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Přílohy 
Příloha č. 1 Rozhovor  

Rozhovor s Bc. Romanem Kalabusem o cyklostezce z Velkých Karlovic na Vsetín 

Dne 19. ledna jsem se setkala s panem Bc. Romanem Kalabusem, který je předseda 

komise pro cestovní ruch ve městě Vsetíně. Byl projektovým manažerem výstavby 

cyklostezky v části Velké Karlovice – Vsetín. Toto je již zpracovaný rozhovor z onoho dne:  

Prvotní myšlenka na výstavbu cyklostezky se zrodila v hlavě pana Bc Romana 

Kalabuse ve spolupráci se starostou Velkých Karlovic panem Miroslavem Koňaříkem v roce 

2006. O tom, že jejich nápad je nutností tohoto mikroregionu je přesvědčil výsledek analýzy 

přesněji řečeno Marketingové a rozvojové strategie, kterou zpracoval Ing. Petr Zahradník. 

V roce 2007 se tedy začalo oficiálně plánovat a vytvářet první materiální podklady.  

Jedná se o projekt bez projektové dokumentace. Město Vsetín se přihlásilo 

do Regionálního operačního programu – priorita bezmotorová doprava. Jako příjemce 

zde bylo uvedeno sdružení Valašsko-Horní Vsacko. 

KČT zaměřil trasu z katastrálního území obce Janová do Velkých Karlovic, tato trasa 

se vypočítala na celkovou sumu 127 milionu korun. O tuto částku se žádalo. Z operačního 

programu ROP bylo městu poskytnuto 85 % z této sumy, zbytek si město muselo obstarat 

samo. 

Před začátkem stavebních prací se ovšem zkomplikovalo vykupování pozemků 

od vlastníků (cca 700 vlastníků) a také se změnily požadavky od Povodí Moravy s. p. Tak 

se celková částka vyšplhala až na 167,4 milionu korun. 

Při výběrovém řízení na stavební firmu se vybrala taková, která garantovala nejnižší 

cenu a to, že zhotovení bude stát 167 milionu korun. Výběrové řízení vyhrála firma 

POZIMOS. a. s. Zlín. 

V roce 2007 byla možnost čerpání jak ze státních dotací, tak z evropských dotací. 

V dnešní době již tato možnost není. Ze státního fondu dopravní infrastruktury byla přidělena 

dotace 22,3 mil. Kč a 37,9 mil. Kč si obce hradily ze svého rozpočtu. Použily k tomu půjčky, 

nebo bankovní úvěry. Ty byly ve výši 17 milionů Kč. 

Momentálním vlastníkem je sdružení Valašsko-Horní Vsacko, s tím, že po 5 letech 

bude stavba převedena na obce, na jejichž katastru se stavba nachází. 
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V měsíci srpnu 2011 byla cyklostezka v úseku Velké Karlovice – Ratiboř opatřena 

novými informačními značkami, které označují také napojení na místní sít cyklotras. Celková 

částka těchto tabulí vyšla na 400 000 Kč. 

Na tamto úseku najdeme až 14 mostů, s tím, že nejdelší měří neuvěřitelných 44 metrů 

a musel se dovézt z Rakouska, jelikož v ČR se nenajde tak velká hala, kde by mohl být 

vyroben. Další ze zajímavostí je prvně použit atypický povrch na Novém Hrozenkově, který 

byl vyroben v Itálii. Jedná se o povrch BIO Strase. Jde o nanotechnologii, přírodní materiál. 

