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1 Úvod 

V dnešní uspěchané době je velmi důležité najít si čas na aktivní odpočinek a ten lze 

nalézt hlavně v přírodě, která nabízí veliké využití volnočasových aktivit pro turisty. Mezi 

tyto aktivity, které v přírodě turisté nejčastěji vyhledávají, patří např. pěší turistika, 

cykloturistika. V zimě lyžování a další sporty. Lidé si trávení volného času v přírodě vybírají 

hlavně podle lokality, která nabízí přírodní zajímavosti, úkazy a atraktivity, které jsou pro ně 

nepochybně velkým lákadlem. Dále je pro danou oblast velmi důležitá doprovodná turistická 

infrastruktura, jež se týká především ubytovacích a stravovacích zařízení. Pokud daná oblast 

nabízí dostatek těchto aktivit, tak si lidé snáz tuto destinaci zapamatují a budou ji navštěvovat 

pravidelně.  

Dnes je těchto lokalit pro přírodní využití celá řada a tím jsou nepochybně  

i Moravskoslezské Beskydy, které byly vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Tato oblast je 

charakteristická svou krásnou krajinou a nabízí řadu přírodních a turistických atraktivit 

v každém ročním období. V této oblasti je dominantou Lysá hora s nejrozsáhlejší chráněnou 

krajinnou oblastí, nabízející veliké množství přírodních rezervací. Beskydy jsou velkým 

potenciálem pro cestovní ruch, jelikož poskytují krásné prostředí a využití po celý rok. V této 

oblasti můžeme provozovat pěší turistiku a v horském prostředí i cykloturistiku. V zimním 

období jsou Beskydy velikým lákadlem pro milovníky zimních sportů. 

Vymezené území této práce je Frenštát pod Radhoštěm a okolní obce, které leží 

v Moravskoslezských Beskydech. Město a okolní obce také nabízí širokou škálu přírodního, 

sportovního nebo kulturního vyžití. Pro milovníky zimních sportů jsou ve městě velikým 

lákadlem běžecké lyžařské trasy a sjezdovky. Frenštát pod Radhoštěm je město především 

s krásnou architekturou, přírodou a okolím. Tato oblast disponuje pěknou krajinou, která má 

významný vliv na cestovní ruch. V tomto městě je také pozitivní životní prostředí a podnebí, 

na které turisté při využívání volnočasových aktivit kladou důraz. Město je také bohaté  

na historii, folklór a řadu významných osobností, které jsou spojené s městem a okolím.  
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2 Metodika zpracování a cíl bakalářské práce 

Cílem této práce je vymezení území v Moravskoslezských Beskydech, kterým je 

Frenštátsko, dále podrobnější prostudování této oblasti a následné vyhodnocení přírodní, 

sportovní a turistické využitelnosti ve Frenštátsku a jeho okolních obcích. 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vyhledala odbornou literaturu, ze které budu 

v této práci vycházet, abych se lépe s touto problematikou seznámila a dobře se v ní 

orientovala. Zaměřila jsem se především na knihy o cestovním ruchu, Moravskoslezských 

Beskyd, geografické členění České republiky a dalších publikací o Frenštátsku, díky nimž 

jsem získala potřebné informace, které byly vyhledány ve Vědecké knihovně v Ostravě, a také 

v městské knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm.  

Další informace byly vyhledány na internetových stránkách Českého statistického 

úřadu, stránkách informačního centra města Frenštátu pod Radhoštěm, Regionální Informační 

Servis a na stránkách Moravskoslezského Regionu. Prostudovala jsem si také potřebné letáky 

z informačního centra ve Frenštátě pod Radhoštěm.  

Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena  

na geografickou charakteristiku Frenštátska, využití volnočasových aktivit v přírodě formou 

pěší turistiky, cykloturistiky, lyžování a dalších sportů, které tato oblast nabízí. Práce se také 

zabývá vybaveností turistickou infrastrukturou a různými přírodními a turistickými 

zajímavostmi. Dále je práce zaměřena na okolní obce, kterými jsou Trojanovice, Bordovice, 

Lichnov, Tichá, Kunčice pod Ondřejníkem a Veřovice.  

Praktická část bakalářské práce obsahuje dotazník, který je zpracován především  

pro místní obyvatele města Frenštátu pod Radhoštěm.  Hlavním cílem tohoto dotazníkového 

šetření je ověřit, zda jsou místním obyvatelům poskytovány kvalitní služby, dostatek 

volnočasových aktivit ve městě a také to, jak lidé hodnotí krajinu a okolí Frenštátska. 

Všechny tyto informace jsem sbírala v terénu formou dotazníků, které byly rozdány převážně 

místním obyvatelům města Frenštátu pod Radhoštěm, dále lidem, kteří toto město navštěvují 

často nebo studentům, kteří navštěvovali místní školu. Všechny potřebné údaje, získané 

z dotazníků byly zpracovány do grafické podoby a náležitě okomentovány.  
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3 Geografická charakteristika a vymezení Moravskoslezských 

Beskyd 

Moravskoslezské Beskydy se rozkládají v severovýchodní části České republiky podél 

hranic s Polskem a Slovenskem a jsou tvořeny Moravskoslezskými, Slezskými Beskydami  

a jejich podhůřím, Štramberskou vrchovinou a severní částí Vsetínských vrchů. Na území 

Beskyd se rozkládá CHKO Beskydy. Nejvyšší bod Moravskoslezských Beskyd tvoří Lysá 

hora, která měří 1323 m. [17] 

“Oblast je vymezena městy Valašské Meziřící, Nový Jičín, Rožnov pod Radhoštěm, 

Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Příbor, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek, Český 

Těšín, Třinec, Jablunkov a jejími správními obvody. Města spadají do okresů Vsetín, Nový 

Jičín, Frýdek-Místek a Karviná, z nichž okres Vsetín spadá do Zlínského kraje, všechny 

ostatní okresy náleží do kraje Moravskoslezského.“ [17] 

Studovaným územím této práce je město Frenštát pod Radhoštěm a jeho okolní obce 

Trojanovice, Bordovice, Lichnov, Tichá, Veřovice a Kunčice pod Ondřejníkem.  

