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1 ÚVOD 

Cestovní ruch se v posledních letech stává neodmyslitelnou součástí dnešní moderní 

společnosti. Je to jedna ze součástí trávení volného času. Vznik a rozvoj cestovního ruchu 

souvisí s potřebou lidí relaxovat, odpočinout si a poznávat nová místa. V rámci cestovního 

ruchu se na celém světě dává do pohybu obrovská masa lidí, kteří ve svém volném čase 

opouštějí dočasně místa stálého bydliště za účelem rekreace, styku s lidmi a poznání 

něčeho nového. 

V současné době narůstá příliv turistů nejen do známých a velkých měst, ale také                    

do regionů či mikroregionů, kde je jim nabízen zajímavý program a kde se můžou věnovat 

různým druhům aktivit jako je například turistika, cykloturistika, odpočinek, relaxace, 

poznávání přírody, kultury, tradic a mnoho dalších. 

Valašsko, to nejsou jen tradice, lidové zvyky, cimbál a bohatá kultura, je to také 

krásná příroda, paseky poseté roubenými chaloupkami a otevření lidé se svým typickým 

nářečím. Region Valašsko skrývá mnoho významných památek a hezkých míst, a proto se 

autorka rozhodla zvolit za téma závěrečné bakalářské práce Význam cestovního ruchu na 

Valašsku a jeho rozvojové možnosti. Taktéž bude zkoumat jeho turistické možnosti a 

případné oblasti rozvoje, jelikož se domnívá, že turistický potenciál na Valašsku není zcela 

využit. Pro splnění tohoto úkolu bude potřeba zhodnotit současný stav regionu a popsat 

turistické atraktivity, kulturní a společenské akce. Tyto poznatky budou použity jako 

podklad k vytvoření SWOT analýzy. Cílem práce bude nalézt a zhodnotit turistické 

atraktivity, které region Valašsko turistům nabízí a u kterých je předpoklad dalšího 

vyvíjení ve prospěch rozvoje cestovního ruchu. 

Na základě SWOT analýzy a těchto poznatků budou navržena vhodná doporučení                         

a zlepšení k rozvoji cestovního ruchu v regionu Valašsko.  
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Teoretická část bakalářské práce se bude zabývat vysvětlením pojmů z oblasti 

cestovního ruchu, definováním pojmu destinace, management a marketing destinace, 

SWOT analýza a region. Praktická část bude věnována vymezení regionu, jeho 

atraktivitám a posouzení současného stavu infrastruktury na Valašsku. K objasnění pojmů 

bude využita dostupná odborná literatura a odborné články nalezené na internetových 

stránkách a serverech. V praktické části bude čerpáno z propagačních materiálů regionu 

Valašsko, internetových stránek Valašska, brožur získaných z Informačního centra Vsetín 

a knihy od Radovana Stoklasy (2011). 

Hlavním cílem práce bude nalézt a zhodnotit turistické atraktivity, které region 

Valašsko turistům nabízí a u kterých je předpoklad dalšího vyvíjení ve prospěch rozvoje 

cestovního ruchu. Na základě SWOT analýzy budou navržena vhodná doporučení                            

a zlepšení k rozvoji cestovního ruchu v regionu Valašsko. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA CESTOVNÍHO RUCHU 

Hesková (2006) uvádí, že cestovní ruch je významný společensko-ekonomický 

fenomén jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu společnosti. Je pozoruhodnou součástí 

spotřeby a způsobu života lidí a zejména ekonomicky vyspělých zemí. Cestovní ruch 

zaujímá stejně významné postavení ve světovém vývozu jako telekomunikace, chemický, 

ropný či automobilový průmysl.  

3.1 Základní vymezení cestovního ruchu a jeho definice 

Dle Indrové (2009) se cestovní ruch stal již neodmyslitelnou součástí dnešní moderní 

společnosti. V rámci cestovního ruchu se každoročně dává na celém světě do pohybu velké 

množství lidí, kteří ve svém volném čase opouštějí místa svého stálého bydliště                 

na přechodnou dobu za účelem rekreace, poznání, styku s lidmi a z celé řady dalších 

důvodů.  

Vůdčím motivem tohoto pobytu a pohybu je záměrná změna prostředí, jež umožňuje 

člověku uspokojit některé z jeho potřeb, například potřeby klidu, pohybu, poznání, 

odpočinku, kulturních zážitků, seberealizace, změny místa a další, pro jejichž uspokojení 

neposkytuje místo běžného bydliště dostatek možností a příležitostí nebo neumožňuje 

dostatečnou kvalitu jejich uspokojení. (Indrová, 2009) 

Ryglová (2009) uvádí, že pokud jde o původní význam cestovního ruchu, byl 

považován za jiný výraz pro cestování. Současné vymezení CR umožňuje blíže 

charakterizovat jednotlivé části jeho věcného projevu, formy a druhy účasti obyvatelstva 

na cestovním ruchu. CR je nutno chápat ve dvou rovinách. Tou první rovinou je oblast 

spotřeby, kdy je brán jako způsob uspokojení potřeb, a z druhého hlediska se jedná o oblast 

podnikatelských příležitostí v mnoha oborech lidské činnosti, kdy je důležitou součástí 

ekonomiky společnosti. Z výše uvedeného textu vyplývá, že cestovní ruch se projevuje 

jako mnohostranný společenský ekonomický jev. Věda, která se zabývá studiem 

zákonitostí, činitelů a faktického rozmístění CR se nazývá geografie cestovního ruchu.  

Cestovní ruch bývá definován mnoha způsoby, ale žádný z nich není zcela 

vyčerpávající. Jinak pohlížejí na toto odvětví hotely, cestovní kanceláře, svůj pohled mají 

obce a podnikatelé v nich a úplně jinak na cestovní ruch pohlížejí ti, kteří jeho služby 

konzumují. Autoři ve svých definicích zdůrazňují různé stránky tohoto jevu, mnohdy 
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v závislosti na tom, z hlediska které vědní disciplíny je cestovní ruch definován                   

a zkoumán. (Ryglová, 2009) 

Jestliže podle Indrové (2009) shrneme podstatné stránky cestovního ruchu 

v dostatečné míře všeobecnosti, je nutno uvést alespoň tyto základní rysy cestovního 

ruchu: 

 dočasnost změny místa trvalého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj, 

 nevýdělečný charakter pobytu a cesty, 

 mezilidské vztahy, jež cestovní ruch vyvolává.  

Základní pojmy 

 Turista - je dočasný návštěvník, který se zdrží v zemi alespoň 24 hodin ne však déle 

než jeden rok. 

 Výletník - nebo také jednodenní návštěvník se zdrží v navštívené zemi pouze jeden 

den aniž by přenocoval. 

 Návštěvník - v mezinárodním CR se jedná o osobu, která cestuje do jiné země,      

než ve které má své trvalé bydliště a mimo jeho obvyklé prostředí na dobu 

nepřekračující jeden rok, hlavní důvod cesty je jiný než výdělečná činnost. 

 Rezident - v mezinárodním cestovním ruchu je to osoba, která žije v dané zemi 

alespoň jeden rok. V domácím cestovním ruchu je to osoba, která alespoň půl roku 

žije v daném místě. (Ryglová, 2009) 

Typologie cestovního ruchu 

Specifikovat cestovní ruch jen ve všeobecné rovině je nedostačující z důvodu,          

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

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

technologických možnostech nabídky. (Hesková, 2006) 

Druhy cestovního ruchu 

O druzích cestovního ruchu mluvíme tehdy, když za základ posuzování cestovního 

ruchu vezmeme motivaci jejich účastníků, tj. účel, pro který cestující pobývají přechodně 

mimo své bydliště.  
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Druhů cestovního ruchu může být v závislosti na daných kritériích celá řada. Podle 

místa pobytu se bude jednat o domácí či zahraniční, případně dle délky stráveného času 

rozlišujeme krátkodobý pobyt od dlouhodobého. Dále dle způsobu organizace se může 

jednat o individuální či skupinový, podle dostupnosti o volný nebo vázaný. Za základní 

kritérium lze považovat klasifikaci podle účelu (cílů, motivu). Podle účelu dělíme cestovní 

ruch na:  

 Dobrodružný - je touha po neznámém, po objevování s cílem zažít dobrodružství 

s mírou kontrolovaného rizika. 

 Kongresový - patří do skupiny cest, jejichž motivem jsou pracovní cesty. Nebývá 

provozován ve volném čase účastníka. 

 Kulturně-poznávací - je zaměřený na poznávání kulturně historických-památek, 

akcí či krajiny. 

 Lázeňský - zdravotní, preventivní a léčebné činnosti pod odborným zdravotnickým 

dohledem ve volném čase. 

 Náboženský (poutní) - uspokojování potřeb spojených s vírou. Cílem cesty je 

návštěva poutních míst, církevních památek a náboženských událostí.  

 Přírodní - je to pobyt s poznáváním přírody, hlavně nenarušených míst (národní 

parky, pralesy, pouště, rezervace). 

 Myslivecký a rybářský - účastníci jsou motivování k lovu zvěře, ptáků či chytání 

ryb. 

 Rekreační - je odpočinkovou formou, hlavním motivem je nabrání fyzických           

a duševních sil člověka. 

 Sportovní - pobyty se sportovní náplní s cílem udržet a posílit kondici.  

 Stimulační - je cestování s cílem stimulovat zaměstnance k vyšší motivaci 

pracovního výkonu. 

 Venkovský - vícedenní pobyty na venkově s rekreačními aktivitami. 

 Vzdělávací - účastníci jsou motivování získáním nových dovedností a znalostí. 
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 Zdravotní - cesty do lázní či rekreačních center za účelem zlepšení zdravotního 

stavu pomocí léčebných procedur. 

Uvedený výčet druhů cestovního ruchu se však může dále rozlišovat. O některých 

typech CR se literatura ani nezmiňuje. Jedná se například o cestovní ruch, který s sebou 

přináší řadu problémů a je také sám o sobě problematický. Mohli bychom ho označit jako 

sociálně nežádoucí CR.  (Foret, Turčínková, 2005, Hesková, 2006, internetový zdroj č. 19) 

Formy cestovního ruchu 

O formách cestovního ruchu hovoříme, když jako základ posuzování cestovního 

ruchu vezmeme různé důsledky, které přináší a příčiny, které ho ovlivňují. Umožňují blíže 

určit podstatu cestovního ruchu z hlediska potřeb a cílů jeho účastníků. Toto poznání 

dovoluje lépe připravit produkt a nabízet ho na trhu cílové skupině účastníků. Typologie 

forem cestovního ruchu využívá následující klasifikačních kritéria. (Hesková, 2006) 

Z geografického hlediska 

 Domácí - představuje pobyt a cestování domácího obyvatelstva ve vlastní zemi. 

V hospodářsky vyspělých státech se tato forma cestovního ruchu stala základem 

rozvoje zahraničního cestovního ruchu. 

 Zahraniční - je spjat s pobytem a cestováním rezidentů v zahraničí. Rozlišujeme 

aktivní zahraniční cestovní ruch - příchod zahraničních návštěvníků do cílové země 

a pasivní zahraniční cestovní ruch - cestování rezidentů do cílové země. 

 Mezinárodní - vytváří aktivní a pasivní cestovní ruch několika regionů či států. 

 Vnitřní - rozumíme domácí a aktivní zahraniční cestovní ruch.  

 Národní - zahrnuje domácí cestovní ruch a pasivní zahraniční cestovní ruch. 

 Regionální - zahrnuje cestovní ruch regionů a států jako cestovních cílů. 

Podle počtu účastníků 

 Individuální - je založený na individuálním cestování a samostatném organizování 

pobytu jednotlivcem nebo malou skupinou lidí. 
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 Skupinový - účastníci cestují v organizovaných skupinách a využívají z toho 

vyplývající výhody (slevy v ubytovacích zařízeních, při přepravě, při návštěvě 

atrakcí) 

 Masový - hromadný.  

 Ekologický - individuální, rodinný, cestování s přáteli. 

Podle věku účastníků   

 Cestovní ruch dětí - je určen pro děti ve věku do 15 let, které se zúčastňují 

organizovaných pobytů bez účasti rodičů. 

 Mládežnický - spojen s cestováním mladých lidí ve věku 15 až 25 let. Účast je 

ovlivněna sociálně-ekonomickou situací a volným časem mládeže. 

 Rodinný - rodinná rekreace, určen hlavně mladým rodinám. Mladou rodinu 

představují lidé ve věku 25 až 44 let. 

 Seniorský -  určen pro seniory, kteří mají dostatek volného času, mohou cestovat             

na delší dobu a častěji. 

Podle délky pobytu  

 Výletní - je spojený s pobytem mimo místo trvalého bydliště kratším než jeden den 

bez přenocování, s různým typem dopravního prostředku a různou motivací. 

