je pečlivě nastudovat příslušné příručky  

pro žadatele, ve kterých naleznou všechny podmínky programu a detailní metodiku,  

podle nichž se doporučuje postupovat. Regionální rada soudržnosti regionu Moravskoslezsko 

doporučuje prostudovat Prováděcí dokument, Příručku pro žadatele a Metodické pokyny 

řídícího orgánu. Aktuální Příručka pro žadatele je 76 stránkový dokument, který dává 

informace žadatelům o možnostech ROP MS a o procesech souvisejících s podáním 

projektové žádosti. Příručka by měla žadateli poskytnout potřebné informace k předložení 

žádosti o dotaci a provést ho tak od okamžiku vyhlášení Výzvy až k podpisu  

Smlouvy o poskytnutí dotace. Metodické pokyny řídícího orgánu, s kterými se žadatel  

podle RRS Moravskoslezsko musí seznámit, jsou:   
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 Metodický pokyn - Pro zadávání veřejných zakázek,  

 Metodický pokyn - Malé a střední podniky,  

 Metodický pokyn - Průvodce horizontálními tématy,  

 Metodický pokyn - Pro způsobilé výdaje a vícenáklady,  

 Metodický pokyn - Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 

rady,  

 Metodický pokyn - Zpracování Studie proveditelnosti a ekonomické analýzy 

 Metodický pokyn - Pravidla pro publicitu,  

 Metodický pokyn - Projekty vytvářející příjmy.
54

 

Popis celého projektu je velmi časově a administrativně náročný, jeho příprava spočívá 

v postupném zodpovídání základních otázek: Proč je nutné projekt realizovat? Pro koho je 

určen? Čeho chce projektu dosáhnout? Jakým způsobem dosáhne těchto cílů? Jaké aktivity se 

budou v projektu realizovat a kdo je bude realizovat?
55

  

Po definování záměru přichází na řadu marketingová analýza. Cílem této analýzy je 

prokázat, že projekt je potřebný. Marketingová analýza by měla obsahovat analýzu 

makroprostředí např. ekonomické prostředí, politicko – právní prostředí, demografické 

prostředí, přírodní a sociálně – kulturní prostředí. Dále marketingová analýza musí obsahovat 

analýzu konkurence a substitutů, analýzu odhadu poptávky, žadatel musí rozsegmentovat 

zákazníky a definovat cílové skupiny a na závěr provést marketingový mix. Podle Regionální 

rady soudržnosti Moravskoslezsko trvá vypracování podrobné marketingové analýzy  

8 týdnů.
56

  

Třetím bodem je management projektu, do kterého řadíme veškeré plánování, 

organizování a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů. 

Žadatel by měl vědět, které profese a v jakém počtu projekt vyžaduje, jaká vzniknou pracovní 

místa a jaké budou jejich parametry – mzda, povinnosti, odbornost aj., jak proběhne 

získávání, výběr a přijímání nových pracovníků atd.
57
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Jedním z nejdůležitějších částí projektu je mít podrobně zpracovaný finanční plán.  

U velkých investičních projektů do 10 mil. Kč celkových výdajů na dobu 5 let provozu. 

Finanční plán musí obsahovat popis výdajů projektu v předinvestiční a investiční fázi.  

Každá položka je detailně popsána – co je kupováno, proč, za jakým účelem, jaká je cena aj.  

Dále popis zdrojů financování projektu, včetně bližších informací o každém zdroji  

(např. výše úvěru, úroková sazba, splatnost). Dále by měl finanční plán obsahovat plán 

průběhu příjmů a výdajů, plán průběhu cash–flow a finanční udržitelnost projektu.  

Podle RR soudržnosti Moravskoslezsko je časová náročnost finanční analýzy 3 týdny.  

Žadatel musí kromě těchto dokumentů také doložit doklad o právní subjektivitě, podklad  

pro posouzení finančního zdraví, ekonomickou analýzu, finanční analýzu, analýzu citlivosti a 

jiné potřebné dokumenty.
58
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5. PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Nepříznivé územní podmínky, izolované polohy vzhledem k ekonomickým  

a politickým centrům, nevhodné administrativní rozdělení, nedostatečná infrastruktura, velká 

vzdálenost od hlavních dopravních koridorů, nižší průměrná mzda a vyšší nezaměstnanost 

přiměly hraniční oblasti ke vzniku přeshraniční spolupráce. „Pro přeshraniční spolupráci  