Bohužel lidé si na tento povrch často ztěžují a i samotný investor požádal o reklamaci 

materiálu. 
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Příloha č. 2 Swot analýza 

SWOT analýza Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko 
Silné stránky Slabé stránky 

1 
Výhodná geografická poloha – ČR – SR, 
dostupnost větších měst – Vsetín, Rožnov 
pod Radhoštěm 

1 
Omezení ve využití území kvůli existenci 
CHKO (limitující režim pro hospodářské 
činnosti – zemědělství, cestovní ruch – na 
území CHKO) 

2 
Velké množství přírodních, kulturních a 
historických památek na území MAS 2 

Pokles počtu obyvatel z dlouhodobého 
hlediska 

3 
Nadprůměrná úroveň životního prostředí, 
území součástí CHKO Beskydy 3 

Vysoká míra nezaměstnanosti v porovnání 
s celorepublikovým průměrem 

4 
Stabilizovaná síť mateřských a 
základních škol 4 

Nulový podíl zaměstnavatelů nad 500 
zaměstnanců 

5 
Dostupnost středních, vyšších a vysokých 
škol (Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, 
Zlín, Ostrava) 

5 
Špatný vzhled budov a zařízení základní 
občanské vybavenosti 

6 
Stabilizovaná a dostatečná zdravotní a 
sociální péče 6 

Nevyhovující veřejná prostranství 
v obcích 

7 
Řešení kanalizace na území mikroregionu 
– Projekt Čistá řeka Bečva – začlenění 
obcí do etapy ČŘB II. 

7 
Devastace a chátrání tradiční venkovské 
architektury 

8 
Bohatá folklórní tradice Valašska 

8 
Špatný technický stav místních 
komunikací 

9 
Tradiční místní produkty 

9 
Špatná dopravní dostupnost 

10 
Pořádání tradičních kulturních a 
sportovních akcí 10 

Nedostatek zařízení pro kulturní a 
sportovní využití 

11 
Tradiční sounáležitost obyvatel 
s regionem 11 

Nedostatek ubytovacích a stravovacích 
zařízení 

12 
Kontakty se slovenskými partnery z dob 
společného státu, blízká kultura a 
společná historie 

12 
Nedostatečná kvalitativní úroveň 
infrastruktury a služeb pro účastníky 
cestovního ruchu 

13 
Hustá síť značených turistických cest, 
cyklotras, naučných stezek, běžeckých 
tras, množství lyžařských středisek 

13 
Omezená nabídka doplňkových služeb 
cestovního ruchu 

14 
Dobré podmínky pro rozvoj agroturistiky 

14 
Nedostatečná nabídka v oblasti 
agroturistiky 

15 
Zájem soukromého sektoru podílet se na 
rozvoji celého mikroregionu 15 

Náročnost zemědělských prací 
v podhorských oblastech 

16 
Spolupráce se Sdružením Valašsko – 
Horní Vsacko 16 

Zastarávání zemědělské techniky 

17 
Větší počet malých a středních firem – 
není závislost na jednom zaměstnavateli. 
Zkušenosti s projekty financovanými 
z EU 

 

Příležitosti Ohrožení 

1 
Rozvoj partnerství veřejné správy, 
podnikatelského sektoru a neziskových 
organizací 

 

1 
Zhoršení stavu přírody a kvality vod 
využívaných k rekreaci 

2 
Rozvoj meziregionálního a příhraničního 
partnerství 
 

2 
Záplavy a jiné přírodní katastrofy 
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3 
Využití prostředků EU pro rozvoj 
mikroregionu 3 

Zvýšení atraktivity sousedních 
mikroregionů a odliv kvalifikovaných 
pracovníků 

4 
Nové požadavky na kapacitu a kvalitu 
infrastruktury a služeb pro děti 
předškolního i školního věku 

4 
Ztráta perspektivy osobního uplatnění 
v regionu – exodus či apatie mladší 
generace 

5 
Zvyšující se nároky obyvatel i 
návštěvníků na kvalitu prostředí sídel – 
zeleň, parky, lesoparky, okolí vodních 
toků 