3.1 Poloha území 

Město Frenštát pod Radhoštěm spadá do okresu Nový Jičín a leží uprostřed krásné 

krajiny Moravskoslezských Beskyd, kde protéká od jihu k severu řeka Lubina, která tvoří 

částečně přirozené hranice. Do Lubiny teče řeka Lomná. Severní mez mezi městem a obcí 

Tichou tvoří potok Bystré. Tento potok je dlouhý 1250 metrů. Hlavní jádro města má 

zeměpisnou polohu 35°53´východní délky a 49°33´severní šířky. Nejspodnější bod vytváří 

Bystrý potok, který se nad městem vlévá do Lomné. [6] 

Okolní obce Trojanovice, Bordovice, Lichnov, Tichá, Veřovice a Kunčice  

pod Ondřejníkem leží na jihu Moravskoslezského kraje. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, 

na východě s obcemi správního obvodu Frýdlant nad Ostravicí, na severu tvoří jeho hranici 

obce správního obvodu Frýdek-Místek, na severozápadě obce správního obvodu Kopřivnice  

a na západě obce správního obvodu Nový Jičín. [18] 
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Obr. 3.1 Mapa Frenštátu pod Radhoštěm 

 

Dostupné z:  

http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/admin/index.php#c=3729883%252C5495356&z=5&l=ajax_admi

n,ajax_admin_zabaged&p=& [Citace: 12. 2. 2013], [19] 

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm  

“Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva 

vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají.“ Většinou správní obvod rozšířené 

působnosti tvoří část okresu, ale jindy je totožný s územím okresu. Některé správní obvody 

obcí s rozšířenou působností do roku 2006 zasahovaly v rámci samosprávního kraje do více 

okresů. Dle vyhlášky 513/2006 sb., která se stala účinná 1. ledna 2007, se změnily hranice 

okresů tak, že žádná obec s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres. Obce 

s rozšířenou působností jsou novým typem obcí, které vykonávají státní správu v přenesené 

působnosti. [19] 

Poté, co byly anulovány okresní úřady 1. ledna 2003 podle zákona č. 314/2002 Sb. 

jejich působnosti se ujalo 205 obcí s rozšířenou působností. Mezi jednu z těchto obcí se řadí  

i město Frenštát pod Radhoštěm a správními obvody obcí jsou Trojanovice, Bordovice, 

Lichnov, Tichá a Veřovice. [21], [22] 
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Tab. 3.1 Počet obyvatel, průměrný věk a rozloha v SO ORP Frenštát pod Radhoštěm (k 

1. 1. 2013) 

Název obce 

 

Počet obyvatel 

 

Průměrný věk Katastrální 

plocha v 

(ha) celkem muži ženy celkem muži ženy 

Bordovice      576    296    280 40,9 39,1 42,8     630 

Frenštát pod 

Radhoštěm 
10 990 5 285 5 705 41,3 39,3 43,1 1 143 

Lichnov  1 484    769   715 40,5 38,9 42,3 1 207 

Tichá  1 727    842   885 40,3 38,9 41,5 1 644 

Trojanovice  2 333 1 176   1 157 40,4 39,2 41,6 3 580 

Veřovice  1 969    968   1 001 40,8 39,7 41,8 1 657 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012, [Citace: 11. 2. 

2013], [24] 

 

Nejvíce obyvatel žije ve městě Frenštát pod Radhoštěm (10 990) a nejméně v obci 

Bordovice (576). Největší rozlohu má obec Trojanovice (3 580) a nejmenší obec Bordovice 

(630). U ostatních obcí se rozloha pohybuje něco přes 1000 ha.  

 

4 Hodnocení lokalizačních předpokladů 

4.1 Přírodní 

“V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., mají zvláštní 

postavení významné krajinné prvky – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné 

části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.“ [26] 

4.1.1 Geomorfologie a geologie 

Frenštátsko patří k Vnějším Západním Karpatům a je součástí flyšového pásma. 

Území se nachází na rozhraní západní části Moravskoslezských Beskyd a náleží do skupiny 

Radhoště a na severu přiléhá Podbeskydská Pahorkatina. Horské a členité území 

Radhošťských Beskyd od západu modelují hřebeny hor Velkého a Malého Javorníka, Kyčery, 

Tanečnice a Radhoště. Příkrovové svahy na severu člení hluboká údolí potoků s přítoky a tím 

vytváří členitý reliéf s velkými svahovými poměry. Směrem k severu od úpatí hor navazuje 

mírná a zvlněná erozně-denudační sníženina Frenštatské brázdy. Severně od Frenštátu pod 

Radhoštěm se rozprostírá zvlněné území jižních okrajů Štramberské vrchoviny.  