se jeví potřeba překonání vzájemných předsudků mezi lidmi v příhraničních oblastech,  

které jsou historickým dědictvím, rozšíření demokracie, překonání perifernosti a izolace, 

podpoření hospodářského růstu a rozvoje, zlepšení životní úrovně a dosažení rychlé asimilace 

do integrované Evropy při zachování co nejvyššího stupně autonomie.“
59

 Obce zakládaly 

sdružení pro prosazování společného zájmu a od 60. do 80. let prováděly politiku zlepšování 

sociálně – kulturní a hospodářské situace lidí v příhraničních oblastech. Bylo nutné zlepšit 

veřejnou správu, sociální zabezpečení, výchovu a vzdělávání, dojíždění za prací, veřejné 

služby, budování silnic, zlepšování životního prostředí atd. Nyní k hlavním aktérům 

přeshraniční spolupráce patří euroregiony, pro které je podpora rozvoje příhraničí  

a vzájemných přeshraničních projektů podstatou jejich existence. „Euroregion můžeme 

označit za účelové prostorové jednotky se samostatnou identitou a administrativní strukturou 

a s finančními zdroji podporujícími rozvoj v příhraničních oblastech nejméně dvou států.  

Tyto útvary jsou typické tím, že vznikají směrem zdola nahoru jako projev aktivity občanů 

měst a vesnic žijících v příhraničních oblastech.“
60

 Členství v euroregionech je dobrovolné  

a členy se mohou stát obce i města.  

Euroregion Beskydy vznikl 9. 6. 2000 a rozkládá se na území třech států  

 (České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky) s centry ve městech  

Frýdek – Místek, Žilina a Bielsko – Biala.
61
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 Sdružení obcí, které jsou zapojené na české straně euroregionu Beskydy: 

 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 

 Sdružení měst a obcí „Slezská brána“ 

 Zájmové sdružení měst a obcí Frýdlantsko – Beskydy 

 Sdružení obcí Frýdecko – Místecka 

 Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 

 Sdružení obcí povodí Morávka 

 Mikroregion sdružení obcí povodí Stonávka
62

 

Euroregion Těšínské Slezsko vznikl 22. 4. 1998 a rozkládá se v pohraniční oblasti 

severovýchodu České republiky a jižního Polska. V současné době pokrývá oblast přibližně 

1 400 km a má 630 tis. obyvatel. Nejdůležitější města euroregionu jsou Těšín a  

Jastrzębie – Zdrój. Strategické cíle euroregionu jsou rozvoj regionu, výměna zkušeností  

a informací, společný rozvoj dopravy, cestovního ruchu, podpora kultury, školství a sportu  

a také ekologické aktivity. Organizace, které jsou do euroregionu zapojeny na české straně, 

jsou Svaz obcí okresu Karviná, Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, 

Sdružení obcí Jablunkovsko.
63

 

Obr. 5.1: Euroregiony v České republice 

 

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
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5.1 Operační programy Přeshraniční spolupráce 

Cílem programů přeshraniční spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace 

příhraničních území. Specifickými cíli programů přeshraniční spolupráce jsou rozvoj místního 

podnikatelského prostředí, rozvoj cestovního ruchu, ochrana životního prostředí, rozvoj měst 

a venkova, rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury a budování 

flexibilního trhu práce. Důležitý je přeshraniční dopad projektu, obě strany musí mít 

prokazatelný užitek ze spolupráce. Navíc musí spolupracovat nejméně dvěma z těchto 

způsobů - společná příprava, společné provádění, společné využívání. Všechny aktivity jsou 

spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a jedná se o investiční projekty. 

Česká republika je zapojena do pěti operačních programů přeshraniční spolupráce:  

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko,  

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko,  

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko.
64

 

5.2 Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Slovenská republika 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovenská republika 2007 – 2013  

je určen pro české kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský a pro slovenské kraje 

Trenčínský, Trnavský a Žilinský kraj. O podporu můžou žádat neziskové organizace, 

hospodářské, agrární komory, obce, kraje, školy apod. Z evropských fondů je  

na tento program vyčleněno 92,74 mil. € a z českých a slovenských veřejných zdrojů  

16,37 mil. €. V období 2007 – 2013 je možné získat dotaci z Evropského fondu regionálního 

rozvoje (ERDF) ve výši až 85 % z celkových výdajů. Příjemci z České republiky mohou 

požádat o 5 % z celkových výdajů ze státního rozpočtu. Příjemci dále musí minimálně  