 Krátkodobý - organizuje se za účelem odpočinku, rozptýlení, zábavy a poznávání, 

sportovního či kulturního vyžití. Účastník nepřenocuje déle než dvě až tři noci. 

 Dlouhodobý - jde o více než tři až čtyři přenocování, ale ne více než šest měsíců 

v domácím cestovním ruchu a ne více než jeden rok v zahraničním cestovním 

ruchu. 

Podle převažujícího místa pobytu 

 Městský - pobyt návštěvníků ve městě. Hlavním cílem je zážitek z návštěvy města 

bez ohledu na to, zda je pobyt spojen s přenocováním. 

 Příměstský - obvykle je realizován krátkodobě na jeden až dva dny, nejčastěji však 

přes víkend v relativně krátké dopravní dostupnosti (40 až 50 km). 
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 Venkovský – jedná se o cestování a pobyt lidí ve venkovském prostředí. Jde                     

o činnost spojenou s návratem k přírodě spojenou s možností ubytování                    

ve venkovských domech a zapojením se do různých činností spojených s pobytem 

na venkově. Součástí venkovského cestovního ruchu je agroturistika, která                        

se spojuje s uspokojováním potřeb účastníků CR na zemědělském hospodářství. 

 Ekoagroturistika - je forma agroturistiky na ekologicky hospodařících farmách. 

 Horský a vysokohorský - představuje soubor činností spojených s pobytem 

v přírodním prostředí  horských a vysokohorských středisek. 

 Přímořský - je koncentrován do přímořských letovisek a účastníci se věnují 

sportovně-rekreačním aktivitám. 

Podle ročního období  

 Sezonní - sezonnost je v cestovním ruchu výsledkem působení přírodních                             

a sociálních činitelů. 

 Mimosezonní. 

 Celoroční. 

Podle použitého dopravního prostředku 

 Motorizovaný - je spojen s využitím přepravy motorovým dopravním prostředkem, 

nejčastěji automobilem či motocyklem. 

 Železniční - je formou cestovního ruchu, který je spojen s cestováním po železnici, 

přepravou cestujících vsedě, lůžkovým nebo lehátkovým vagonem. 

 Letecký - je organizačně zabezpečován cestovní kanceláří leteckého dopravce                        

či společnosti. Letecká doprava je nejrychlejším způsobem dopravy, její výhody                             

se projevují při cestování na delší vzdálenosti. 

 Lodní - forma cestovního ruchu, která je spojená s cestováním a pobytem na říční                   

a mořské lodi nebo jachtě. Jedná se o linkové nebo rekreační plavidlo. 

Z hlediska dynamiky  

 Pobytový (statický) - účastníci této formy cestovního ruchu pobývají více dnů                    

na jednom místě. 
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 Putovní (dynamický) - cestování organizované skupiny účastníků po určité trase, 

podle předem daného programu s určitým poznávacím cílem. 

Ze sociologického hlediska 

 Návštěvy příbuzných a známých - jde o upevňování rodinných vztahů nebo účast 

na rodinných společenských událostech. 

 Sociální - je forma cestovního ruchu, kde část nákladů CR je hrazena státem, 

zaměstnavatelem, nadací apod. Jde o cestovní ruch účastníků ze sociální skupiny či 

handicapovaných osob. 

 Etnický - zahrnuje cestování s motivem návštěvy původní vlasti návštěvníků nebo 

návštěvy zajímavých národností s cílem seznámit se a poznat jejich kulturu                          

a způsob života. 

Každodenní praxe neustále obohacuje a inovuje druhy a formy cestovního ruchu. 

(Hesková, 2006) 

Rozvoj cestovního ruchu  

 Podle Kiráľové (2003) je rozvoj cestovního ruchu podmíněn existencí vhodného 

potenciálu, který má výrazný teritoriální aspekt a je vázaný na krajinný systém. Přírodní                      

i antropogenní potenciál vyjadřující způsobilost územního celku vytvořit podmínky pro 

rozvoj cestovního ruchu, je rozmístěn kvalitativně různorodě a nerovnoměrně, přičemž                

se liší v rámci velkých územních celků. Pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci je důležitá 

kvalitní nabídka, která přiláká návštěvníky a následně uspokojí jejich požadavky a potřeby.  

 Rozvoj cestovního ruchu byl spjat s rozvojem průmyslu, společnosti a především 

s rozvojem dopravy. (Hesková, 2006) 

 Dle Indrové (2009) je, postavení jakéhokoliv územního celku v cestovním ruchu 

podmíněno přírodními, kulturně historickými a ostatními aktivitami, jakož i jeho 

vybaveností materiálně technickou základnou – infrastrukturou poskytující služby 

účastníkům cestovního ruchu. V řadě oblastí a míst, které nemají předpoklady pro rozvoj 

jiných ekonomických činností nebo u kterých jejich přírodní a kulturní atraktivity mají 

vysokou míru jedinečnosti či kvality, se cestovní ruch stává dominantním činitelem jejich 

rozvoje s významnými ekonomickými dopady, které plynou především z: 
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 výdajů účastníků cestovního ruchu a jejich přesunu z míst bydliště do míst 

cestovního ruchu, 

 daňových příjmů a poplatků, které se stávají zdroji místních rozpočtů, 

 vytváření podnikatelské příležitosti a zaměstnanosti, 

 vytváření investičních příležitostí, 

 zlepšování celkové úrovně infrastruktury pro místní obyvatelstvo i pro účastníky 

CR, 

 podněcování rozvoje řady ekonomických aktivit a řemesel. 

Česká republika leží v centru Evropy s bohatou historií, která zde zanechala 

architektonické dědictví všech stavebních slohů, s přírodou udivující svou hojností                          

a rozmanitostí přírodních druhů a v neposlední řadě přátelským a vzdělaným 

obyvatelstvem je přímo předurčena se stát turistickou destinací světového formátu. Vývoj 

CR na území České republiky vykazoval až do 2. světové války podobné tendence jako 

v ostatních zemích Evropy. V letech 1948 – 1989 byl rozvoj cestovního ruchu ovlivněn 

rozdělením světa na kapitalistické a socialistické soustavy. Volnému pohybu občanů 

bránila celá řada nařízení a omezení. Po roce 1989 zaznamenává ČR velký rozvoj jak 

výjezdového, tak i příjezdového cestovního ruchu. Cestovní ruch je třeba neustále 

systematicky rozvíjet jak na celostátní úrovni, tak na úrovni krajů a turistických regionů. 

Současně je nutné podporovat spolupráci organizací a orgánů podnikajících v dané sféře                      

a neziskového sektoru. (Indrová, 2009) 

Potenciál cestovního ruchu 

 Pásková a Zelenka (2002, str. 221) definují potencionál cestovního ruchu jako 

„Souhrnnou hodnotu všech předpokladů cestovního ruchu oceněných na základě bodovací 

škály, sníženou o zápornou hodnotu negativních faktorů rozvoje cestovního ruchu – 

zejména o špatný stav složek životního prostředí (kyselé deště, nízká kvalita vzduchu, 

znečištění moře, pláží). Zbylý rekreační potenciál je koeficient, který umožňuje 

porovnávání územních jednotek z hlediska dalších možností rozvoje rekreace a cestovního 

ruchu na základě dosavadního využitého rekreačního potenciálu.“ 
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Turistický potenciál tvoří především tři faktory:  

 lokalizační, 

 realizační, 

 selektivní. 

Lokalizační 

 Rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním využití konkrétní oblasti cestovním 

ruchem z hlediska charakteru a kvalit společenských podmínek a atraktivit nebo přírodních 

možností. 

Dělí se na přírodní a společenské faktory: 

 Přírodní faktory - klima, reliéf, geologie, hydrologické poměry, flóra a fauna. 

 Společenské faktory - mají charakter stálých objektů (hrady, zámky, divadla)                   

nebo stálých akcí (koncerty, festivaly, církevní akce). 

(internetový zdroj č. 1) 

Realizační 

Mají dominující postavení pro konečnou fázi uskutečňování cestovního ruchu. Tyto 

faktory umožňují danou oblast dosáhnout dopravními prostředky a tak využít stravovacích 

a ubytovacích zařízení regionu. (internetový zdroj č. 1) 

Selektivní 

Dělí se na objektivní a subjektivní faktory: 

 Objektivní faktory - politická a bezpečnostní stabilita v dané oblasti. 

 Subjektivní faktory - závisí na psychologických faktorech, rodinných 

poměrech, velkou roli hraje módnost, propagace, reklama a zkušenost. 

(Ryglová 2011, internetový zdroj č. 1) 

Služby cestovního ruchu 

Orieška a Čech (1999) uvádí, že jsou potřeby účastníků cestovního ruchu 

uspokojovány volnými statky, jimiž rozumíme působení vlastností (sluneční svit, vliv 
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moře, klid, čistý vzduch atd.), hmotnými statky - zbožím a užitnými efekty nehmotného 

charakteru -  službami. 

Trhem cestovního ruchu rozumíme souhrn směnných vztahů mezi službami CR                     

a subjekty prodávajícími zboží - představujícími nabídku a subjekty kupujícími zboží                     

a služby cestovního ruchu - představujícími poptávku. Jeho součástí je i ekonomický 

mechanismus, který umožňuje zjistit až na trhu, zda náklady vynaložené na výrobu zboží               

a poskytnutí služby byly opodstatněné. Na trhu cestovního ruchu se především prodávají 

služby. Povahu služeb nemůže oslabit ani tendence zvýšeného podílu prodeje zboží, 

k němuž dochází v souvislosti s rozvojem forem cestovního ruchu, zejména mototuristiky 

a sportovně-rekreačního cestovního ruchu. 

Služby cestovního ruchu představují činnosti nehmotného charakteru, jejichž 

výsledkem je společensky užitečný nebo individuální efekt. Individuální efekt je obvykle 

součástí cíle účasti na cestovním ruchu, může mít různorodý charakter podle zvolené 

formy účasti (například kulturní, zdravotní, rekreační atd.). Společenský efekt zpravidla 

umožňuje dosažení individuálního efektu (například služby související s udržováním 

hygieny a čistoty veřejných prostranství apod.).  

Struktura služeb, jimiž se uspokojují potřeby účastníků, je různorodá a uspokojuje 

dvě skupiny potřeb. Jde o primární – cílové potřeby účastníků (poznání historických                       

a kulturních pozoruhodností, potřeba sportovního vyžití, společenské komunikace, 

odpočinku, zábavy, rozptýlení atd.) a jednak sekundární potřeby – realizační, které 

podmiňují efektivní uspokojování cílových potřeb (například potřebu výživy, přenocování, 

hygieny, potřebu přepravit se do rekreačního prostoru, zprostředkování služeb apod.)  

Z výše uvedeného vyplývá, že význam služeb cestovního ruchu během pobytu mimo 

místo trvalého bydliště vzrůstá, protože kromě každodenních existenčních potřeb (bydlení, 

výživa, hygiena) účastník cestovního ruchu chce a musí uspokojovat i další potřeby, 

vyvolané rekreačními aktivitami (plavání, lyžování, opalování atd.). 

Kulturní dědictví v cestovním ruchu 

Podle (Indrové, 2009) se jako kulturní dědictví označují takové hodnoty, které byly 

vytvořeny nebo přetvořeny člověkem, a to v oblasti hmotné i duchovní. Ke vzniku těchto 

hodnot – dnešního kulturního dědictví došlo díky dřívějším generacím, které přejaly 
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vědomosti a zvyky od minulých generací a předala dalším nástupcům. To je základem 

kulturních tradic.  

Díky geografickým a historickým podmínkám mívaly tyto hodnoty v každém 

národnostním celku specifický charakter, který se liší od charakteru kulturního dědictví 

sousedních zemí. I přes tyto rozdíly můžeme v souvislosti s historickými podmínkami                    

a proměňujícími geopolitickými celky jednotlivých zemích sledovat určité podobnosti 

týkající se kulturního dědictví. Kulturní dědictví každé země je tak kulturním dědictvím 

širšího územního celku, tvořeného také okolními zeměmi. (Indrová, 2009) 

Kulturní dědictví se rozlišuje:  

 hmotné  - movité (umělecké řemeslo, malba, plastika), 

  - nemovité (architektura), 

 nehmotné - duchovní (zvyky, pořekadla, tance, písně). 

Kulturní památky 

Podle Indrové (2009) je termín památka poměrně nový a ustálil se v 19. století 

v odborné literatuře, poté co vystřídal názvy jako například starožitnost. Představitel oboru 

památkové péče Zdeněk Wirth charakterizoval památku jako významný předmět 

připomínající minulost bez ohledu na to, zda dalekou či blízkou, zda minulost člověka či 

přírody.  