Území Frenštátska patří do provincie Západní Karpaty a soustavy Vnějších Západních 

Karpat. [2], [25] 
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“Jak tvrdí Demek (1987), geomorfologické jednotky na úroveň okrsků jsou členěny takto:  

Provincie:  Západní Karpaty 

Subprovincie: IX Vnější Západní Karpaty 

Oblast: IX D Západobeskydské podhůří 

Celek: IX D-1 Podbeskydská pahorkatina 

Podcelek: IX D-1D Štramberská vrchovina 

Okrsky: IX D-1D-c Ondřejník 

 IX D-1D-d Kozlovická kotlina 

 IX D-1D-e Měrkovická pahorkatina 

 IX D-1D-f  Šostýnské vrchy 

 IX D-1D-g Ženklavská kotlina 

 IX D-1D-h Libotínské vrchy 

Podcelek: IX D-1E Frenštátská brázda 

Okrsky: IX D-1E-b Radhošťské podhůří 

 IX D-1E-c Veřovická brázda 

Oblast: IX E Západní Beskydy 

Celek: IX E-3 Moravskoslezské Beskydy 

Podcelek: IX E-3A Radhošťská hornatina 

Okrsky: IX E-3A-a Hodslavický Javorník 

 IX E-3A-b Radhošťský hřbet“ [5] 

 

Geologicky se řadí Karpaty do rozsáhlého systému mladých pásemných pohoří, které 

vznikly na konci druhohor a ve třetihorách působením etapy alpínského vrásnění. 

Frenštátskou stavbu představují dva příkrovy, spodní podslezský a vyšší slezský příkrov. 

Spodek soustavy příkrovů tvoří Podslezská jednota, která je utvořena jílovci  

a pískovci svrchní křídy. Horniny podslezské jednotky tvoří placatý reliéf Podbeskydské 

pahorkatiny. Hlavní hřeben Moravskoslezských Beskyd představují především odolné 

pískovce. V období svrchní křídy se převážná většina usazenin, vyznačovala rytmickým 

střídáním pískovců, prachovců, jílovců, slínovců, slepenců, ale i gradačním zvrstvením. 

Takovéto horniny se vyznačují flyšovým pásmem. [8] 

4.1.2 Klimatické poměry 

 Podle Quitta náleží oblast Frenštátka do čtyř podnebných pásem. Nejvyšší místa tvoří 

oblasti CH6 s krátkými léty, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období je dlouhé 
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s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná a vlhká 

s dlouhým trváním sněhové pokrývky a CH7 v této oblasti je velmi krátké až krátké léto, 

mírně chladné a vlhké, přechodné období dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem, zima 

je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou. Největší část spadá  

do klimatické oblasti, označené MT2, krátké léto, mírně chladné, mírně vlhké, přechodné 

období krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými 

teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. Oblast MT9 má suché až mírně 

suché, teplé dlouhé léto a zima je krátká, mírná a suchá. [13] 

 Klimatické podnebí je tedy ovlivněno umístěním, které je dané směrem ke světovým 

stranám a především směrům vzdušného proudění. Nejvyšší úhrn srážek převládá  

ve vysokých polohách a návětrných místech severního hřebene. V zimní fázi se ve vyšších 

místech vyskytuje velmi hojné množství sněhových srážek. Průměrná roční teplota  

ve Frenštátu je okolo 7,4 °C, 946 mm v lokalitě Bílá (Salajka) 5,4 °C, 1144, a na nejvyšším 

bodu Lysé hory dosahuje teplota pouhých 2,5 °C, 1532 mm. Lysá hora je také místem, kde je 

nejvíce větrno, kde jsou nejčastější směry větru od jihu a západu,  

v nižších polohách je vítr nejčastěji jihozápadního směru. Nejchladnějším měsícem celého 

roku na Lysé hoře je leden s průměrnou teplotou, která dosahuje -6,5 °C. [3] 

 

Tab. 4.1 Klimatická charakteristika oblastí ve Frenštátsku 

Klimatická oblast MT9 MT2 CH7 CH6 

Počet letních dnů 40-50 20-30 10-30 10-30 

Počet mrazivých dnů 110-160 110-130 140-160 140-60 

Průměrná teplota v lednu -3 až -4°C -3 až -4°C -3 až -4°C -4 až -5°C 

Průměrná teplota v červenci 17 až 18°C 16 až 17°C 15 až 16°C 14 až 15°C 

Srážkový úhrn ve vegetačním 

období 

400-

450mm 

450-

500mm 

500-

600mm 

600-

700mm 

Srážkový úhrn v zimním období 
250-

300mm 

250-

300mm 

350-

400mm 

400-

500mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80 80-100 100-120 120-140 

Zdroj: E Quitt (1971), [13] 

4.1.3 Vodstvo 

 Frenštátsko patří k oblasti Baltického moře, vlévající se do přítoků řeky Odry. Město 

Frenštát pod Radhoštěm leží mezi řekami Lomná, Lubina a Bystrá. Lubina patří mezi řeku  
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s nejdelším a nejvodnatějším přítokem, která pramení na severozápadním svahu Radhoště  

a teče směrem k severu. Přítoky levého břehu jsou Trutnovský potok, Javornička a Rokytná.  

Na pravém břehu tečou do Lubiny Radhošťový  potok, Lomná, Bystrá, Tichavka, Lubinka, 

Ondřejnice a Čeladnice. Obec Bordovice se nachází podél břehu Lichnovského potoka 390 - 

420 m. n. v., v délce cca 2 km od jihozápadu k severovýchodu. V údolí Lichnovského potoka 

zvaném „Javornička“ (podle pramene Velkého Javorníka), který se vlévá, na severním okraji 

do řeky Lubiny se rozprostírá obec Bordovice. Obcí Tichou protéká potok  Tichávka, která 

pramení v Kunčicích pod Ondřejníkem v nadmořské výšce 470 m. Zleva se nachází potok 

Rakovec. Další významnou řekou Frenštátska je řeka Jičínka, která pramení pod Velkým 

Javorníkem a Kamenárkou, a poté protéká obcí Veřovice. Severně od obce Veřovice pramení 

řeka Sedlnice. Další důležitou řekou pro tuto oblast je Jičínka, která ústí do Odry pod obcí 