10 % celkových výdajů hradit ze svých vlastních zdrojů. Minimální výše podpory z ERDF 

činí 20 000 EUR, pokud je projekt menšího rozsahu, tak je možno žádat Fond mikroprojektů, 

na který je vyčleněno celkem 9 274 014 EUR pro celé sedmileté období.
65
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Obr. 5.2: Kraje působící v Přeshraniční spolupráci ČR - SR 

 

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

5.2.1 Příklady realizovaných projektů 

Turistický průvodce Hradní cesta 

Žilinský kraj, Moravskoslezský kraj a Slezské vojvodství vytvořily nového 

turistického průvodce, který prezentuje jednotlivé zámky a hrady. Poprvé byla brožura 

představena 2. března v rámci veletrhu Dovolená a region v Ostravě. Průvodce obsahuje 

informace o možnostech parkování, veřejné dopravě, přístupnosti, otevírací době, dále odkazy 

na webové stránky a je navíc doplněna o atraktivní fotografie a stručný popis historických 

sídel. Moravskoslezský kraj prezentuje Kunín, Hradec nad Moravicí, Fryštát, Hukvaldy  

a Sovinec, Žilinský kraj představuje Oravský, Budatínský hrad a hrady Likavu, Strečno  

a Blatnici a Slezské vojvodství zve návštěvníky na zámky Ogrodzieniec, Plawmiowicem 

Bielsko – Biala, zámek v Žywci a Pszczyně. Brožura je vydána ve čtyřech jazycích a to vždy 

v kombinaci čeština nebo slovenština, polština a angličtina, bude distribuovaná na akcích 

pořádaných vždy na zvoleném hradě nebo zámku a na veletrzích cestovního ruchu.  

Celkový počet vytisknutých brožurek je 15 000 kusů a celkové náklady činí 328 320 Kč, 

přičemž celkové náklady si rozdělí kraje stejným dílem. To znamená, že Moravskoslezský, 

Žilinský kraj a Slezské vojvodství zaplatí 109 440 Kč.
66

 (tab. 6.1 a graf 6.1)  
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Tab. 5.1: Finanční vypořádání projektu Hradní cesta 

Kraj Částka (v korunách) V procentech (%) 

Moravskoslezský 109 440 33,33 

Žilinský 109 440 33,33 

Slezské vojvodství 109 440 33,33 

Celkem 328 320 100 

Zdroj: internetové stránky veřejné správy kraje moravskoslezského kraje, vlastní zpracování 

Graf 5.1: Finanční vypořádání projektu Hradní cesta 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a 

subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zintenzivnit a prohloubit přeshraniční spolupráci 

mezi Žilinským a Moravskoslezským krajem ve všech oblastech rozvoje, to znamená 

vytvoření společné koncepce v rámci strategie spolupráce a výměny zkušeností. Dalším cílem 

projektu bylo vytvoření a rozvíjení sítí spolupracujících institucí ve veřejné správě, výměna 

zkušeností a know – how.   

109440

109440

109440

Moravskoslezský

Žilinský

Slezské vojvodství
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Výstupem tohoto projektu jsou česko – slovenské výměnné stáže zaměstnanců, 

konference o příhraniční spolupráci a tvorba strategie systémové spolupráce mezi 

partnerskými regiony. Projekt podpořil založení Evropského seskupení pro územní 

spolupráci, do kterého se zapojil Moravskoslezský a Žilinský kraj, Slezské a Opolské 

vojvodství. Celkové výdaje projektu činily 101 130 €, ERDF přispěl na tento projekt částkou 

85 960 €, ČR a SR přispěla ze svých státních rozpočtů celkem 8 521, 3 € a zbývající obnos 

financí 6 648, 7 si rozdělily Moravskoslezský a Žilinský kraj.
67

 

Tab. 5.2: Finanční vypořádání projektu Kooperace spolupráce reg. samospráv  

Subjekty Částka (v €) V procentech (%) 

ERDF 85 960 85 

ČR a SR – státní rozpočet 8 521, 3 8,4 

MS. a Žilinský kraj 6 648, 7 6,6 

Celkem 101 130 100 

Zdroj: internetové stránky veřejné správy kraje moravskoslezského kraje, vlastní zpracování 

Graf 5.2: Finanční vypořádání projektu Kooperace spolupráce reg. samospráv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.3 Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Polská republika 