3.2 Destinace cestovního ruchu 

Zelenka a Pásková (2002) uvádí, že termín destinace bývá běžně a volně používán                     

a to nejen v souvislosti s cestovním ruchem. Výkladový slovník CR pod pojmem destinace 

cestovního ruchu rozumí v širším pojetí země a regiony nabízející celou řadu atraktivit              

a služeb CR, kde se ve značné míře soustřeďují návštěvníci. V užším pojetí konkrétní 

cílovou oblast v daném regionu, která nabízí širokou škálu zajímavých atraktivit                                

a infrastrukturu CR. Destinace je představována svazkem služeb koncentrovaných 

v určitém místě nebo oblasti, které jsou poskytovány v návaznosti na potenciál atraktivity, 

místa a oblasti. Atraktivity destinace tak představují podstatu destinace a hlavní motivační 

stimul návštěvnosti destinace. Destinace je chápána jako geografický prostor, který                        

si návštěvník vybírá jako svůj cíl cesty. Destinace nabízí služby jako ubytování, 
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stravování, zábava, sportovní vyžití atd. Za nejmenší možnou destinační jednotku je 

považován rezort. 

Destinace cestovního ruchu je označována za vzájemně si konkurující jednotky, 

jejichž společným cílem je prodej služeb v destinaci a jež plní řadu funkcí. Je to funkce 

marketingová, funkce nabídková, funkce zastoupení různých zájmových skupin a funkce 

plánovací. Určení velikosti charakteru destinace závisí v první řadě na základní nabídce 

atraktivity, jednak na nabídce služeb jakožto na dvou faktorech strany nabídky. 

Významnou roli při vymezení destinace sehrává také i strana poptávky, zejména pak 

motivace k cestě do destinace a vzdálenost mezi výchozím místem a destinací. (Zelenka, 

Pásková, 2002) 

Management destinace 

Palátková (2006) uvádí, že koncepce managementu destinace je typická pro 

regionální průnik na trh turismu, protože vychází z jednoduššího řízení procesů v destinaci 

v regionálním měřítku (snadnější komunikace, menší vzdálenosti, průhlednější vazby, 

méně subjektů, snadnější ovlivnění a kontrola apod.), než je tomu na úrovni národní. 

Koncepce destinačního managementu je na národní úrovni v plném rozsahu obtížněji 

proveditelná, snad jen s výjimkou destinací menšího rozměru, kde turismus představuje 

převážnou část jejich ekonomické aktivity (Kypr, Malta). 

Marketing destinace 

Marketing destinace stojí na pěti stavebních prvcích: 

 Filozofie orientace na zákazníka. 

 Analytické postupy a koncepty nutné k rozvíjení filozofie. 

 Techniky sběru dat. 

 Plánovací funkce a okruh strategických rozhodnutí. 

 Organizační struktura nutná pro uskutečnění plánu. 

(Palátková, 2006)  
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3.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je známým a velice používaným nástrojem pro zjištění interních 

silných a slabých stránek a externích příležitostí i hrozeb v marketingu a managementu. 

Zkratka SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strenghts (přednosti), Weaknesses 

(nedostatky), Opportinities (příležitosti) a Threats (hrozby). Představuje především 

kombinaci dvou dílčích analýz S – W a O – T. Smysl této analýzy je v klasifikaci                            

a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin. 

(Zelenka, 2010) 

3.4 Region 

NUTS 

 Evropská unie rozděluje územní celky podle tzv. systému NUTS (La Nomenclature 

des Unités Terriroria - les Statistiques). Systém byl zaveden jednotně v celé EU pro 

potřeby statistiky a hodnocení úrovně regionů i pro stanovení způsobu a výše jejich 

podpory ze společných prostředků EU. V České republice nese normalizovaná klasifikace 

územních celků název CZ-NUTS. 

 NUTS 0 – stát 

 NUTS 1 – území 

 NUTS 2 – oblast 

 NUTS 3 – kraj 

 NUTS 4 - okres 

 NUTS 5 – obec  

(Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011) 

Obecně definovat region je velice obtížné. Pod pojem region můžeme zahrnout jak 

obrovská území, tak i městské části. Často je definován jako komplex vznikající regionální 

diferenciací krajinné sféry. Jde o ohraničené území, jehož vymezení závisí na zvolených 

kritériích plynoucích z účelu existence daného regionu. Regiony členíme dle přístupu 

k vymezování, podle vnitřního uspořádání, podle směru vytváření a také dle praktického 

významu. (Ponikelský, Koštějnová, 2008) 
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S účinnosti od prvního ledna 2000 je území České republiky rozděleno na 14 krajů 

včetně území hlavního města Prahy. (internetový zdroj č. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Turistické regiony České republiky 

Turistické regiony se dále dělí na menší území tzv. turistické oblasti, které slouží 

pro rozvoj domácího cestovního ruchu. V ČR je celkem 43 turistických oblastí. 

(internetový zdroj č. 1) 
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Obr. 3.2 Turistické oblasti České republiky 
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4 ANALÝZA ROZVOJE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU 

DESTINACE 

4.1 Charakteristika a vymezení území regionu Valašsko 

Severovýchodní hornatou oblast České republiky tvoří pohoří Moravskoslezských 

Beskyd a Vsetínských vrchů. Tento region byl osídlen pastevci ovcí (Valachy) ve 13. a 14. 

století a podle nich i nazván. Spojením kultury horských pastevců a zemědělců, kteří                                      

se usadili v údolích, vznikla velmi osobitá kultura, která je dnes zachycena v působivé 

lidové architektuře a silné folklórní tradici. (internetový zdroj č. 2) 

Kdybychom se snažili geograficky vymezit Valašsko podle kulturních zvláštností, 

zjistíme, že mají různé hranice rozšíření. Podle objektivních znaků lze tedy region vymezit 

velmi těžko. Dle subjektivního přístupu je Valašsko všude tam, kde se lidé považují                         

za Valachy. Avšak i tato teorie má hodně nedostatků. K „valašství“ se hlásí stále více 

Moravanů ze sousedních regionů, kteří už vůbec nejsou nositeli lidové tradice, ani dědici              

a uživateli historicky vzniklé charakteristické valašské krajiny.  (Vencálek a kol., 1993) 

 Územní rozsah není možné vymezit jednoznačně, tedy kromě východní hranice, 

která je dána státní hranicí se Slovenskem. Přibližné hranice Valašska lze vymezit územím 

okresu Vsetín a severní, severovýchodní a východní částí okresu Zlín – severní Lukovsko, 

Vizovicko, Kloboucko. Valašsko lze rozdělit na jádro regionu, okraj a přechodné zóny.            

Za jádro je většinou považováno Vsetínsko, Valašskomeziříčsko a Kelčsko, Rožnovsko, 

Horní Vsacko a Hornolidečsko. Na okraji leží například Slavičín či Vizovice. Přechodné 

oblasti jsou Podřevnicko - přechod mezi Slováckem, Hanou a Valašskem. Dále pak 

Luhačovské Zálesí mezi Slováckem a Valašskem bývá střídavě řazeno k oběma regionům, 

Hostýnské Záhoří na západě na hranicích s Hanou a severní úpatí Beskyd. Oblast kolem 

Frýdku-Místku se kvůli zdejšímu nářečí nazývá Lašsko, ale od Valašska se příliš ničím 

neliší. Stejně tak Nový Jičín s okolím je nazýváno Kravařsko a řadí se jak k Lašsku,                       

tak i k Valašsku. (internetový zdroj č. 3, 4) 
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Obr. 4.1 Mapa Valašsko 

4.1.1 Vsetínsko 

Vsetínsko je rozprostřeno na úpatí Vsetínských, Hostýnkských a Vizovických 

vrchů, kolem řeky Ratibořky a soutoku Senice a Vsetínské Bečvy. Je východiskem dobře 

značených turistických tras s různou obtížností. Nabízí krásné okruhy malebným 

kopcovitým terénem pro turisty na kole, lyžích, běžkách nebo pěšky. Hřebenové trasy 

překvapí návštěvníky dalekými výhledy na Javorníky a sousedící Slovensko. V regionu                             

se zachovaly roubené dřevěné stavby a významné kulturní památky zejména ve Vsetíně. 

Koupání a vodní sporty umožňuje známá přehrada Bystřička, koupaliště jsou ve Vsetíně, 

Mikulůvce, Semetíně a v Hošťálkové. Oblast je velice dobře vybavena lyžařskými vleky 

s možností ubytování a stravování. Na Vsetínsku se narodila a působila zde řada 

výtvarných umělců, kteří zachytili půvab regionu ve stovkách obrazů a plastik, z nichž 

mnohé jsou k vidění v muzeu, které sídlí v budově Vsetínského zámku. Tradici lidové 

kultury již po mnoho desetiletí uchovávají soubory valašských písní a tanců Jasénka, 

Vsacan, Lipta Liptál, Polančanka a Valášek. Vsetín se stal z nevelkého městečka 

významným střediskem průmyslu, kulturního a hospodářského života. 

4.1.2 Valašskomeziříčsko a Kelečsko 

Oblast nejstaršího osídlení v rámci okresu je nejníže položená na soutoku Vsetínské 

a Rožnovské Bečvy. Dominantou oblasti jsou původní města Valašské Meziříčí a Kelč 

s dochovanými městskými jádry, významnými kulturními památkami a zámeckými parky. 

U zámku v Lešné se vyskytuje nejhodnotnější historický zámecký park na severní Moravě. 



 

23 

 

Valašské Meziříčí je důležitým ekonomickým a společenským střediskem okresu                             

s dávnými tradicemi školství a kulturního života. Proto si také přisvojilo označení Valašské 

Athény. Každoročně pořádané festivaly, přehlídky, soutěže a výstavy tento epiteton 

potvrzují. 

4.1.3 Rožnovsko 

Rožnovsko leží v úpatí Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských vrchů. Je 

nejnavštěvovanější oblastí okresu s řadou významných kulturních památek, možností pro 

rekreaci, zimní i letní turistiku a sporty, s velkým zázemím ubytovacích možností. 

Fenoménem Rožnovska je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jsou 

v něm soustředěny poklady lidové architektury z celého regionu Valašska. Muzeum 

prezentuje život na valašském venkově v 19. století. Významnou dominantou Rožnovska 

jsou Pustevny se souborem dřevěných horských chat – Maměnka, Libušín, Pustevna podle 

návrhu pana Jurkoviče a Radhošť s kaplí sv. Cyrila a Metoděje, se sousoším věrozvěstů                  

a sochou pohanského boha Radegasta. Rožnovsko je ideální pro letní i zimní rekreaci 

s ubytováním, lyžařskými areály, koupališti a turistickými okruhy pro zdatné i méně zdatné 

turisty.  

4.1.4 Horní Vsacko 

Horní Vsacko se rozprostírá na úpatí Javorníků a Vsetínských vrchů, podél 

Vsetínské Bečvy a jejích přítoků. Příchozím turistům poskytne od Janové až po Velké 

Karlovice koupání, lyžařské střediska, a zachované památkově chráněné objekty lidové 

architektury. Turisticky nejkrásnější jsou Javorníky, dosud málo navštěvovaná, ale krásná 

rekreační oblast. Hlavní hřebenová turistická magistrála (Kasárna - Javorník - Kohútka) je 

mezinárodně značenou turistickou trasou, na níž navazují další trasy, které propojují 

jednotlivá údolí. V Horním Vsacku dominuje více zimní turistika. Přestože Javorníky patří 

k nižším pohořím, mají příznivé sněhové podmínky pro zimní sporty. Nejvýznamnějším 

střediskem jsou Velké Karlovice s lokalitami Kyčerka, Léskové, Razula, Machůzky                        

a další. 

4.1.5 Hornolidečsko 

Hornolidečsko je významné skalními útvary (Čertovy, Pulčínské a Lačnovské 

skály) a rybníky, nabídkou pro horolezce a rybáře, ale také pro milovníky krásné 
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nepoškozené přírody předurčené pro letní i zimní turistiku. Turisté zde mohou využít 

ubytování, tábořiště, lyžařské vleky i projížďky na koních. Na své si přijdou i vyznavači 

kvalitního destilátu Valašské slivovice, proslulé daleko za hranicemi okresu. Panskou 

výsadku na pálení pravé Valašské slivovice měla příkazská pálenice již kolem roku 1751. 

Tabulka 4.1 nám jasně ukazuje, že rozdělení Zlínského kraje do 4 okresů je 

poměrně rovnoměrné. Okresy jsou zhruba stejně velké jak rozlohou, tak i počtem obcí. 