Kunín ve výšce 243 m. n. m., pramení pod Velkým Javorníkem v Moravskoslezských 

Beskydech. [6] 

 

Vodní nádrže 

 Ve SO ORP Frenštát p. R. se moc významných vodních ploch nenalézá. Ve Frenštátě 

jde především o postranní akumulační nádrže Siberie u řeky Lubiny, která dříve sloužila 

především armádě ČR a v současnosti je využívaná pro rekreační účely. V Trojanovicích je 

na řece Lubině postavena vodohospodářská nádrž Lubina, která má objem přibližně  

51 000 m
3
, kde se pod její hrází nachází čerpací stanice. Tato stanice dodává vodu do areálu 

Dolu Frenštát – západ, kde je voda upravena a čerpána do vodojemu Kozinec a právě odtud je 

zásoben závod Důl Frenštát – západ. Další drobné vodní plochy jsou po celém SO ORP 

Frenštát p. R., ovšem tyto plochy nejsou nějak významné. [25] 

 

Protipovodňová ochrana 

 Vodní toky, které spadají pod oblast Beskyd, jsou vyznačovány svou nestálou 

stabilitou průtoků. Ve SO ORP Frenštát p. R. je pro vodní toky Lubina a Tichávka stanoveno 

záplavové místo. Vodní tok Tichávka ohrožuje záplavami obec v Tiché. Frenštát  

pod Radhoštěm má zpracován Povodňový plán, který řeší především otázky organizování 

protipovodňových opatření a dále popisuje úkoly a pravomoci dílčích orgánů a organizací, 

které se zabývají povodňovou službou. Převážná ochrana proti povodním spočívá v budování 

hrází urbanizovaného území. [25] 
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4.1.4 Roslinstvo a živočišstvo 

Velmi důležitý vliv na cestovní ruch má hlavně přírodní prostředí, které lze rozdělit 

podle vztahu k biosféře na obměny složek přírodního prostředí (kvantitativní a kvalitativní 

obměny podle zastoupení druhů flóry a fauny a také je neopomenutelná změna týkající se 

ekosystémů). Na znečištění všech složek přírody a jejího prostředí působí vlivy fyzikální, 

chemické nebo jiné cizorodé látky, které se mohou vyskytnout. [10] 

 

Natura 2000 

 Vznikla za účelem soustavy chráněných území, které vytvářejí na svém území všechny 

země EU dle jednotlivých principů. Hlavním cílem vzniku tohoto systému je zabezpečit 

ochranu těch nejcennějších druhů z evropského pohledu, nejvíce ohrožených typů živočichů, 

rostlin, a nebo se také může jednat o výjimečné výskyty v omezené míře právě svou 

přítomností v určité oblasti. Do této soustavy řešeného území spadá evropsky významná 

lokalita Beskydy a ptačí zóna. [23] 

 Vegetace a rostlinstvo Beskyd je typické svou přítomností karpatských typů. Je zde 

mnoho chráněných a ohrožených druhů rostlin jako je chrpa měkká, vstavač mužský, 

osmahlý, střevíčník pantoflíček, prstnatec bezový, lilie zlatohlávek, rosnatka okrouhlolistá  

a ďáblík bahenní. Rostlinné druhy, které se vyskytují v Beskydech a liší jednotlivými biotopy. 

Pro Beskydy jsou typické porosty bučiny a jedlobučin, horských smrčin, rašelinné  

i podmáčené smrčiny, suťové lesy, horské olšiny, podhorské a horské pastviny, louky a také 

pastviny, luční nebo lesní pěnovková prameniště. [27] 

 Nejrozšířenějším druhem přirozeného lesa jsou jednotkové, které byly dávno z velké 

části nahrazeny nepůvodními smrkovými porosty. Původní lesy jsou dochovány jen 

v některých rezervacích. [27] 

Jižní část Beskyd tvoří květnaté bučiny. Velikou převahu dřevin má buk lesní,  

na některých místech jedle bělokorá, javor klen a ve vyšších polohách smrk ztepilý. Keře 

tvoří omamně vonící lýkovec jedovatý, který má na mnoha místech rozsáhlé porosty. Velký 

počet druhů tvoří byliny, jedná se o stínomilné druhy, které potřebují veliké množství humusu 

a půdní vlhkosti. Tyto druhy se nejčastěji vyskytují v NPR Mazák nebo NPR Radhošť. [27] 

 Ve vyšších polohách se objevují smrkové bučiny, které jsou tvořeny stromovým 

patrem, kde je přítomný převážně buk a významný podíl má smrk a vtroušený javor klen. 

Bylinné patro tvoří zejména trávy s převažující bikou lesní, třtinou chloupkatou a bikou bílou. 

Ostatní rostliny jsou borůvka černá, plavuň pučivá nebo žebrovice různolistá. Také je zde 

mnoho mechů, kde převládá ploník. Tyto porosty jsou v PR Travný, PR Smrk a PR Noříčí.  
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 Nejvyšší polohy Moravskoslezských Beskyd tvoří horské smrčiny a porosty horských 

smrků a jeřábu ptačího, tyto kategorie jsou přizpůsobeny klimatickým podmínkám 

v nadmořských výškách nad 1200 m. V nejvyšších polohách jsou smrčiny, kde je bylinné 

patro chudší. Převažují zde trávy, brusnice borůvky, mechy a rašeliník. Pozůstatky původních 

horských smrčin mají existenci na Lysé hoře například v NPR Mazák, Smrku a Kněhyně. [27] 