 Do operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko jsou zapojeny 

Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský kraj a polské 

regiony Opolský, Nyský, Rybnický, Bielský, Jeleniogórský, Wałbuzyský a také okresy 

Pszczynský a Strzelinský. Aby česko – polská spolupráce byla co nejefektivnější, vznikly 

euroregiony: Euroregion Nisa – Nysa, Glancensis, Praděd – Pradzied, Silesia,  

Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Beskydy – Beskidy, přičemž poslední tři vyjmenované 

působí v oblasti Moravskoslezského kraje. Nejdůležitější spolupráce jsou v oblastech 

dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí, podpory hospodářské spolupráce, 

vzdělávání, kulturních aktivit a služeb cestovního ruchu. Pro tento program je z fondů EU 

vyčleněno 219, 46 mil. €, přičemž Polsko a ČR z národních veřejných zdrojů navíc vyčlení 

38, 73 mil. €.
68

 

Obr. 5.3: Kraje působící v Přeshraniční spolupráci ČR - Polsko 

 

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
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5.3.1 Příklady realizovaných projektů 

MTB Beskydy – vytvoření a propagace přeshraničních MTB tras – 

Bikeland Gorolia 

Projekt MTB Beskydy je zaměřený na aktivní turistiku na česko – polské hranici 

s důrazem na horskou cyklistiku a navazuje na již realizovaný projekt Istebne.  

Výsledek projektu MTB Beskydy je revize cykloturistického značení, zmapování možností 

pro terénní cykloturistiku a návrh vhodných tras pro MTB, které jsou klasifikovány  

a zaznamenány do 6 informačních tabulí, které jsou instalovány v oblasti tras. Dále byly 

vydány 2000 ks brožurek s informacemi o trasách, GPS profilech, Kartě MTB Beskydy,  

která je platná na obou stranách hranice a pro cyklisty nabízí slevy v restauracích, galeriích 

apod. Tento projekt stál celkem 55 900 €, přičemž dotace z Evropského fondu regionálního 

rozvoje činila 47 515 €. Sdružení obcí Jablunkovska přispělo částkou 3 450 € a Ustroń  

a Gmina Isterna 4 935 €.
69

 
70

 

Tab. 5.3 Finanční vypořádání projektu MTB Beskydy 

Subjekty Částka (v €) V procentech (%) 

ERDF 47 515 85 

Sdružení obcí Jablunkovska 3 450 6,2 

Ustroń a Gmina Isterna 4 935 8,8 

Celkem 55 900 100 

Zdroj: Jablunkovsko: Projekty EU [online]. Dostupné z: 

http://www.jablunkovsko.cz/index.php?jaz=cs&secm=128, vlastní zpracování  
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Graf 5.3:  Finanční vypořádání projektu MTB Beskydy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dvě města – jedna tradice 

Muzeum Těšínska i Muzeum Śląska Cieszyńskiego rozvíjí dlouhodobě přeshraniční 

spolupráci v oblasti kulturních aktivit, vědeckého výzkumu, výstavnictví a publikační 

činnosti. Cílem projektu Dvě města – jedna tradice je posílení dlouhodobých forem 

spolupráce, přilákat občany a turisty k návštěvě obou muzeí, odbourávat jazykovou bariéru, 

zvýšit marketingové aktivity a přeshraniční integrace. Projekt je zaměřen na mládež, školáky, 

studenty, veřejnost a odborné pracovníky z oblasti kultury. Projekt se začal realizovat  

1. 1. 2011 a za rok už má na kontě úspěšné výstavy Národopisná pracovnice, Panská sídla  

na Těšínsku, Tradice hornictví, Zašla sláva chladných zbraní, Archeologické nálezy 

vrcholného středověku na Těšínsku, publikaci Těšínský muzejní sborník 4 a akci  

Noc v Archeoparku.
71

 Celkové výdaje projektu činily 72 274 €, ERDF přispěl na tento projekt 

částkou 40 561 €, Moravskoslezský kraj přispěl ze svého rozpočtu celkem 29 849 €  

a zbývající obnos financí 1 864 zaplatila polská strana – část peněz město Czeski Cieszyn  

a druhou část Polská republika z národního rozpočtu.
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Tab. 5.4: Finanční vypořádání projektu Dvě města – jedna tradice 

Subjekty Částka (v €) V procentech (%) 