5 
Zhoršení věkové struktury obyvatel – 
pokles porodnosti 

6 
Rostoucí požadavky na kvalitu života v 
sídlech 6 

Legislativa, která ztěžuje podmínky 
k podnikání 

7 
Zájem investorů o podnikatelské aktivity 
v mikroregionu 7 

Cenové šoky v energiích a surovinách 

8 
Podpora zemědělství z EU 

8 
Zastavení se zvolna zvyšující dynamiky 
terciárního sektoru 

9 
Valašsko – silný marketingový nástroj 

9 
Nedostatečná státní podpora ve 
venkovských oblastech 

10 
Ohromný potenciál rozvoje cestovního 
ruchu, především využití potenciálu pro 
rozvoj venkovské turistiky a rekreace, 
rozvoj alternativních forem turismu 

10 
Potenciál rozvoje cestovního ruchu 
zůstane kvůli nedostatku finančních 
prostředků nevyužit 

11 
Zvyšující se zájem turistů o regionální 
oblasti 11 

Snížení návštěvnosti turistů v případě 
derealizace rozvojových projektů 

12 
Rostoucí útraty za služby volného času, 
obzvlášť turismu 12 

Snížení návštěvnosti zahraničních turistů 
z důvodu posilování české koruny, která 
prodražuje dovolenou v ČR 

13 
Zájem bohatnoucích částí světa o poznání 
jiných než mainstreamových turistických 
lokalit v Evropě 

 

Zdroj: MAS. Strategický plán Leader. 2008. 60 s.  
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Příloha č. 3 Dotazník 

Analýza cyklostezek na Valašsku 

Dobrý den, jsem studentkou posledního ročníku vysoké školy a tento dotazník 

je součástí mé bakalářské práce. Prosím o Vaše vyplnění, výsledky budou použity pouze 

pro mé studijní účely. 

*Povinné pole 

1. Pohlaví *  

o Muž 
o Žena  

 

2. Věk *  

Méně než 18 let 

o 18 – 25 
o 26 – 33 
o 34 – 41 
o 42 – 55 
o Více než 55 let 

 

3. Odkud pocházíte *  

o Vsetín a okolí 
o Valašské Meziříčí a okolí 
o Rožnov pod Radhoštěm a okolí 
o Karolinka 
o Velké Karlovice 
o Horní Lideč 

 

4. Jste: *  

o Student 
o Dospělí 
o Důchodce 

 

5. Jak se věnujete cykloturistice? *  

o Rekreačně 
o Závodně  
o Nevěnuji se (již neodpovídejte na dotazník) 

 

  



6 
 

6. Váš zájem o cyklostezku Bečvu *  

o Zjišťuji si informace 
o Jezdím po cyklostezce, ale informace si nevyhledávám (neodpovídejte na 7 

otázku) 
o Nezajímám se a ani po ní nejezdím (již neodpovídejte na dotazník) 

 

7. Jaké jsou Vaše zdroje informací o cyklostezce? (možnost více odpovědí) 

o Internet 
o Tisk (místní noviny, letáky, propagační materiál, mapy…) 
o Informační centra 
o Z doslechu (známí, rodina, kamarádi…)  

 

8. Je podle Vás snadné získat informace o cyklostezce Bečva? (tištěné mapy, 

průvodce, internet, na informačních centrech…) *  

o Ano 
o Ne 

 

9. Jak často využíváte cyklostezku Bečvu? *  

o Vůbec 
o Jen o víkendech 
o Velmi zřídka 
o Každý den 
o Více než 3x týdně 

 

10. S kým nejčastěji jezdíte? *  

o Sám / a 
o S rodinou 
o S přáteli či partnerem /kou 

 

11. Co preferujete? *  

o Cyklostezku 
o Jízdu v přírodním terénu 
o Silniční komunikaci 
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12. Jak využíváte cyklostezku (možnost více odpovědí) *  

o Na kole 
o In-line brusle 
o Běh 
o Procházky 
o Běžky (v zimě) 
o Jiné 

 

13. Vyhovuje Vám směr, kterým je vedena cyklostezka Bečva? *  

o Vyhovuje 
o Chtěl/a bych více směrů této stezky 
o Je mi to jedno  

14. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce jinak, než „vyhovuje mi to“ a „je mi to 

jedno“ uveďte, jakým směrem by měla vést podle Vás nová část cyklostezky 

 