Obyvatelstvo je v celém Zlínském kraji také rovnoměrně rozptýleno, výjimku zde tvoří 

okres Zlín. Tento výkyv v rámci okresu Zlín je způsoben větší koncentrací obyvatelstva v 

samotném krajském městě Zlíně, které je nejvýznamnějším centrem tohoto okrajového 

regionu. Ekonomická situace regionu Valašsko nepatří k nejlepším v rámci ČR i v rámci 

kraje existují významné rozdíly. Počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní 

místo v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště se pohybuje v rozmezí 25,9 - 33,6. To je 

hodnota poměrně vysoká, nicméně odpovídá okrajovému charakteru regionu. V okrese 

Vsetín je počet uchazečů na jedno volné pracovní místo 16,9 a zejména pak v okrese Zlín 

(12,6) je situace na trhu práce o poznání lepší. Vsetínsko má dlouhou tradici v průmyslu a 

v posledních letech zažívá poměrně stabilní pozitivní vývoj. Zlínsko v této oblasti těží 

zejména z pozice centra regionu, kde se soustřeďuje nejvíce obyvatel, což je základním 

předpokladem pro pozitivní ekonomickou situaci oblasti. Tyto závěry jen potvrzují 

hodnoty počtu ekonomických subjektů, které jsou nejvyšší právě v rámci okresu Zlín. 

Bytová výstavba v regionu je, rovnoměrná v této oblasti nedochází mezi okresy k větším 

výkyvům. 
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Tab. 4.1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů ve Zlínském kraji v roce 2011 

4.2 Turisticky zajímavé místa na Valašsku  

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

 Na levém břehu Rožnovské Bečvy se na ploše 66 ha rozkládá nejstarší a největší 

skanzen ve střední Evropě – Valašské muzeum v přírodě. Skanzen se zaměřuje                                    

na udržování místních tradic, obyčejů, způsobu hospodaření, záchranu původních druhů 

rostlin i živočichů a uchování lidových staveb a památek. Zejména v letním období                         

se v areálu skanzenu konají desítky folklorních akcí. Valašské muzeum bylo založeno                            

na základě zkušeností s úspěchem osady z Valašska postavené roku 1895 na Národopisné 

výstavě českoslovanské v Praze vsetínským stavitelem Michalem Urbánkem a jeho 

asistentem Dušanem Jurkovičem. K nejzajímavějším památkám skanzenu patří dřevěný 

kostel sv. Anny. V jeho interiéru se nachází vzácná plastika Madony s dítětem ze 16. 

století a obraz světic Anny a Marie ve valašských krojích. Kolem kostela byl vybudován 

 Kraj 

celkem 

v tom okresy 

Kroměříž Uherské 

Hradiště 

Vsetín Zlín 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE K (1. 1. 2011) 

Rozloha v km
2 

Obce 

Část obcí 

OBYVATELSTVO 

Živě narození 

Zemřelí 

Přistěhovalí 

Vystěhovalí 

Počet obyvatel 

NEZAMĚSTNANOST 

Neumístění uchazeči o zaměstnání 

Volná pracovní místa 

Míra registrované nezaměstnanosti 

(%) 

Uchazeči na 1 volné pracovní místo 

ORGANIZAČNÍ STATISTIKA 

Ekonomické subjekty celkem 

- fyzické osoby 

- obchodní společnosti 

- družstva 

BYTOVÁ VÝSTAVBA 

Dokončené byty 

Zahájené byty 

 

3 963 

305 

438 

 

5 570  

6 171 

2 869 

3 325 

588 990 

 

29 418 

1 590 

9,35 

 

18,35 

 

136 725 

111 124 

13 670 

291 

 

1 090 

1 128 

 

 

796 

79 

128 

 

984 

1 221 

1 024 

1 125 

107 317 

 

6 181 

184 

10,49 

 

33,6 

 

22 386 

17 826 

2 097 

60 

 

180 

161 

 

991 

78 

98 

 

1 364  

1 464 

949 

1 090 

143 814 

 

6 741 

260 

9,20 

 

25,9 

 

31 388 

25 751 

3 115 

81 

 

320 

353 

 

1 143 

59 

86 

 

1 417 

1 486 

852 

985 

145 033 

 

8 135 

482 

10,75 

 

16,9 

 

31 589 

26 505 

2 427 

48 

 

305 

283 

 

1 034 

89 

126 

 

1 805 

2 000 

1 379 

1 460 

192 826 

 

8 361 

664 

7,85 

 

12,6 

 

51 362 

41 042 

6 031 

102 

 

285 

331 
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hřbitov s kamennými náhrobky portášů a fojtů. V roce 1969 se hřbitov stal tzv. Valašským 

Slavínem, na kterém mají své náhrobky významné osobnosti pocházející z Valašska. Jsou 

na něm uloženy ostatky zakladatelů skanzenu sourozenců Jaroňkových, mnoha muzikantů, 

spisovatelů, malířů i historiků nebo také olympijského vítěze Emila Zátopka. (internetový 

zdroj č. 13) 

 Skanzen je rozdělen do tří areálů. Nejstarší z areálu Valašského muzea je dřevěné 

městečko, ke kterému v následujících letech přibyly další dva. V roce 1971 byla otevřená 

Valašská dědina, jejíž základ tvořila roubená stavba fojtství z Lidečka, koliba u Nedašova 

a z Černé hory, sušírna ovoce ze Seninky, kovárna z Lutoniny a další objekty. V současné 

době je možné si ve Valašské dědině prohlédnout kolem třiceti staveb. Interiéry domů 

zachycují způsob bydlení od poloviny 19. století.  Během prohlídky se lze setkat s mnoha 

domácími zvířaty i se stádem ovcí. Nejmladším areálem se v roce 1982 stala Mlýnská 

dolina. Valcha, mlýn i pila je téměř přesnou rekonstrukcí situace, která ještě v první 

polovině 19. století existovala ve Velkých Karlovicích v údolí Podťaté. Lisovna oleje 

pochází ze 17. století a hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. V objektu vozovny 

z Ostravice je instalována expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“. V letech 2008 – 

2009 byl areál rozšířen o nové objekty – obytný dům z Trojanovic, stodolu z Velkých 

Karlovic – Podťatého a kovárnu z Horní Lidče. (Stoklasa, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Kostel sv. Anny 
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Pustevny 

 Pustevny patří k nejznámějším turistickým centrům v Beskydech. Pro návštěvníky 

představují výchozí bod při cestě na Radhošť, nebo také Tanečnici, Čertův mlýn, Martiňák 

či Kněhyni. Na Pustevny vede dvousedačková lanovka z údolí Rázotka v Trojanovicích. 

Nejznámějšími stavbami jsou dřevěné domy Libušín a Maměnka architekta Dušana 

Jurkoviče, které se řadí mezí národní kulturní památky. Architekt Jurkovič se při jejich 

projektování inspiroval lidovými stavbami na Valašsku a ve Slovenské oblasti Kysuc. 

Nejcennější částí je secesní jídelna Libušín, na jejíž výzdobě se podílel také Mikoláš Aleš. 

(internetový zdroj č. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Libušín a Maměnka 

Socha Radegast 

 Při cestě z Pusteven na horu Radhošť je možné narazit na sochu pohanského boha 

úrody, Radegasta. Sochař Albín Polášek vyobrazil boha jako postavu s býčí hlavou, rohem 

hojnosti, kačenou a valašskými krpci. Socha vznikla roku 1930 ve Spojených státech 

amerických. Na hřeben Radhoště byla dovezena na voze, který táhlo pět párů koní. 

V současné době je místo originálu sochy umístěna na podstavci kopie z pravé jihočeské 

žuly, tři metry vysoká socha z betonu a žulové drti podléhala nadmořské výšce a drsným 

klimatickým vlivům. Kopie je prací kamenosochaře Jana Sobkova a Miroslava Zubíčka. 

Tato kopie sochy Radegasta váží sedm tun a je natolik pevným materiálem, že v horských 

podmínkách vydrží několik století. Originál sochy je možné vidět ve vstupní hale 

frenštátské radnice. (Stoklasa 2011, internetový zdroj č. 20) 
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Obr. 4.4 Socha Radegast 

Karlovské muzeum 

 Karlovské muzeum se nachází v historickém centru velkých Karlovic. Ve dvou 

budovách památkově chráněného objektu bývalého kupeckého domu lze shlédnout 

expozice, které poskytují charakteristický obraz života lidí v tomto rázovitém koutu 

Valašska. Doma vyráběné salašnické a zemědělské nářadí, postupy zpracování vlny, lnu                     

a výroby ovčího sýra je jádrem národopisné sbírky. Atmosféru muzea dokresluje prostá 

valašská kuchyně s původním vybavením. Dřevovýroba, zastoupená především štípáním 

šindelů a loučí zaujímá významné místo v životě Valachů. (internetový zdroj č. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Karlovské muzeum 
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Přehrada Bystřička 

 Přehrada Bystřička s kamennou hrází vybudovaná v letech 1908 – 1912 se nachází 

pod vrchem Klenov a Ostrý. Vznikla jako drobná nádrž pro zajištění na zásobování                        

po staletí plánovaného průplavu Dunaj – Odra – Labe. Současně měla taky chránit údolí 

pod hrází před povodněmi. Svůj úkol splnila při velkých povodních v roce 1997. Množství 

srážek během 48 hodin bylo tak obrovské, že přehrada se zcela zaplnila a přes přepad 

přetékalo až 120 metrů krychlových za sekundu. V obci došlo k velkým škodám. 

V současné době je přehrada navštěvována jako rekreační centrum milovníky koupání, 

vodních sportů a je také místem pro vycházky do okolní přírody. (Stoklasa 2011) 

Zámek Kinských 

 Původně barokní správní budova z roku 1730. V roce 1854 byla přestavěna                          

na empírový zámek. Od roku 1949 je sídlem muzea se stálými expozicemi o historii města, 

tkaní gobelínů, sklářské výrobě a dřevařské škole. Rozsáhlý park patřící k zámku byl 

založený na přelomu 18. a 19. století. (Stoklasa 2011) 

Hostýn 

 Církevním centrem regionu je svatý Hostýn s bazilikou Panny Marie, kaplí sv. Jana 

Sarkandera, Vodní kaplí a Křížovou cestou navrženou architektem Dušanem Jurkovičem. 

Na Hostýně stojí také rozhledna, která byla vybudována v roce 1898 a její součástí je                        

i kaple. K Hostýnu se váže pověst o záchraně křesťanů před tatarskými nájezdníky                        

na počátku 13. století. Lidé, kteří se uchýlili na Hostýn, byli zachráněni přímluvou Panny 

Marie, která zapálila bleskem tatarské ležení. Základní kámen baziliky byl položen v roce 

1721. (Stoklasa 2011) 

Čertovy skály 

 Přírodní památka Čertovy skály na severním okraji vesnice Lidečko je významným 

krajinným prvkem Valašska. Přírodní útvar je tvořen výrazným 150 m dlouhým skalnatým 

pískovcovým hřebenem, který se nad okolní terén zvedá do výšky 25 m. Z hřebene 

Čertových skal vystupují jednotlivé vrcholky, které se nazývají například Plochá, Čertova 

stěna, Kolébka nebo Hladká. V roce 1966 byly skály o ploše 0,15 ha za přírodní památku. 

V dnešní době jsou skály vyhledávány nadšenci horolezectví, jimž památka slouží jako 
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cvičná horolezecká stěna. Ke vzniku skal se váže mnoho pověstí o čertovi, který se ucházel 

o místní dívku Rozinu. (internetový zdroj č. 22) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6 Čertovy skály 

Lačnovské rybníky 

Rybníky na okraji Lačnova o rozloze 14 ha slouží zejména ke sportovnímu 

rybolovu. Žije v něm několik druhů ryb, jako jsou například sumec velký, kapr obecný, 

okoun říční, mník jednovousý, uhoř říční a mnoho dalších. Vyskytují se v něm i škeble 

rybničné a v přítocích je možné spatřit pstruha obecného nebo raky. U rybníku stojí 

Rybářský domek, kde je možné se ubytovat. (Stoklasa 2011) 

Vartovna 

 Vrchol hory Vartovny, který se nachází ve výšce 651 m. n. m. je součástí 

Vizovických vrchů. Rozhledna má tvar kovové spirály, kterou doplňuje kamenný sokl. 

Rozhledna je vysoká 37 metrů a vyhlídková plošina, která je krytá střechou, je ve výšce               

35 metrů. Stavba trvala osm měsíců a poprvé byla otevřena 17. listopadu 2009. Autorem 

návrhu je zlínský architekt Ivan Bergmann. Vartovna v minulosti sloužila jako strážní hora, 

na níž zapalovaly varovné ohně při blížícím se nebezpeční. Okolo rozhledny je na české 

straně síť 34 km naučných stezek, na kterých je vybudováno 8 odpočívadel a 34 zastavení. 

Od centra Vsetína i do centra Vizovic je Vartovna vzdálena vzdušnou čarou asi 9 km. 