 Fauna v Beskydech je důsledkem dlouhodobé etapy a také změn přírodní atmosféry, 

což je důsledek činností člověka. Živočišstvo je v této oblasti velmi rozmanité. Vzácné druhy 

přebývají pouze v Beskydech, jsou zde vlk obecný, medvěd hnědý, čolek karpatský, vranka 

pruhoploutvá a puštík bělavý. Jsou tu také další vzácná zvířata, jedná se o ryse ostrovida, 

vydru říční, myšivku horskou, tetřeva hlušce, strakapouda bělohřbetého, čápa černého, sýce 

rousného, chřástala polního a zmiji obecnou. [28] 

 Velmi bohatou skupinou tvoří bezobratlí živočichové, kterými jsou střevlíci, ale také 

mnoho kategorií sekáčů, pavouků a brouků. [28] 

 Nejohroženější živočichové jsou vodní, protože jejich prostředí pro žití bylo člověkem 

nejvíce ovlivněno tím, že bylo poškozeno úpravou vodních toků, znečištěním vod, chemizací 

zemědělství i lesnictví. Největší úbytek je u obojživelníků a ryb. Mezi nejznámější druhy ryb 

patří pstruh potoční, vranka pruhoploutvá nebo lipan podhorní. Velmi významný druh je 

čolek karpatský nebo čolek horský, který se vyskytuje nejčastěji. Z žab zde přebývá skokan 

hnědý, místy kuňka žlutobřichá, ropucha obecná nebo ropucha zelená. [28] 

 Některé druhy živočichů, které byly vyhubeny, už zde nepřebývají, jedná se o tetřeva 

hlušce nebo kočku divokou. Poslední dobou se objevuje krkavec velký, rys ostrovid, medvěd 

hnědý nebo vlk. Zejména byly vyhubeny velké šelmy. Díky jejich ochraně došlo opět 

k obnovení jejich výskytu i v Beskydech. Z menších živočichů např. rys ostrovid, medvěd 

hnědý. [28] 

 Toto území je velmi bohaté na výskyt ptáků. Z velkých dravců vymizel orel skalní, 

orel křiklavý a sokol stěhovavý. Ohroženými ptáky, kteří mají hnízdo, jsou včelojed lesní  

a ostříž lesní. [28] 

4.1.5 Ochrana území a krajiny 

Vlivy cestovního ruchu na krajinu 

 “Jak tvrdí Pásková, (2008, str. 60) krajina představuje významný primární zdroj 

cestovního ruchu a zásadní kapitál pro podnikání v této oblasti. Krajina se řadí mezi 

nejvýznamnější externality trhu cestovního ruchu. Je – li krajina vlastní atraktivitou,  

tak dochází obvykle k jejímu zosnování a komercializaci, ovšem její hlavní hodnoty jsou  
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do určité míry zachovány jako předmět podnikání. Častější roli krajiny v cestovním ruchu 

hrají ubytovací, stravovací, dopravní, zábavní a interpretační infrastrukturu cestovního 

ruchu. Tyto důsledky vedou k vzájemné synergii a uškozování hodnot a funkcí krajiny, kterými 

jsou fragmentace krajiny, snižování rozmanitosti, snižování estetické hodnoty a ekologické 

stability, poškození hospodářské, terapeutické a hygienická funkce.“ [10]  

 

Žádoucí vlivy cestovního ruchu 

Mezi nejobvyklejší vhodné vlivy cestovního ruchu se řadí např. růst úrovně a intenzity 

ochrany krajiny a její péči, udržitelnosti využívání dědictví krajiny (snaha o zachování 

původnosti krajiny a její jedinečnosti, využití biomasy a obnovitelných zdrojů), větší investice 

do zvyšování schopnosti krajinného dědictví (technika, výzkum, školení), růst počtu 

návštěvníků i místních obyvatel, kteří dovedou ocenit přírodní, kulturně historické aspekty 

krajiny, vyšší růst přístupnosti a prostupnosti krajiny pro místní obyvatelé, budování 

naučných cyklostezek, hipostezek a stezek, ekonomické opodstatnění ochrany přírody  

a krajiny ve formě maloplošných i velkoplošných území, která jsou chráněna. [10] 

 

Nežádoucí vlivy cestovního ruchu 

Krajina bývá často při rozvoji turistiky více „obětována“ cestovnímu ruchu a jsou  

do ní zahrnuty postupně i dalších atraktivity krajiny. Díky tomu dochází k zániku hlavního 

atributu atraktivity cestovního ruchu a to její autenticity, původnosti artefaktů a projevů místní 

kultury, přírodních, doteď civilizací významněji nenarušených lokalit. Krajina se místo 

původní ekologické vyváženosti, souladu, svébytností a spojením s místní komunitou stává 

zdrojem spíše ekonomickým scénářem pro turistické areály. Nejvýznamnějším negativním 

dopadem cestovního ruchu je přeměna původního prostředí, které není využíváno původními 

obyvateli, ale je vytvořeno spíše pro návštěvníky. [10] 

 

CHKO Beskydy 

 Svou rozlohou 1160 ha zaujímají Beskydy největší chráněné území v České republice, 

které bylo vyhlášeno v roce 1973 a to především díky svým výjimečným přírodním 

hodnotám, kterými jsou původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských 

živočichům i rostlin mnoha druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové  

i podzemní pseudokrasové jevy a mimořádná estetická hodnota krajiny vzniklá historickým 

soužitím člověka na tomto území. Její správa sídlí v Rožnově pod Radhoštěm. Horskou 
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krajinu tvoří geomorfologické jednotky Moravskoslezské Beskydy, Rožnovská brázda, 

Vsetínské vrchy a Javorníky. [14]  

 Přírodní hodnoty CHKO Beskydy obsahují 50 maloplošných chráněných území, 

vyhlášení dvou ptačích oblastí, územní překrytí CHKO s mezinárodně významným ptačím 

územím (IBA) a navržením celé této oblasti za významnou evropskou lokalitu. [23] 

Správa CHKO Beskydy, provozuje tři naučné stezky, o kterých se turisté mohou 

dozvědět více informací o přírodě. Maloplošná chráněná území, kterými prochází značené 

trasy, se návštěvníci dozvědí o těchto územích přímo na místě z informačních tabulí. [23] 

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Beskydy obsahuje: 7 národních přírodních 

rezervací, 1 národní přírodní památka, 20 přírodních rezervací a 22 přírodních památek.  