ERDF 40 561 56,1 

MS. kraj 29 849 41,3 

Polská r. a Czeski Cieszyn 1 864 2,6 

Celkem 72 274 100 

Zdroj: Regionální informační servis: Projekty EU [online]. Dostupné z: 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=93578, 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=, vlastní zpracování 

Graf 5.4: Finanční vypořádání projektu Dvě města – jedna tradice 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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6. Doporučení a návrhy 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že v Moravskoslezských Beskydech převažují silné 

stránky nad těmi slabými a příležitosti nad hrozbami. Pro zatraktivnění a větší návštěvnost 

turistů doporučuji regionu Moravskoslezských Beskyd: 

1.  Zlepšení webových stránek – V dnešní době je velmi důležité mít kvalitní a zajímavé 

webové stránky. Pomocí kvalitních stránek plných podrobných, vyčerpávajících informací, 

které jsou rozřazeny do logických celků, a nádherných fotografií a obrázků lze návštěvníka 

nalákat za poznáním krás kterékoliv oblasti České republiky. Na webových stránkách 

„www.beskydy.cz“ je možno vstoupit jako návštěvník, ale na první pohled nejsou stránky 

ničím zajímavé. Podle mého názoru jsou nepřehledné a barevně neladí, chybí zde podrobnější 

informace o přírodních a kulturních památkách, nejsou prováděny aktualizace a celkově se 

návštěvník webových stránek ztrácí. Na druhou stranu chci ale pochválit možnost vyjádření 

svého názoru v diskuzi a poměrně kvalitní vyhledávač památek, akcí apod. Webové stránky 

turistického informačního centra Beskydy „www. beskydy.com“ mají na rozdíl od prvních 

stránek velmi zajímavý design, jsou přehledné a navíc často aktualizované, i když jsou 

aktuality většinou velmi krátké. Jako hlavní zápory vidím nedostatek informací a stručné 

informace o regionu Moravskoslezských Beskyd. Doporučila bych vytvoření nových stránek 

oblasti, myslím, že stránky by měly být na první pohled zajímavé, přehledné a chlubivé. 

2.  Zlepšení propagace – Ke zlepšení propagace je potřeba hlavně snaha představitelů měst 

a obcí, podnikatelů, sdružení a klacrů v regionu. Měly by se tvořit stále nové dokumenty 

a fotografie pro vznik nových propagačních materiálů, kde by se prezentovaly i méně známé 

památky. Velmi důležitá je také účast na zahraničních výstavách a veletrzích cestovního 

ruchu, které můžou přilákat spoustu zahraničních návštěvníků. S propagací souvisí také 

turistická informační centra, zde je důležité dbát na odborné znalosti pracovníka TIC,  

na vystavované propagační materiály a možnosti nákupu suvenýrů. Ráda bych doporučila 

městům a obcím, ve kterém se TIC nachází, nainstalovat srozumitelné a jasné ukazatele  

a „šipky“ k lepšímu nalezení TIC turisty. Velmi důležité pro zlepšení propagace je také 

aktualizace webových stránek, o kterých jsem se zmínila v bodě č. 1.   
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3.  Zkvalitnění pěší turistiky a cykloturistiky – Na Ostravici hodnotím značení jako velmi 

dobré, ale navrhuji vytvoření nových naučných stezek (Ostravice – Smrk, Ostravice – 

přehrada Šance), které by nás upozorňovali na různé zajímavosti. V plánu kraje je vytvořit 

cyklostezku, která spojí Ostravu s Moravskoslezskými Beskydami. V této chvíli je dokončen 

úsek Vratimov – Paskov, který hodnotím spíš kladně. Cyklostezka slouží pro cyklisty, 

bruslaře, ale i maminky s dětmi apod. I přesto ale vidím velkou nevýhodu v příliš úzké 

cyklostezce, v pěkném slunečném počasí je cyklostezka v obležení cyklistů a bruslařů a je 

celkem složité překonat ji bez námahy a neustálého dbaní bezpečnosti provozu. Ráda bych 

navrhla rozšíření cyklostezky, která se bude v budoucnu stavět na Ostravici.  