(internetový zdroj č. 23) 
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Obr. 4.7 Rozhledna Vartovna 

Hrad Brumov 

 Hrad Brumov byl vybudován jako zeměpanský opěrný bod proti uherské hranici 

olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku po kumánských válkách v 50. letech 13. 

století. Byl vystavěn na horském výběžku. Hrad tvořil palác s mohutnou věží, která                     

se dodnes dochovala. Pevnost hradu se prokázala v husitských válkách, kdy jej několikrát 

marně obléhal Zikmund i olomoucký biskup Jan XII. Železný. Dnes se z hradu zachovala 

část plášťové zdi a rohová věž, znatelná jsou nádvoří z 16. století, bývalá hradní brána                       

a zdi chránící hrad z přípustné severní strany. (internetový zdroj č. 22) 

Vizovický zámek 

 Zámek Vizovice se nachází v centru městečka a pochází z 18. století. Návštěvník si 

může vybrat ze dvou prohlídkových tras. Trasa A představuje reprezentativní prostory 

prvního patra zámku a zámecké kaple s interiéry bohatě vybavenými hodnotným nábytkem 

ve stylu baroka, rokoka, klasicismu a empíru s velkým množstvím porcelánu, různých 

předmětů a hlavní částí zámecké obrazové sbírky. Trasa B přibližuje dobovou atmosféru 

obytných prostor zámku ve druhém patře. Jsou zde pokoje rodinných příslušníků                             

a zámeckých hostů. Součástí zámeckého areálu je také park v anglickém stylu. 

V předzámčí je možné navštívit Zámeckou čokoládovnu a Galerii Mariette. (internetový 

zdroj č. 24) 
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Zámek Vsetín 

 Vsetínský zámek prožil dramatický vývoj. Na jeho místě dříve stávala gotická tvrz, 

v roce 1603 zde nechal Arkleb z Víckova vystavět pozdě renesanční čtyřkřídlý zámek,                   

do jehož křídla byla tvrz zapojena. Zámek byl za třicetileté války poškozen a vzápětí 

vypálen, takže zůstal řadu let pustý a prázdný. Až v roce 1722 byl znovu upraven k bydlení 

a důkladně rekonstruován. Na počátku 18. století byl vyrabován uherskými vojáky. Dnešní 

podoba zámku pochází z 1et 1833 – 1834, kdy jej Josef Wachtler přestavěl v klasicistním 

stylu. Od roku 1890 vlastnili zámek průmysloví podnikatelé, nejdříve rodina Thonetů        

a od roku 1938 Marie Baťová se synem Tomášem. Po požáru v roce 1915 byla budova 

ještě jednou renovována a dnes v ní sídlí Muzeum regionu Valašsko. (Stoklasa 2011) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8 Vsetínský zámek 

Štramberská trúba  

 Hrad Štramberk stojící na skalnatém vrcholu Zámeckého kopce, tvoří výraznou 

dominantu malebného městečka Štramberk, nad jehož okrajem historického centra se tyčí. 

Z kdysi mohutného středověkého hradu se dodnes dochovalo několik mohutných 

hradebních zdí hlavně vnitřního hradu a především rekonstruovaná hradní věž sloužící jako 

turistická rozhledna. Trúba se stala jakýmsi symbolem kdysi mohutného hradu, krásného 

města i regionu Valašsko. Hradní věž je 40 m vysoká a je přístupná po dřevěném schodišti 

až na vysunutý dřevěný vyhlídkový ochoz, z něhož se návštěvníkům vyskytne nádherný 

pohled na městečko Štramberk, vrcholy Bílá hora a Kotouč, na masívy Beskyd a na tzv. 

Moravskou bránu. (internetový zdroj č. 25) 
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Obr. 4.9 Štramberská trúba 

Rožnovské pivní lázně 

  Historie vaření piva v Rožnově sahá do roku 1712. Zdi pivovaru pamatují 

už dobu za Přemysla Otakara II., za jehož panování byl vybudován Rožnovský hrad. 

Hradní zdivo pak posloužilo jako materiál při stavbě pivovaru. Areál byl často rozšiřován 

kvůli změnám technologie výroby. Z původní výroby svrchně kvašeného piva, které                      

se dochovalo v západních zemích, se přecházelo na tzv. spodní kvašení, což vedlo 

k rozšiřování prostor spilek a ležáckých sklepů. Na konci 18. století byly přistavěny další 

tři sklepení a nad nimi sýpky. Po válce byl pivovar rekonstruován, například v něm byla 

instalována měděná varna. Po znárodnění ji nechal přerovský pivovar vyřezat a následně 

skončila ve šrotu. Obdobný osud čekal i celou technologii pivovaru. Některé 

z technologických součástí, včetně stovek sudů, byly převezeny do Přerova.                        

Ke zprovoznění Rožnovského pivovaru došlo znovu v roce 2010 díky grantu Evropské 

unie na obnovu lázeňství a pivovarnictví v Rožnově pod Radhoštěm. Pivovar nabízí 

čtyřsladový kvasnicový ležák. (Stoklasa, 2011) 

 V současné době se Rožnovské pivní lázně snaží skloubit prvky alternativního 

léčitelství vycházející z prastarých technik starých Egypťanů a východních kultur 

s běžnými lázeňskými a fyzioterapeutickými postupy. Pivní lázně nabízejí aromaterapie, 

peeling a koupel v pivu, aby poté v hluboké relaxaci mohlo tělo vyloučit vše škodlivé. 

Dále pak nabízejí zábaly z pivovarských kvasnic, které vyživují kůži, vyhlazují vrásky               
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a mají anticelulitidní i zeštíhlující účinky. Pro ty, kteří nevěří v alternativní postupy, jsou 

připraveny fyzioterapeutické masáže, jako jsou například masáže baňkami, lávovými 

kameny, masáže medem čí čokoládou, indickou masáž, shiatsu nebo kraniosakralní masáž 

a spoustu dalších. (internetový zdroj č. 26)  

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.10 Rožnovské pivní lázně 

Valova skála 

 Valova skála vznikla za posledních milion let zvětráním a odnosem méně odolných 

hornin. Se svou výškou 38 m v lesnatém údolí je to nejvyšší skalní útvar ve Vsetínských 

vrších. I přes svou dostupnost a velkou výšku je Valova skála poměrně málo navštěvována 

a to jen výhradně místními horolezci.(internetový zdroj č. 28) 

Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích 

 Karlovský kostel bývá obdivován jako nekrásnější dřevěná církevní stavba                        

na východě Moravy. Byl postaven v roce 1754 ve slohu lidového baroka na půdorysu kříže 

a má složitou konstrukci obvodových stěn. Celá stavba je roubená a byla postavena bez 

použití jediného kovového prvku. Farní kostel se nachází v centru obce asi 200 m                          

od hlavní cesty ze Vsetína směrem na Slovensko. Se stavbou kostela je spojena pověst,                   

že vršky stromů, ze kterých byl kostel původně vybudován, použil jakýsi Drozd                          

pro postavení stodoly a tak vzniklo rčení, že vrch kostela je na Drozdově stodole. Kolem 

kostela se rozprostírá hřbitov, kde jsou pochovány významné osobnosti toho kraje. 

(internetový zdroj č. 27) 
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Obr. 4.11 Kostel Panny Marie Sněžné s hřbitovem ve Velkých Karlovicích 

Žerotínský zámek 

 Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí dal postavit v 1. polovině 16. století Jan 

z Perštejna. Trojkřídlá renesanční architektura zámku s dochovanou původní dispozicí                     

a arkádovým dvorem byla vybudována na místě původní tvrze. Do roku 1815 zde žili 

Žerotínové, pak zámek patřil rodu Kinských, který jej prodal rakouskému státu. Od roku 

1855 do roku 1909 sloužil jako ženská trestnice, která byla jediná na Moravě a Slezsku. 

Zámek byl na konci 20. století rekonstruován a nyní zde sídlí kulturní zařízení města. 

(internetová zdroj č. 29) 

Pulčínské skály 

 Pulčínské skály jsou národní přírodní rezervací. Mohutné skalnaté útvary karpatské 

flyše se nacházejí v blízkosti obce Pulčín. Tato lokalita je velice zajímavá vzácnou 

vegetací s výskytem chráněných rostlin. Ve skalách se nacházejí zříceniny hradu Pulčín                  

a jeskyně. Skály jsou oblíbeným místem horolezců, turistů i trampů. Do obce Pulčín vede 

silnice z obce Lidečko. (internetová zdroj č. 30) 

Soláň 

 Kopec Soláň dosahuje 860 m. n. m. Už od dávných dob je kopec opěvován 

místními obyvateli, protože je to bájná hora. Lidé si o ní vyprávěli pověsti a zpívali 

písničky. Soláň má vše co, lidské oko i fantazie potřebuje. Na jedné straně hřeben 

Javorníků a na druhé Radhošť a beskydský hřeben až po Lysou horu. Na loukách                             

i pasekách rostou vzácné rostliny a keře. Soláň patří mezi obydlené kopce, kterému zůstali 

věrni významní umělci. Nejblíže vrcholu si postavil chalupu akademický malíř Alois 

Schneiderka a po jeho smrti v ní žil akademický malíř Karel Hofman. Nad Karlovským 
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jezerem si postavili dřevěnici malíř Kobzáň a Podešva. Tito umělci se nechali zcela pohltit 

místy, kde žili. Ideálním místem pro lyžování pěší turistiku i cykloturistiku v oblasti 

Soláně je sedlo Čarták, který tvoří křižovatku turistických cest. Trasa nabízí krásné 

výhledy na hřeben Javorníků, Moravrskoslezské Beskydy a slovenské pohoří Malou Fatru, 

Strážovské vrchy, Roháče a za slunného počasí i na Jeseníky a Hostýnské vrchy. 

Návštěvníky Soláně na první pohled zaujme velké množství dřevěných plastik, které jsou 

volně rozmístěny v krajině. Byly vytvořeny místními řezbáři a sochaři v rámci projektu 

Galerie v přírodě. Na valašské zahradě o rozloze 3,6 ha má vzniknout na 60 výtvarných 

objektů. Projekt začal v roce 2007. Jako první byla v roce 2009 odhalena socha „Pocta 

Valachům“. (Stoklasa 2011) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.12 Zvonice na Soláni se sochou Valacha 

4.3 Tradice, folklor a řemesla na Valašsku 

4.3.1 Tradice 

Valašsko žije po celý rok velmi bohatým a kulturním životem. Je v něm pevné 

místo stálé tradice a dobrá místní muzika. Téměř v každé vesnici lze na začátku ledna 

potkat Tři krále, kteří zpívají po domech píseň „My třé králé idem k Vám“. V únoru ožijí 

obce masopustním veselím. Po vesnicích chodí fašanky v různém maškarním převlečení. 

Na velikonoční pondělí se na Valašsku odehrává šmigrust. Chlapci chodí mrskat děvčata 

březovými metličkami či polévat vodou a za odměnu dostávají malovaná vajíčka.                        

Na prvního máje bývá u mnoha stavení postavena májka, stromek ozdobený papírovými 

pentlemi. V obcích je také stavěna májka obecní, která je pak slavnostně kácena poslední 

den v měsíci květnu s tradiční hudbou a zábavou. Poslední měsíc v roce pátého a šestého 
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prosince, se na Valašsku objevují Mikulášské průvody. Po celé tyto dny chodí po dědinách 

skupiny různých mikulášských figur. V prosinci se ve vesnicích objevují Lucky, dívky 

zahalené v bílé plachetce s pomoučenými tvářemi. V ruce drží husí křídla a dům od domu 

chodí po světnici, jakoby ometaly stěnu. V některých obcích se během roku konají také 

další tradiční zvyky a obyčeje, jako je vodění berana, zabíjačka, vynášení Mařeny, 

dožínky, slety čarodějnic, náboženské poutě, nebo hudební a folklorní festivaly. 

(internetový zdroj č. 2, 3) 

4.3.2 Folklor 

 Na východní Moravě, na Valašsku a Slovácku má lidová kultura takové postavení, 

jako nikde jinde v České republice. Valašsko nežije jen díky legendám jako je slavná 

zpěvačka Jarmila Šuláková. Lidová hudba na Valašsku má silné zázemí i mezi mladými. 

Při přehlídkách jako je Valašské záření či Vsetínský krpec, se tančí přímo ve Vsetínských 

ulicích. Nejvýznamnějšími folklorními soubory jsou Valašské soubory písní a tanců 

Jasénka a Vsacan. Oba soubory patří k nejstarším v republice, byly založeny počátkem 

čtyřicátých let. Od té doby jimi prošly stovky muzikantů, tanečnic i tanečníků. Oba 

soubory mohli diváci poznat v desítkách zemí celého světa. Jasénku i Vsacan sdružují 

několik cimbálových muzik, ale také ženské pěvecké sbory nebo soubory pro děti.                        