V působnosti Správy CHKO Beskydy je i národní přírodní rezervace Čantoria ve Slezských 

Beskydech. [23] 

 

Základní údaje:  

Vyhlášení CHKO:  5. března 1973 výnosem MK ČSR č. j. 5373/1973  

Rozloha:   116 000 ha (podle vyhlášky), 119 696 ha (podle GIS)  

Nadmořská výška: 350 m (Zubří), 1323 m (Lysá hora)  

Lesnatost:   71 %  

Územní vymezení: kraj Moravskoslezský a Zlínský (okres Nový Jičín, Frýdek- Místek  

a Vsetín)  

Sídlo správy:   Rožnov pod Radhoštěm [23] 

 

NPR a PR na Frenštátsku 

 Hlavním cílem rezervace je chránit cenné lesní porosty s přirozenou dřevinnou 

skladbou, která se vyskytuje v západokarpatské oblasti na svazích horského hřebene Nořící, 

kde je hojné zastoupení lesních druhů a zajištění lesního společenstva s ohroženými 

rostlinnými druhy. [30] 

 

NPR Radhošť 

 Rozprostírá se ve střední části Moravskoslezských Beskyd zvané Radhošťská 

hornatina. Tato oblast dominuje právě svým umístěním, dalekými výhledy a přírodními 

hodnotami. Díky nim byla vrcholová část se smíšenými pralesovými porosty vyhlášená 

k ochraně v r. 1955 na ploše 78,4 ha. Dnešní NPR Radhošť má rozsah 144,93 ha. 

Nejcennějšími jsou pozůstatky jednobukového pralesa s příměsí jasanu, javoru klenu a smrku 
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s patrnými vlivy, které jsou způsobeny drsným klimatem, projevujícími se zakrslými formami 

dřevin. Kulturně historických pamětihodností je na Radhošti mnoho. Nejznámější je vysoká 

socha pohanského boha úrody a pohostinnosti Radegasta, která má přes 3 m. Mezi známá  

a oblíbená místa patří i Pustevny, dnes s NKP s dřevěnými konstrukcemi od Dušana 

Jurkoviče, v zimě slouží jako lyžařské středisko, které má mnoho vleků. Stojí zde také Poutní 

kaple věrozvěstů Cyrila a Metoděje z  r. 1898, která je vybudována ve stylu byzantském. 

K významným událostem patří odvoz bloku godulského pískovce z Radhoště, který byl 

věnován jako jeden ze základních kamenů pro stavbu Národního divadla v Praze r. 1868. [14] 

 NS Radhošť začíná v sedle (1018 m) u kamenné chaty Šumná nad parkovištěm 

Pustevny. Nalezneme zde různá místa s výhledem, sochu Radegasta a Kapli Cyrila  

a Metoděje. [14] 

 

PR Noříčí 

 V Moravskoslezských Beskydech patří Noříčí hora (1047 m n. m.) k těm, kde se 

dochovaly na vrcholech a úbočích zbytky prvotních lesních porostů, které leží v horské 

oblasti a především v severním pásu zasaženém vypouštěním emisí z průmyslového 

Ostravska. Chráněný porost Noříčí je vzdálený 6 km jihovýchodně od Frenštátu  

pod Radhoštěm, v nadmořské výšce 680 – 1047 m v geomorfologické jednotce Radhošťská 

hornatina, která vybíhá z hlavního hřebene Pusteven do hluboké Frenštátské brázdy a jednou 

z nich je Noříčí hora. [14] 

 Její prudké spadající svahy exponované k severu a severozápadu budované pískovci 

křídového stáří byly ovlivněny radikálním klimatem ve starších čtvrtohorách, kde vznikly 

rokle a rozvolněné balvanové sutě. Na kamenitých stráních obohacují pralesovitou 

jednobukovou skladbu javory mléč a klen, místy se zde vyskytuje smrk, který je rozšiřován 

díky částečnému zalesňování. Bohatý je také bylinný podrost, kde převládá bika lesní  

a bělava. metlice křivolaká, šťavel kyselý, sedmikvítek evropský aj. Dobré životní prostředí je 

vhodné především pro ptactvo, jelena evropského, jezevce lesního a vzácně se vyskytuje i rys 

ostrovid. [14] 

 Tato přírodní rezervace je chráněna od r. 1955. Původní rozloha 52,4 ha byla v r. 1999 

snížena na 37,9 ha. Ochrana je zaměřena na uchování ojedinělých zbytků původního 

smíšeného lesa, který je typický pro západokarpatskou oblast. [14] 
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PR Klíny 

 V této rezervací jsou chráněné přirozené porosty na prudkých kamenitých svazích. 

Hlavní dřevinou je buk, výjimečně se vyskytuje javor klen a jedle. Větší část je tvořena 

vysázeným smrkem. Porosty tvoří místy pralesovitý charakter. Území rezervace je 

rozbrázděno prudkými balvanitými zářezy potoků, které jsou hluboké 8 metrů. V této 

rezervaci je možné vidět čápa černého nebo jestřába lesního. [1] 

 

NPR Kněhyně-Čertův Mlýn 

 Jedná se o největší rezervaci v CHKO Beskydy. Je zde zachován zbytek lesních 

porostů horského typu ve věku 160 – 180 let. Dominujícím druhem, který se nachází  

ve vrcholové části je smrk a v nižších polohách buk. Nejstarší stromové patro je převážně 

odumřelé, kde dochází k rozpadu lesa. Je to etapa přirozeného vývoje přírodního lesa. 