4.   Snaha o zachování tradic – Ostravice a okolí je významnou oblastí folklórních tradic. 

Velký podíl na cestovním ruchu v Ostravici má působení zdejšího folklórního souboru 

Grunik. Soubor čerpá svůj repertoár ze západní části Beskyd. Cílem souboru je prezentovat 

folklór v jeho autentické podobě, v krojích, hudbě, písních a tancích. V posledním desetiletí 

upadá zájem o tuto tradici a o udržení tradičního kulturního dědictví v podobě tanců, zpěvů, 

zvyků, lidových krojů a obyčejů. Doporučila bych této oblasti zlepšit propagaci činnosti;  

ze strany obecních a městských úřadů podpořit soubory finančně nebo materiálně. Je velmi 

důležité tuto tradici zachovat, protože právě ona může v budoucnu přilákat potencionální 

turisty.  

5.  Vznik venkovského cestovního ruchu – Moravskoslezské Beskydy mají vynikající 

podmínky pro venkovský cestovní ruch. Aktuální situace tohoto jedinečného odvětví 

cestovního ruchu je ve fázi objevování a rozvoji. V České republice je možné rozdělit 

venkovský cestovní ruch do čtyř specifických forem: chataření a chalupaření, agroturismus 

(dovolená na statku), ekoagroturismus (dovolená na statku se zaměřením na pěstování 

bioproduktů) a ekoturismus (šetrné poznávání chráněných území). Pro turisty je každá forma 

nevšední zážitek, odpočinek a pohoda v nenarušeném prostředí. Na Ostravici můžeme nalézt 

Jízdárnu Muchovice, která nabízí vyjížďky na koních a sázení stromků. Doporučuji tuto 

oblast cestovního ruchu více propagovat a podpořit začínající subjekty v tomto odvětví.   
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6.  Rozvoj kongresové turistiky – Velký potenciál vidím v rozvoji kongresové turistiky, 

která by výrazně pomohla v oblasti, protože průměrné výdaje účastníků těchto akcí převyšuje 

dvakrát až třikrát výdaje ostatních turistů. Velká výhoda je i v tom, že kongresy, konference a 

výstavy nejsou závislé na ročním období a můžou vykrývat mimosezónní nabídku cestovního 

ruchu. Moravskoslezské Beskydy mají velmi dobré předpoklady pro konání menších a 

středních kongresů. V relaxačním centru Sepetná mají ideální podmínky: dobrá dopravní 

dostupnost, ubytovací a stravovací služby, jednací místnost s technickým vybavením a 

relaxační centrum na trávení volného času. Doporučila bych hotelovým komplexům zaměřit 

se na tuto oblast cestovního ruchu a přizpůsobit tomu prostory hotelu apod.  
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8. ZÁVĚR 

  Ze zjištěných poznatků je zřejmé, že Moravskoslezské Beskydy jsou z hlediska 

cestovního ruchu velmi atraktivní. Vysoká kvalita životního prostředí a převážně členitý terén 

s malebnými kopci, slunnými loukami a příkrými srázy jsou významnými dispozicemi, 

kterými se oblast pyšní. Turisté mohou obdivovat řadu kulturních a přírodních památek, 

jedinečnou architekturu dřevěných staveb, folklór a lidové tradice. 

Pro podporu rozvoje cestovního ruchu jsou nezbytné finanční prostředky. Ve 

stávajících společensko – ekonomických podmínkách není reálné očekávat výrazný nárůst 

prostředků ze strany sponzorů. Velice pozitivním vlivem byl vstup ČR do Evropské unie. 

Evropská unie pomocí strukturálních fondů výrazně pomáhá financovat projekty na rozvoj 

cestovního ruchu a projekty přeshraniční spolupráce.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat a zhodnotit turistický 

potenciál Moravskoslezských Beskyd, kde dílčími cíli práce bylo charakterizovat lokalizační  

a realizační předpoklady, příležitosti, možnosti a návrhy na zlepšení turistického ruchu 

v oblasti. Myslím, že vytyčené cíle v úvodu se mi podařily splnit. 

Podklady pro zpracování bakalářské práce, ze kterých jsem vycházela při psaní 

teoretických poznatků práce, uvádím v odborné literatuře. Mimo tuto odbornou literaturu jsem 

čerpala z propagačních materiálů, prospektů a brožur o regionu Moravskoslezských Beskyd. 

Tyto materiály jsem získala v informačním centru Ostravice. Také jsem čerpala 

z internetových odkazů.   

I když od narození bydlím v této oblasti (v Ostravici) a zajímám se o její historii a 

památky, tak jsem se při tvorbě bakalářské práce dozvěděla celou řadu nových informací, 

které pro mě budou v budoucnu určitě přínosem.   
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