Na Valašsku hraje i mnoho dalších cimbálových kapel jako je např. Bača, Beskyd, Lipta, 

Klobučan, Mezříčan, Vizovický Juráš atd. (internetový zdroj č. 3, 33) 

4.3.3 Řemesla 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm má každoročně                              

na programu „Slabikář devatera řemesel“, kde si můžou malí i velcí návštěvníci, pod 

dohledem zkušených lektorů a mistrů, vyzkoušet stará tradiční řemesla jako je např.: 

plstění za sucha, drátování, výroba dřevěných píšťalek, hadrových panenek či modelování 

z hlíny. Každé řemeslo vyžaduje určitou šikovnost, zručnost a hlavně zkušenost. Další 

z programů je „Den řemesel a setkání kovářů“. (internetový zdroj č. 3) 

 Mezi další Valašská řemesla, která nebyla zmíněna, patří zpracování lnu, 

dřevořezba, výroba proutěných košíků, vyšívání, výroba dřevěných šindelů a sudů, ruční 

výroba cihel a kachlí, opracování kamene, oplétání demižónů, práce na tkalcovském stavu, 
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pletení ošatek, kloboučnictví, kovářství, výroba štípaných holubiček a mnoho dalších. 

(internetový zdroj č. 13) 

4.4 Posouzení současného stavu turistické infrastruktury na Valašsku 

4.4.1 Ubytovací zařízení 

Valašsko zahrnuje oblast celého vsetínského okresu a část okresu zlínského, a proto 

je zde možné najít ubytování všech kategorií. V regionu Valašska je k dispozici přes 13 

tisíc lůžek ve zhruba 350 ubytovacích zařízení všech úrovní. Pro sportovně založené 

návštěvníky se nabízí okolo deseti kempů a autokempů. Dále pak je možné využít 

ubytování v soukromí, na vesnických farmách nebo usedlostech, které je v současnosti 

populární v rámci agroturistiky. Samozřejmostí jsou místní penziony, hotely, turistické 

ubytovny či rekreační střediska. (internetový zdroj č. 2) 

Z tabulky č. 4.2 je zřejmé, že ve Zlínském kraji v roce 2007 navštívilo ubytovací 

zařízení nejvíce hostů (532 482). Po roce 2007 počet hostů, kteří navštívili ubytovací 

zařízení jen klesal. V roce 2011 oproti roku 2010 počet ubytovaných hostů mírně vzrostl. 

Rok / Měsíc Zlínský kraj 

Počet 
hostů 

nerezidenti rezidenti Počet 
přenocování 

nerezidenti rezidenti 

2000  464 245 60 005 404 240 2 288 880 229 044 2 059 836 

2001  443 704 86 972 356 732 1 828 662 313 362 1 515 300 

2002  474 026 84 446 389 580 1 937 704 322 032 1 615 672 

2003  520 872 75 716 445 156 2 003 643 292 717 1 710 926 

2004  522 425 81 718 440 707 1 964 183 316 053 1 648 130 

2005  488 766 71 050 417 716 1 827 599 258 652 1 568 947 

2006  508 557 72 020 436 537 1 872 477 249 125 1 623 352 

2007  532 482 77 308 455 174 1 832 753 247 183 1 585 570 

2008  497 452 72 938 424 514 1 682 314 209 243 1 473 071 

2009  448 222 59 236 388 986 1 555 059 166 081 1 388 978 

2010  462 676 57 939 404 737 1 568 053 160 870 1 407 183 

2011  469 335 64 723 404 612 1 531 553 166 728 1 364 825 

Tab. 4.2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji 

Z průzkumu Českého statistického úřadu za první čtvrtletí byl počet hostů 

v hromadných ubytovacích zařízeních podle poslední aktualizace z června 2012                     

ve Zlínském kraji 92 356. (internetový zdroj č. 31) 
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Z přílohy č. 1 vyplývá, že je ve Valašském regionu dostatečný počet ubytovacích 

zařízení.  

4.4.2 Stravovací zařízení 

Když se řekne Valašsko snad každému, kdo tento region navštívil, se vybaví dobré 

jídlo od pohostinných lidí. Světově známá slivovice, valašská kyselice, Štramberské uši, 

frgály, valašské koláčky, brynzové halušky se slaninou, valašské klobásy a mnoho dalších 

specialit, které na Vás čekají v mnoha stylových restauracích, kolibách a šencích. 

(internetový zdroj č. 3) 

4.4.3 Doprava na Valašsku 

 Dopravní infrastruktura na Valašsku je tvořena silnicemi, dálnicemi o celkové 

délce 507,1 km, z toho je 38,9% silnic I. třídy a II. třídy a mezinárodní tratí vedoucí                         

na Slovensko. Údaje o délce silnic a železnic ve Zlínském kraji, okrese Zlín a Vsetín jsou 

uvedeny v tabulce č. 4.2. (internetový zdroj č. 5) 

Tab. 4.3 Délka silnic, dálnic a železničních tratí ve Zlínském kraji 

Silniční doprava   

 Okres Vsetín disponuje slabší dopravní obslužností, která vychází z celkové špatné 

situace v celém Zlínském kraji. V kraji je nejřidší silniční síť a tvoří jen 3,8% republikové 

sítě. Dopravní obslužnost v regionu můžeme vidět na obrázku 4.13. Nejlepší dopravní 

obslužnost je ve Valašském Meziříčí, které má výhodnou polohu ve vzdálenosti asi 20 km 

od hlavního silničního tahu Ostrava – Olomouc. Rožnov pod Radhoštěm disponuje dobrou 

silniční komunikací na hraniční přechod Makov se Slovenskou republikou. Špatná situace 

Okres, 

kraj 

Provozní 

délka žel. 

tratí 

Délka silnic 

a dálnic                     

(km) 

Dálnice  

          

(km) 

Silnice I. 

třídy 

 (km) 

Silnice 

II. třídy 

(km) 

Silnice 

III. třídy 

 (km) 

Vsetín - 505 - 111 84 310 

Zlín - 549 - 80 160 309 

Zlínský 358 2121 7 339 574 1200 
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je v oblasti Vsetína, která tvoří hraniční pás se Slovenskou republikou. Ve velmi špatném 

stavu je komunikace Vsetín – Valašské Meziříčí, jejíž technické parametry neodpovídají 

jejímu silnému zatížení. V roce 2009 Ředitelství silnic a dálnic ČR zprovoznilo nový úsek 

silnice I/57 u Vsetína, která tvoří páteřní dopravu mezi polskými hranicemi, Opavu, 

Fulnek, Nový Jičín, Valašské Meziříčí a Vsetín až na slovenské hranice. Jedná se o úsek 

Semetín – Bystřička. Největší přínos má komunikace pro místní obyvatele, protože odklání 

velmi hustou dopravní zátěž od obydlených míst. (internetový zdroj č. 32) 

Tab. 4.4 Přehled silnic Zlínského kraje 

 Údaje z tabulky č 4.4 ukazují, že okres Vsetín má z celkového počtu kilometrů 

nejvíce silnic III. třídy, poté I. třídy a nejméně silnic II. třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.13 Silniční síť ve Zlínském kraji 

Okres I. třídy  II. třídy III.  třídy Celkem (km) 

Kroměříž 29,913 188,861 314,847 533,621 

Uh. Hradiště 121,688 139,941 262,870 524,499 

Vsetín 118,580 83,687 306,805 509,072 

Zlín 79,798 160,096 309,170 549,064 

Kraj celkem 349,979 572,585 1 193,696 2 116,256 
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 Na obrázku 4.13 jsou vidět zelené úseky, které byly v roce 2010 uvedeny              

do provozu a to dálnice D1 0135 Kroměříž-východ – Říkovice o délce 11,3 km a Z 11 R55 

Skalka – Hulín o délce 10, 8 km. (internetový zdroj č.32 ) 

Železniční doprava 

Železnice ve Zlínském kraji zaujímá nezastupitelnou úlohu v dopravní obslužnosti, 

zejména jako páteřní doprava. Má provozní délku železničních tratí 358 km. 

Provozovatelem železniční dopravy jsou České dráhy a.s. Jednotlivé železniční tratě jsou 

zobrazeny na obrázku č. 4.14. Hlavním uzlem mezinárodní tratě je Valašské Meziříčí, 

která vede z Hranic na Moravě, Valašského Meziříčí, Vsetína, Horní Lideče a dále                         

na Slovensko.  (internetový zdroj č. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.14 Železniční síť ve Zlínském kraji 

Pěší turistika 

Podhůří Beskyd je doslova protkáno hustou sítí značených pěších turistických tras. 

Ve většině informačních center má turista možnost zakoupit si záznamník Turistických 

tras, které turistu provedou po nejznámějších a nejzajímavějších turistických místech                        

v okolí. Turisticky atraktivní výletní trasy jsou například Vsetínské vrchy, Hostýnské 

vrchy či Vizovické vrchy. Každý rok se na Valašsku koná Mezinárodní den turistiky. 

Trasy jsou připraveny pro všechny věkové kategorie a vedou neznačenými i značenými 

stezkami. Na konec jsou zúčastnění odměněni medailí nebo pamětním listem. K dispozici 

je na Valašsku 800 km značených tras.(internetový zdroj č. 3, 14) 
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Obr. 4.15 Rozcestník 

Cykloturistika 

 Valašsko se svým kopcovitým stylem krajiny nabízí mnoho rozmanitých cyklotras, 

ze kterých si vybere nejen rodina s dětmi, ale také náročný cyklista na horském kole.                                      

Na Hornovsacku jsou pro horská kola určeny cyklotrasy Velká podkova o délce 90 km 

vedoucí přes Cáb, Soláň, Kasárna, Papajské sedlo a Makytu na Vsetín, cyklotrasa Malá 

podkova je středně náročná trasa kolem Vsetínské Bečvy a okruhy ve Velkých 

Karlovicích. Na Rožnovsku jsou to například okruhy Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, 

Horečky, Trojanovice, Pustevny, Rožnov nebo trasa vedoucí z Rožnova přes Hutisko 

Solanec a Čarták. Na Valašskomeziříčsku – Kelčsku je celkem 150 km cyklotras, kde se dá 

jet například terénní cyklotrasa Mikulůvka, Oznice, Branky nebo silniční cyklotrasa z Lazů 

přes Podolí, Branky a Poličnou do Valašského Meziříčí. Region nabízí 860 km 

cykloturistických tras. (internetový zdroj č. 14) 

Obr. 4.16 Výškový profil okruhu Velké Karlovice 
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Naučné stezky 

Na celém území Valašska je široká škála naučných stezek, které seznámí turisty                                

se spoustou přírodních zajímavostí. Například bezbariérová naučná stezka, naučná stezka 

Jana Karafiáta, naučná stezka Javorníky a mnoho dalších. Jednou ze zajímavých stezek je 

naučná stezka Radegast.  

Naučná stezka Radegast vede po hřebeni Radhoště ke kapli a pak se vrací stejnou 

cestou zpět na hotel Radegast, kde uhýbá směrem dolů po zelené značce. Dále ze zelené 

značky stezka odbočí vrstevnicovou cestou vedoucí pod hřebenem, která se v posledním 

úseku vrací zase zpět na hřeben a závěrečný asi půl kilometrový úsek vede opět po hřebeni. 

Stezka má celkem deset zastavení, která přibližují historii, přírodní hodnoty a zajímavosti 

těchto končin.(internetový zdroj č. 3) 

Obr. 4.17 Výškový profil turistické trasy Radegast 

Letecká doprava 

 Leteckou dopravu u nás zajišťují České aerolinie, menší či zahraniční dopravci. 

Letecká doprava je považována za dopravu nejbezpečnější. V turistické oblasti Valašsko            

se nenachází žádné letiště. Je závislá na letištích v jiných regionech. Nejbližší letiště                                                  

se nachází v Ostravě – Mošnově. 

Lodní doprava 

ČR má velice řídkou splavnou síť o délce 303 km. Lodní dopravu v turistické 

oblasti Valašsko nenajdeme. 
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Ostatní druhy dopravy 

 S ostatními druhy dopravy se setkáváme nejčastěji v horských oblastech ve formě 

různých horských drah, lanovek, lyžařských vleků a podobně. Za zmínku stojí sedačková 

lanová dráha Rázotka - Pustevny, která se nachází v oblasti Radhošťské hornatiny ve výšce 

620 m – 1020 m. n. m. Příznivcům zimních sportů nabízí Valašsko své služby 22 středisek 

se 126 lyžařskými vleky a 2 lanovkami, 91 sjezdových tratí s celkovou délkou 47 km a 55 

běžeckých tratí o celkové délce 653 km. Ski areál Bílá se pyšní čtyřsedačkovou lanovkou             

a dvěma vleky a jedním dětským vlekem s celkovou  kapacitou 4400 osob za hodinu. 

Druhá čtyřsedačková lanovka se nachází ve Ski areálu Kohútka, který má dalších 5 

lyžařských vleků a dětský skipark s celkovou kapacitou 6500 osob za hodinu. (internetový 

zdroj 2, 16, 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.18 Kapacita vybavenosti lyžařských středisek 

Z přílohy č. 2 je zřejmé, že se ve Valašském regionu vyskytuje velký počet 

lyžařských vleků, lanovek a sjezdovek. 