V rezervaci se vyskytuje vzácný jediný druh slepého střevlíčka. V ČR žije pouze na tomto 

území a ještě na několika dalších vrcholech Beskyd. [1] 

 

Jeskyně Cyrilka 

 V Beskydech je možné nalézt jedinečný geologický unikát, tzv. beskydský 

pseudokras. Jedná se o puklinové a rozsedlinové jeskyně, které vznikly posuny kamenných 

bloků v pískovcových vrstvách. Oblast Radhoště a Kněhyně je botahá na tyto jevy, kde se 

vyskytují již přes dvě desítky jeskyní. Jeskyně Cyrilka, která se nachází na Pustevnách a je 

s 370 metrovou délkou chodeb nejdelší pseudokrasová jeskyně v ČR. V jeskyni Cyrilce 

zimuje kromě mnoha jiných druhů netopýrů také velmi ohrožený vrápenec malý. [1] 

 

Přírodní památka Kněhyňská jeskyně 

 Jedná se o nejhlubší propasťovitou puklinu jeskyně s hloubkou 57,5 m. Tato přírodní 

památka je nejhlubší jeskyní pseudokrasového typu nejen v Beskydech, ale i v celých 

Západních Karpatech. Jeskyně má tři vstupní otvory s celkovou délkou chodeb v několika 

patrech, která je asi 280 m. V zimním období se zde vyskytují netopýři, kterými jsou 

především netopýr ušatý, vousatý nebo netopýr velký. [1] 

 

Mořské oko 

 Je to jezírko, které se nachází v blízkosti hotelu Tanečnica, které vzniklo na konci 19. 

století prohloubením mokřadu. Toto prohloubení provedli členové Pohorské jednoty Radhošť. 

Tůňka slouží hlavně k rozmnožování obojživelníků a je jedinou lokalitou v CHKO Beskydy, 
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kde se vyskytují čolci. Jde zejména o čolka obecného, horského a karpatského. V jezírku se 

vyskytují kromě čolků i některé druhy žab, kterými jsou např. kuňka žlutobřichá a ropucha 

obecná. [1] 

 

Přírodní památka Travertinová kaskáda  

Tato významná chráněná přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 1988, jako 

chráněnou přírodní památkou se nachází na katastrálním území obce Tichá, kterou tvoří 

vydatný sladkovodní pramen, který je pravým přítokem říčky Tichavky. Potok Tichavka 

vyvěrá na jihozápadním úbočí Tichavy (Tichavské hůrky) ve výšce asi 370 m. n. m., jejíž 

jižní část je převážně z vápence. Podle starých občanů se zde traduje, že jsou v podzemí 

trhliny i jeskyně, kde se drží hladina vody, která zde vyvěrá a vápenec se usazuje na trávě, 

mechu a okolo toku a tím stále zvyšuje koryto potůčku. Délka potůčku, na kterém tento 

přírodní proces probíhá je 120 m. V této části nemá potůček žádný přítok a vytváří 

travertinovou kaskádu, která je vyvýšena nad okolní terén. Podloží koryta potůčku je tvořeno 

travertinovým valem o výšce 10 - 70 cm. Na vrcholové části valu je mělké koryto, hluboké  

5 - 10 cm o stejné šířce. Ve své horní části protéká potůček lesem. Přes velkou rychlost 

tekoucí vody jsou právě v těchto místech nanášeny travertinové kaskády největší mocnosti.  

V druhé polovině toku, kde se potůček vinul po okraji louky, došlo po povodních v roce 1997 

k sesuvu okolních břehů. [31] 

 

Obr. 4.1 Travertinová kaskáda 

 

Zdroj:http://www.frenstat.info/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100493&id=1019&p1=1068 

[Citace: 16. 3. 2013], [31] 
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Přírodní památka Velký Kámen 

 

 Tato památka se nachází na severozápadním úbočí Velkého Javorníků (918 m), která 

leží v nadmořské výšce 638 – 745 m ve Veřovických vrších, západní části Radhošťské 

hornatiny a asi 2 km jihovýchodně od Veřovic byla vyhlášena v roce 1999. Hlavním důvodem 

této ochrany je geomorfologický útvar – rozsáhlý výchoz pískovcových godulských vrstev, 

které byly velmi rozrušeny erozní činností a přírodě blízký lesní porost s vysokou 

biodiverzitou. Toto území leží na okraji, kde se vyskytují godulské vrstvy s hrubě rytmickým 

flyšem s pískovci, dole po svahu vystupují pestré godulské vrstvy. Vyskytuje se zde široká 

škála rostlinných a živočišných druhů. Z rostlinstva se jedná o buk lesní, javor klen, jedli 

bělokorou, javor mléč, jilm horský, jasan ztepilý a vzácně jeřáb ptačí a další. Z živočišných 

druhů se zde vyskytují nenáročné lesní druhy, kterými jsou zmije obecná, ještěrka živorodá. 