15. Jste spokojen/a s kvalitou povrchu? *  

o Ano 
o Spíše ano 
o Spíše ne 
o Ne 
o Neřeším to 

 

16. Jste spokojen/a s množstvím odpočívadel podél stezky? *  

o Ano  
o Ne 

 

17. Uvítali byste podél stezky informační tabule o obcích, kterými projíždíte? *  

o Ano 
o Ne, je to zbytečné 

 

18. Je podle Vás podél stezky dostatek občerstvovacích zařízení? *  

o Dostatek 
o Nedostatek 

19. Pokud si myslíte, že je jich nedostatek prosím uveďte úsek 

 

20. Vyhovuje Vám značení stezky? *  

o Vyhovuje (neodpovídejte na další otázku) 
o Nevyhovuje 
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21. Co Vám nevyhovuje na značení /jaký úsek? 

 

22. Jaký úsek cyklostezky nejčastěji využíváte? (možnost více odpovědí) *  

o Velké Karlovice – Vsetín a zpět 
o Vsetín – Valašské Meziříčí a zpět 
o Valašské Meziříčí – Horní Bečva a zpět 
o Valašské Meziříčí – Tovačov a zpět 

 

23. Změnili byste něco? (možnost více odpovědí) *  

o Neměnil/a bych nic 
o Změnil/a bych značení o vedení cyklostezky ve městech 
o Přidal/a bych více laviček podél stezky 
o Zlepšil/a bych bezpečnostní opatření (zábradlí, krajnice atd.) 
o Přidal/a bych osvětlení 
o Zvýšení policejních hlídek na cyklostezce 
o Více akcí na kolech pro veřejnost vedené organizacemi 
o Lepší vzhled okolí cyklostezky 
o Jiné 
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Příloha č. 4 Fotogalerie 

Obr. 1 Kreslená mapa cyklostezky Bečva

 
Zdroj: http://www.cyklostezkabecva.com/ 

 

Obr. 2 Mapa cyklostezky Bečvy 

Zdroj: propagační materiál  
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Obr. 3 Logo cyklostezky Bečva 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: www.google/obrazky.com 

 

Obr. 4 a) Cyklostezka Bečva ve městě Vsetín Obr. 4 b) Legenda  

 

Legenda 

Trasy cykloturistických stezek 

  Semetín - Janová 

  centrum - Kovárna 

  Plocha pro inline 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 
Zdroj:www.google.com/obrazky 
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Obr. 5 Průjezd městem Vsetín 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní foto 

 

Obr. 6 Značení ve městě Vsetín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní foto  
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Obr. 7 a). Směrová značka ve městě Vsetín  Obr. 7 b) Směrová značka na cyklostezce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní foto     Zdroj:vlastní foto 

 

Obr. 8 Značení cyklostezky ve městě Vsetín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní foto 
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Obr. 9 Úsek cyklotrasy v obci Janová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní foto 

 

Obr. 10 Cyklostezka Bečva mezi obcí Ústí u Vsetína a městem Vsetín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní foto 
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Obr. 11 Část cyklostezky mezi obcí Ústí u Vsetína a městem Vsetín 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní foto 

 

Obr. 12 Lavička před začátkem cyklostezky ve městě Vsetín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní foto 
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Obr. 13 Odpočívadlo na Vsetíně - Bobrkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní foto 

 

Obr. 14 Transparent na cyklostezce Vsetín – Velké Karlovice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní foto 
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Obr. 15 Jedno ze tří nových odpočívadel na Huslenkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní foto 

 

Obr. 16 Mapa úseku Vsetín – Valašské Meziříčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://www.pechr.cz/tipymenu/62-cyklostezka-beva-ze-vsetina-do-valaskeho-meziii.html 
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Příloha č. 5 Výsledky sčítání dopravy v roce 2010 

Zdroj: http://scitani2010.rsd.cz/pages/results/list/default.aspx?l=Zl%C3%ADnsk%C3%BD%20kraj 

 