4.4.4 Doplňkové služby a zařízení  

Mezi doplňkové služby patří takové, které se mohou stát součástí cestovního ruchu   

a zvyšují atraktivitu dané oblasti. Do této oblasti patří zejména kulturní zařízení, obchodní 

sítě či finanční služby, sportovní a relaxační zařízení, zprostředkovatelská a zdravotnická 

zařízení. (internetový zdroj č. 3) 
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Zprostředkovatelská zařízení 

 Zprostředkovatelskou činnost zařizují hlavně informační centra, cestovní agentury   

a cestovní kanceláře. 

 Informační centra na Valašsku jsou členem asociace turistických informačních 

center A.T.I.C. ČR se nachází ve Vsetíně, Velkých Karlovicích a Rožnově pod Radhoštěm. 

Informační centra, která nejsou členem této asociace, jsou v Bystřičce, Pulčíně, Karolínce, 

Novém Hrozenkově a Valašské Bystřici. Cestovních agentur na Valašsku je 19                               

a cestovních kanceláří 8. 

Kulturní zařízení 

Na kulturu je Valašsko docela bohaté nachází se zde divadla, divadelní soubory, 

kina, kluby, galerie, muzea i amfiteátr. 

Za zmínku stojí Valašské národní divadlo, které je možné navštívit v Karolince. 

V letním období je možné navštívit 3 letní kina. Na Valašsku je celkem 52 muzeí. Z těch 

nejznámějších lze jmenovat Muzeum gobelínů a skla ve Valašském Meziříčí, muzeum 

Zdeňka Buriana ve Šramberku, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici. 

Finanční služby 

Poskytování finančních služeb zkvalitňuje nabídku dané oblasti pro návštěvníky. 

Proto je důležité, aby bylo v regionu dostatek pojišťoven, bank i bankomatů. 

Zdravotnická zařízení 

V celém regionu jsou pouze dvě nemocnice a to ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. 

4.5 SWOT analýza regionu Valašsko 

Silné stránky (S) 

 Nejrozsáhlejší CHKO v ČR jsou Beskydy o rozloze 1160 km2, která zaujímá oblast 

Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků s nejvyšším bodem – 

Lysou horou (1324 m. n. m.). 

 Kvalitní sportovní zázemí v celém regionu – sportovní centrum na Bobrkách, 

házenkářská hala ve Vsetíně a Zubří, 6 squashových center, 21 tenisových areálů, 4 
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zimní stadiony, 3 golfová hřiště, 6 minigolfových hřišť, 2 hokejbalová hřiště,                           

a několik desítek fitcenter. 

 Významný kulturní potenciál – nadstandartní množství památek, 

nejnavštěvovanější Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

 Lidová tvorba, zachování tradic a folklóru na Valašsku. 

 22 lyžařských středisek se 126 lyžařskými vleky a 2 lanovkami, 91 sjezdových tratí 

s celkovou délkou 47 km a 55 km běžeckých tratí o celkové délce 653 km v celém 

regionu – hornatá oblast. 

 Podporování hipoturistiky Zlínským krajem – organizace Hyje, která má připraven 

okruh Valašskem z koňského sedla. 

 Rozsáhlá muzejní činnost - 52 muzeí a expozic v celém regionu. 

 Přírodní koupání na přehradě Bystřička ve stejnojmenné obci Bystřička, štěrkovišti 

Všemina a štěrkovišti zvané Balaton v Karolince, aquapark s venkovním koupáním                             

ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a Frenštátě pod Radhoštěm. 

 30 naučných stezek a hustá síť značených pěších turistických tras. 

 Tradiční Valašské pokrmy a pití – Valašská kyselice, frgály, slivovice. 

 Možnost celoroční rekreace a aktivní dovolené pro všechny věkové kategorie. 

 Region se nachází v příhraničí – možnost přílivu zahraničních turistů (Slováci, 

Poláci). 

 Srdečnost a pohostinnost místních obyvatel k turistům. 

 Region nabízí 860 km značených cykloturistických tras a s tím spojené služby pro 

cykloturisty – půjčovny kol a opravny kol. 

 Relaxační centrum wellness hotelu Horal, Lanterna, Energetic, Eroplán a hotelu 

Abacie. 

 Organizace nejvíce folklórních festivalů v ČR – Valašské záření, Valašský krpec, 

Liptálské slavnosti, Valašské divadelní léto, Rožnovská valaška a spoustu dalších. 

 Možnost relaxace v pivních lázních v Rožnově pod Radhoštěm a Štramberku. 
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Slabé stránky (W) 

 Omezený rozsah přírodních vodních ploch určených pro koupání. 

 Nízká profesionální úroveň personálu v zařízeních cestovního ruchu. 

 Slabé podmínky pro kongresový cestovní ruch. 

 Nabídka pouze šesti hotelů třídy 4* z toho čtyři se nachází v Rožnově                                

pod Radhoštěm, jeden ve Valašském Meziříčí a jeden ve Velkých Karlovicích. 

Nulová nabídka hotelů třídy 5*. 

 Nedostatek parkovacích míst v celém regionu. 

 Špatný stav dopravních komunikací II. a III. třídy. 

 Nepřehledné a neaktuální webové stránky regionu. 

 Nedostatečná nabídka propagačních materiálů a literatury o regionu Valašsko. 

 Absence ubytovacích rezervačních systémů – mnohé hotely a ubytovací zařízení                   

na Valašsku jsou staršího charakteru a často neposkytují online rezervaci                            

přes rezervační systém - je nutný osobní či telefonický kontakt. 

 Mnoho jednodenních návštěvníků. 

 Lyžařské sjezdovky jsou v letním období často nevyužité. 

Příležitosti (O) 

 Rozvoj venkovského cestovního ruchu – turisté mají možnost poznat tradiční 

venkovský život Valachů. 

 Spolupráce s okolními regiony – může být rozvíjena za pomoci propojení 

cyklostezek v regionu Valašska s ostatními regiony v jeho blízkosti. 

 Rozvoj zimních sportů a Ski areálů z důvodu dobrých sněhových podmínek. 

 Vzrůstající poptávka po horské turistice a agroturistice. 

 Zájem o tradiční restaurace a gastronomii spojené s Valašskem. 

 Nabídnutí regionu Valašsko zahraničním turistům přilétajícím na letiště Ostrava 

Mošnov, které je vzdálené od města Vsetín 53 km. 
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 Rekvalifikace pracovních míst dle potřeb trhu – např. využití dotace z programu 

„Vzdělávejte se pro růst!“, která podporuje odvětví jako je gastronomie, 

pohostinství, sociální služby a hospodářství. Program umožňuje malým, středním                     

i velkým podnikům získat finanční příspěvky ve výši až 100% (maximální 

průměrná výše podpory na jeden měsíc projektu je 500 000 Kč) na vzdělání                           

či rekvalifikaci zaměstnanců. 

 Rozvoj infrastruktury a turistických služeb – péče o zachování kulturního dědictví 

v regionu, rozvoj kulturního a společenského života, poskytování informací                          

o turistické nabídce. 

 Zlepšení stavu některých dopravních komunikací II. a III. třídy. 

 Zlepšení propagace regionu Valašsko prostřednictvím slevových portálů, 

propagačních materiálů, internetových stránek, sociálních sítí, časopisů                                 

a propagačních filmů či reklam. 

 Prodloužení délky pobytu zákazníka – pomocí komplexních internetových stránek 

zaměřených na cestovní ruch na Valašsku, vytvořením informačních tabulí,                           

na kterých by byly vyznačeny významné památky v regionu, tvorbou aktuálních 

propagačních materiálů a literatury věnující se jedinečnosti Valašska 

poskytovaných na vhodných místech (vlaková nádraží, autobusová nádraží, 

informační centra, hotely, penziony, atd.). 

 Využití prostředků z Evropské unie a jiných zdrojů či dotací pro podporu rozvoje 

cestovního ruchu ve Valašském regionu. 

Hrozby (T) 

 Úbytek pracovní síly v cestovním ruchu z důvodu stárnutí obyvatelstva, odliv 

pracovní síly z důvodu nižších mezd v regionu Valašsko.  

 Neúspěch v získání dotačních prostředků a s tím spojená nedostatečná finanční 

investice do rozvoje cestovního ruchu v regionu. 

 Rostoucí zájem turistů o exotickou dovolenou – v současné době se za exotikou létá 

do Thajska nebo na Maledivy či Kubu. Souvisí to s růstem životní úrovně 

některých Čechů. Podle statistik cestovní agentury Invia.cz, zaplatí turisté 
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v letošním roce například za zájezd do Spojených arabských emirátů v průměru 

21 000 Kč. Mezi velice oblíbenými exotickými destinacemi je nejdražší dovolená 

na Maledivách, jejíž cena činí v průměru 46 000 Kč. 

 Poškozování atraktivit cestovního ruchu (vandalismus) - vandalové ničí                            

a poškozují soukromý i veřejný majetek pro vlastní potěšení nebo seberealizaci. Na 

Valašsku jde nejčastěji o vyvrácené či ohnuté dopravní značení, zničené lavičky, 

vysypané koše na odpadky, rozřezané sedačky v dopravních prostředcích nebo 

počmárané omítky budov. 

 Chátrání a znehodnocování památek vlivem nedostatečných peněžních prostředků. 

 Nedostatečná propagace zajímavého programu na Valašsku – malá informovanost 

turistů. 

 Zánik kulturních a veřejných prostranství z důvodu malého zájmu turistů                              

či návštěvníků. 

 Sílící rozvoj konkurenčních regionů – např. Jižní Morava, protože je                                    

to hospodářsky významný region s výhodnou polohou v jihovýchodní části České 

republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem. Jižní Morava má 

propracovanější reklamu, přírodní scenérie, židovské památky, historické hrady                        

a zámky, tradiční folklorní slavnosti, vodní plochy ke koupání, čtyři lokality jsou 

zapsány v Seznamech světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO                            

a kromě dálkových i regionálních cyklotras má Jižní Morava i unikátní Moravskou 

vinnou stezku, která je turisty velmi vyhledávána. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU 

V REGIONU VALAŠSKO 

Na základě SWOT analýzy a vlastních zkušeností je mým úkolem podat vhodné 

návrhy a doporučení k rozvoji cestovního ruchu ve Valašském regionu, které by mohly 

pomoci k rozvoji jeho turistického potenciálu a zlepšení některých oblastí regionu. 

Pozemní komunikace a parkovací místa 

Jako největší problém regionu Valašsko se mi jeví kvalita dopravní infrastruktury. Je 

velice důležité vytvářet podmínky pro motorizované návštěvníky, protože většina 

návštěvníků využívá k dopravě automobil. Nejvíce jsou v regionu rozšířeny silnice I. a III. 

třídy, některé z nich jsou v havarijním stavu, a proto bych doporučila jejich rekonstrukci. 

Třeba cesta z Ústí u Vsetína směrem na Velké Karlovice je úsekem častých dopravních 

nehod, protože je velice úzká a hodně rozbitá. Rekonstrukci silnic by měly podstoupit 

hlavně menší obce.  

Z vlastní zkušenosti vím, že je v regionu nedostatek parkovacích míst a lidé parkují      

na chodnících či na cestě a to ovlivňuje plynulost dopravy. Z toho důvodu navrhuji 

vybudovat ve větších městech patrová nebo podzemní parkoviště, která pojmou velkou 

kapacitu automobilů. 

 V souvislosti s nedostatečnou kapacitou parkovacích míst s přímým dopadem                            

na cestovní ruch bych chtěla zmínit zejména dvě místa v rámci Zlínského kraje. Prvním                     

z nich je Rožnov pod Radhoštěm a jeho Valašské muzeum v přírodě. Tato kulturní 

památka je jedním z největších turistických lákadel v regionu a každoročně přitahuje velké 

množství turistů. S tímto faktem pak souvisí dopravní situace v okolí Skanzenu, která je 

zejména v letní turistické sezoně velmi nepříznivá, vzhledem k nedostatečné kapacitě 

parkovišť v bezprostřední blízkosti Valašského muzea v přírodě. Stavba parkovacího domu 

by této situaci mohla značně pomoci, zároveň by mohla mít i pozitivní dopad na dopravní 

situaci v celoročním měřítku, protože i sousední rezidenční oblasti trpí stálým nedostatkem 

parkovacích míst. Vhodným místem pro výstavbu parkovacího domu by byla plocha 

stávajícího parkoviště přilehlého k samotnému Skanzenu. Byla by rozšířena kapacita                       

a zároveň by to neznamenalo další zásahy do okolní přírody.  
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Druhým z míst, které dle mého názoru stojí za pozornost je rekreační oblast Soláň. 

Tato méně známá a také neprávem opomíjená oblast v Beskydech vyniká nejen krásnou                  

a nedotčenou přírodou, ale jsou zde například i kulturní památky jako Hofmanův dům či 

stará zvonice. Jedním z důvodů, proč není tato oblast mezi turisty tolik známá a oblíbená, 

může být právě nedostatečné a místy až neexistující dopravní zázemí v podobě 

parkovacích míst. V tomto případě by výstavba nových parkovacích míst mohla být 

klíčovým faktorem pro nastartování a rozvoj cestovního ruchu v oblasti. 

Bobová dráha 

Protože je v letním období spousta sjezdovek nevyužitá, vybudovala bych na některé 

z nich bobovou dráhu, která v širokém okolí chybí a byla by určitě často navštěvována. 

Nejbližší bobová dráha je v Mostech u Jablůnkova, která je od Vsetína vzdálena zhruba 2 

hodiny jízdy automobilem. Bobovka v Mostech u Jablůnkova byla vybudována v roce 

2004 jako první nadzemní dráha v České republice. Dráha nabízí 650 m dlouhý sjezd 

s maximální rychlostí 45 km/h. Cena za jednu jízdu je 50 Kč. Bobová dráha je ojedinělá 

atrakce, určená pro aktivní využití volného času dlouhodobých i krátkodobých 

návštěvníků. Dráhu bych navrhla zrealizovat na vhodných místech, která by umožňovala 

návštěvníkům parkovat přímo v areálu bobové dráhy. Ideální sjezd dráhy by měl být 

dlouhý minimálně 700 metrů. Tato atrakce je určena pro všechny věkové kategorie a cena 

by se měla pohybovat mezi 50 – 80 Kč za jednu jízdu. 

Vhodným místem pro stavbu letní bobové dráhy by bylo zejména středisko Kyčerka 

ve Velkých Karlovicích. Tento areál disponuje výborným zázemím jak po stránce 

technické vybavenosti (vleky, sjezdovky, parkovací místa), tak v oblasti služeb (restaurace, 

ubytování atd.). Této oblíbené zimní turistické destinaci dosud chyběla možnost 

celoročního využití a spolu s nově vznikajícím bike-parkem by právě bobová dráha mohla 

podstatně zvýšit atraktivitu střediska. Předpokládané náklady na výstavbu by neměli 

převýšit 10 milionů Kč. Část prostředků by mohla být hrazena z fondů EU, část z rozpočtu 

Zlínského kraje a část pak z vlastních prostředků provozovatele, jímž je ekonomicky velmi 

silná společnost Synot. 

Jako druhá výhodná lokalita byla vybrána sjezdovka u hotelu Horal. Tato lokalita byla 

vybrána, protože je poměrně odlišná od areálu Kyčerka. Zatímco předchozí areál je 

orientován zejména na aktivní sportovce, areál v okolí hotelu Horal je spíše orientován                     
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na rodiny s dětmi a relaxaci. Sjezdovka a vlek v tomto areálu jsou určeny spíše začínajícím 

lyžařům, a proto jsou také vhodné pro výstavbu dráhy s odlišným profilem, která se více 

hodí k charakteru celého areálu. Náklady na výstavbu této dráhy by vzhledem k terénu                         

a kratší celkové délce měly být zhruba poloviční, tedy 4 miliony korun. Finance by opět                     

z části mohly být čerpány z fondů EU, z části z rozpočtu Zlínského kraje a z části pak                       

z prostředků provozovatele, kterým je zde také finančně silná společnost HP Tronic. 

Balíček „Poznej život na valašském venkově“ 

Venkovský cestovní ruch se v současné době velice rozvíjí.  Je spojen s vícedenním 

pobytem a rekreačními aktivitami na venkově. Jde například o jízdu na kole, koni, pěší 

turistiku, konzumaci potravin vyprodukovaných na farmě, pozorování domácích zvířat                   

a péči o ně. Rozvoj toho typu souvisí s rozvojem cyklostezek, turistických stezek, farem                

a zemědělství. Vše jmenované je na Valašsku. Balíček s názvem „ Poznej život                               

na valašském venkově“ by byl určený pro rodiny s dětmi. Balíček by obsahoval ubytován 

ve valašských roubených chalupách, které jsou typické pro tuto horskou oblast. Chalupy              

se nachází v malebné obci Nový Hrozenkov rozkládající se podél břehu řeky Bečvy 

v CHKO Beskydy. Chalupy jsou situovány na úpatí hory Humenec ve vzdálenosti 300 m 

od přírodní vodní nádrže Balaton, kde je možné se okoupat. Areál je ideálním místem pro 

odpočinek rodin s dětmi. Kapacita chalup je 25 osob. Dále by balíček obsahoval prohlídku 

krajiny z koňského sedla, kterou by zprostředkovala organizace Hyje. Milovníci 

cykloturistiky by měli možnost účastnit se cyklo výletu s animátorem. Děti by mohly 

prožít část dne se zvířaty na farmě. Všichni účastníci by si mohli vyzkoušet dojení koz či 

ovcí a ochutnat místní domácí produkty a speciality (zabíjačka, kyselice, frgály, slivovice). 

  Nejefektivnější způsob propagace je v dnešní moderní době za pomoci internetu. 

Region má své internetové stránky, které však nejsou aktuální a bylo by vhodné, aby                 

se o ně někdo lépe staral. Být viděn je stěžejním prvkem reklamy, a proto bych navrhla 

zviditelnění Valašského regionu prostřednictvím slevových portálů ve formě podobných 

pobytových a poznávacích balíčků či zážitkových aktivit. První portál v ČR vznikl                           

na přelomu let 2008/2009 a byl to www.spa.cz. Nicméně prvním slevovým portálem tak 

jak ho známe dnes, byl Slevomat.cz a vznikl v dubnu 2010, portál Zapakatel.cz pak                        

po testování a přípravách vznikl v srpnu 2010. Pro zajímavost v ČR bylo koncem roku 

2011 cca 150 – 170 slevových portálů a tento počet neustále narůstá. To je daleko víc než 

http://www.spa.cz/
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např. v USA. Čína má cca 550 a Hong Kong cca 20 portálů. Např. Zapakatel.cz je vytvářen 

poměrně početným týmem 80 lidí. Mají zde vyčleněné specialisty, kteří „filtrují“ dobré 

slevy a slevy podvodné či nekalé. Pokud se jim velmi nízká cena nezdá, musí slevovému 

portálu vysvětlit proč je sleva tak nízká a musí obhájit podnikatelský záměr (např. 

vyloženě marketingová akce). Zapakatel.cz má velmi vysokou návštěvnost cca 80 000/1 

den. Sběrači tvoří 30%. Sběračem se rozumí ti, kteří využijí slevu v daném subjektu jednou 

a už se tam nikdy neobjeví. Je tedy potřeba pracovat s poskytovateli slev – partnery. Cílem 

je naučit tyto provozovatele wellness zařízení, hoteliéry a další dodavatelé, aby pochopili, 

že slevový portál by se neměl používat jako nástroj výdělku, ale jako marketingový 

nástroj. Je třeba návštěvníka umět zaujmout i další nabídkou a pracovat s ním. (např. odběr 

newsletter,  které jsou posílány prostřednictvím e-mailu). Podobné balíčky jako je „Poznej, 

život na valašském venkově“ se na slevových portálech již vyskytují, ale nejsou zaměřeny 

na Valašský region. Dostačující nabídka je z oblasti Prahy, Krkonoš, Šumavy a Jižní 

Moravy. Nabídka Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků je velmi omezená. 

Pátek 

17.00 - 18.00   - ubytování hostů ve 2 lůžkových pokojích 

18.00 - 19.00   - večeře 

19.00 - 20.00   - valašský slovník (historie jazyka, význam slov, kvíz) 

20.00 - 21.00  - valašský tanec a valašská hudba v doprovodu cimbálové muziky 

Vsacan 

21.00 - ?  - volná zábava u cimbálu 

Sobota 

7.30 - 8.30   - snídaně 

9.00 - 13.30   - cyklo výlet 

(Trasa A - 50 km, těžká) Humenec – Nový Hrozenkov, Kohútka, Velký Javorník, 

Bumbálka, Vysoká, Soláň, Tanečnice, Humenec.  

(Trasa B -  34 km, středně těžká) Humenec – Nový Hrozenkov, Kohútka, Velký Javorník, 

Velké Karlovice – Podťaté, Karolinka, Humenec. 
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(Trasa C - 22 km, lehká) pouze po cyklostezce Karolinka, Velké Karlovice, Leskové – 

Hotel Horal a zpět.  

13.30 - 14.30   - oběd (Valašská zabijačka) 

14.30 - 15.30   - odpolední siesta 

15.30 - 16.00   - přesun na Janovské Paseky 

16.00 - 17.30   - vyjížďka na koních, pro děti vodění koní  

17.30 - 18.00   - přesun na chatu 

18.00 - 19.00  - valašská večeře s ukázkou výroby jednotlivých pokrmů s 

Miroslavem Milučkým, šéfkuchařem hotelu Galík a držitelem 

bronzové medaile z celosvětové kuchařské soutěže Emirates Culinari 

Guild. 

19.00 - 20.30  - vyzkoušení si výroby kyselice, strapaček se zelím, bryndzy a 

valašských frgálů 

20.30 - 21.30  - výroba a košt slivovice (krátká přednáška o výrobě tradiční 

valašské pálenky s následným koštem jednotlivých vzorků od 

místních domorodců) 

21.30 - ?   - večer u muziky 

Neděle 

7.30 - 9.30   - snídaně 

10.00 - 11.00   - dojení koz, stříhání ovcí, nahnání ovcí do salaše, sečení trávy kosou 

11.15 - 13.30  - turistická procházka na Vrch Tanečnice (911 m), na vrcholu se 

nachází pomník připomínající tragickou smrt osmi zajatých 

partyzánů na blízkých samotách Šerhovny v roce 1944. 

13.30 – 15.00   - oběd 

15.00 – 16.00   - vyklizení pokojů 

16.00 – 16.30  - ukončení Valašského víkendu, předání valašských balíčků s frgály, 

zabijačkou a slivovicí. Pro děti dřevěné hračky. 
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Cena na 1 osobu  

Ubytování: 2 x 350 Kč 

Strava: 900 Kč 

Vyjížďka na koních: 250 Kč 

Organizační náklady:  15000 Kč 

3 animátoři – 6000 Kč 

Cimbálovka – 8000 Kč 

Miroslav Milučký – 1000 Kč 

 

Při počtu 20 účastníku celková cena balíčku: 3350 Kč 
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6 ZÁVĚR 

Valašsko je region ležící v severovýchodní hornaté oblasti České republiky v blízkosti 

hranic se Slovenskem. Cestovní ruch na Valašsku je spjat s udržováním kulturních 

památek, tradic a folkloru. Region je známý srdečností místních obyvatel, dobrou slivovicí 

a jedinečnou přírodou. Beskydy a Valašsko navštěvují z 80% návštěvníci ze Střední                         

a Severní Moravy. Podíl návštěvníků ze vzdálenějších částí České republiky je třetí 

nejnižší. Nejtypičtějšími návštěvníky regionu jsou rodiny s dětmi. Časté jsou návštěvy 

regionu pouze na jeden den. Návštěvníci přijíždějící do regionu využívají nejvíce 

ubytování v soukromí či penzionech. Nejčastějšími důvody návštěvy Valašska je relaxace 

a sportovní vyžití. Nadprůměrně přitažlivá je oblast Valašska pro zimní sporty, pěší 

turistiku a cykloturistiku. 

Hlavním cílem práce bylo nalézt a zhodnotit turistické atraktivity, které region 

Valašsko turistům nabízí a u kterých je předpoklad dalšího vyvíjení ve prospěch rozvoje 

cestovního ruchu. Na základě SWOT analýzy byla navržena vhodná doporučení a zlepšení 

k rozvoji cestovního ruchu v regionu Valašsko. Pro vypracování bakalářské práce bylo 

použito odborné literatury, která byla využita v teoretické části práce, propagační materiály 

a brožury z Informačního centra města Vsetín, kterých bylo použito při psaní praktické 

části. Dále bylo čerpáno z velkého množství internetových stránek a serverů. Některé 

informace byly použity z vlastní zkušenosti. Cíl bakalářské práce, který byl stanoven, byl 

dle názoru splněn.  

Vypracování této práce mi bylo velkým přínosem. Přestože v regionu žiji, dozvěděla 

jsem se spoustu nových informací, které mi doposud nebyly známé. Region Valašsko je 

ideálním místem pro relaxaci v přírodě. 
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SEZNAM ZKRATEK 

A.T.I.C. 

CR 

ČR 

EU 

CHKO 

NUTS 

UNESCO 

SWOT 

 

 

  

      

    

 

 Asociace turistických informačních center. 

Cestovní ruch. 

Česká republika. 

Evropská unie. 

Chráněná krajinná oblast. 

La Nomenclature des Unités Terriroria - les Statistiques (územní jednotky). 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti, hrozby). 
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