Na starších lesních porostech datel černý, strakapoud velký, krkavec velký, kos horský a další 

drobní savci. [31] 

 

Obr. 4.2 Přírodní památka Velký Kámen 

 
Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100493&id=1019&p1=1068 

[Citace: 16. 3. 2013], [31] 

 

SWOT analýza ochrany přírody 

 

Silné stránky 

 existující soustava Natura2000 a její vyhlášení za chráněnou krajinnou oblast  

 nadprůměrná rozloha chráněných území 

 do jisté míry je zachována původní krajina 

 atraktivita prostředí 

 veliké přírodní bohatství 
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 vzácný výskyt karpatských živočichů 

 mimořádná estetická hodnota krajiny 

 zvýšená atraktivita území přiláká mnoho turistů 

 zachování přirozeně druhové skladby lesa 

 

Slabé stránky 

 omezení v chráněných územích (limity staveb, využití ploch) 

 zachování vzhledu staveb a rázu zástavby 

 velké investice, dotace, které chybí pro další péči a zachování původního rázu krajiny 

 vysoká míra urbanizace v některých částech SO ORP 

 

Příležitosti 

 lepší využití přírodních hodnot k podpoře cestovního ruchu 

 zkvalitnění života díky ochraně přírodního prostředí a zeleně 

 díky své ojedinělosti krajiny a přírody by mohla být tato oblast velikým lákadlem  

i pro zahraniční turisty 

 

Hrozby 

 nerespektování ochrany přírody jejím poškozováním 

 veliký tlak na výstavbu v těsné blízkosti chráněné přírody 

 nedostatek finančních prostředků na udržení krajiny 

Zdroj: vlastní vypracování dle http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/index.htm, [23] 

 

4.2 Kulturní předpoklady 

4.2.1 Historie města Frenštát pod Radhoštěm 

Do 13. století byl frenštátský kraj pokryt hlubokými lesy, což vyplývá 

z archeologických průzkumů. Písemné doklady o přesném datu vzniku města se nedochovaly. 

Podle historiků založil Frenštát hrabě Jindřich z rodu Huckeswagenů, doložený od roku 1293 

jako pán na nedalekém hradě Šostýně. Město měl pojmenovat podle svého zesnulého otce 

Franka. V 15. až 19. století se objevuje český název Franštát, Framštát nebo Frankštát.  

Po roce 1988 se pro město začal používat již současný název Frenštát pod Radhoštěm. [7] 
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 Ve 14. a 15. století nemělo město žádné opevnění. Střed Frenštátu tvořilo 37 

právovárečných domů, které se nacházely kolem obdélníkového náměstí ve směru cesty  

pod Veřovickými vrchy, tato cesta spojovala údolí Ostravice s oblastí podél řeky Bečvy. 

Město mělo dlouho uchováno pasekářský charakter. Lidé tyto pustiny postupně osídlovali 

v okolí a získávali také zemědělskou půdu. Do roku 1577 tehdejší představitelé Frenštátu 

získali privilegia na pořádání čtyř výročních trhů, kde se obchodovalo s dobytkem, koňmi,  

ale i dalším zbožím. Lidé tehdy ve Frenštátě obchodovali hlavně se solí a s plátnem, které si 

tkali ručně. K velkému rozvoji města přispělo dobývání železné rudy, které se dobývala 

v okolí. [7] 

 Nejvíce město utrpělo v období třicetileté války, kdy bylo obsazeno dánskými a poté 

švédskými vojsky. Ve Frenštátě žilo v roce 1657 pouhých 167 obyvatel a v jeho okolí  

56 pasekářů. O sto padesát let později vzrostli obyvatelé na více než 2700. V tehdejší době 

žilo ve Frenštátě více obyvatel než v Příboře nebo Ostravě. Frenštát pod Radhoštěm se stalo 

roku 1781 městem, které řídila městská rada s dvanácti až patnácti členným výborem. [7]  

 V minulosti ve městě vznikali i spolky, kterými byli Občanská beseda, Spolek 

tkalcovských tovaryšů, Střelecký spolek, Občanská záložna, Společenská knihovna, Sbor 

dobrovolných hasičů, Sokol, Jednota divadelních ochotníků, umělecko-literární sdružení 

Koliba a také turistický spolek Pohorská jednota Radhošť, jehož význam přesáhl až hranice 

regionu. [7] 

 Nejvýznamnějšími kulturními památkami města jsou Farní kostel sv. Martina původně 

ze 14. Století, a kostel sv. Jana Křtitele z let 1634 až 1640. Na náměstí je sloup Panny Marie, 

barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Stojí zde i novogotická radnice z roku 

1891. Díky zapojení a iniciativy obyvatel města bylo koncem 19. Století a počátkem  

20. Století postaveno mnoho významných staveb. Jednalo se, o útulny Maměnka a Libušín  

na Pustevnách, Cyrilometodějskou kapli na Radhošti, restauraci Stará Vlčina na Horečkách, 

koupaliště i skokanský můstek na Pustevnách. Dnes je Frenštát díky svému krásnému okolí 

 a pohostinství místních lidí velmi vyhledávanou turistickou oblastí. [7] 

 Mezi lety 1820 – 1840 se počet frenštátských domů vyšplhal ze 480 na více než 800. 

V r. 1889 mělo město Frenštát spojení se světem železniční tratí Frýdlant – Valašské Meziřící. 

Od roku 1850 byl Frenštát s pauzami takřka sto let, do r. 1949 i sídlem okresní správy. [9] 

4.2.2 Významné osobnosti 

Z města pochází mnoho významných osobností, kterými byli hlavně malíři, sochaři 

 a grafici. Velmi významným světoznámým sochařem je Albín Polášek, který se narodil  
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ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1879 jako sedmý syn Josefa Poláška a Petronily, která 

byla dcera frenštátského řezníka Kněžka. Větší část života sice strávil v zahraničí, ale na své 

rodné město vždy vzpomínal. Vystudoval obor sochařství na Pennsylvanské akademii 

krásných umění ve Filadelfii. Jeho nejvýznamnější sochy, které vytvořil, byly Pomník 

Woodrowa Wilsona v Praze nebo socha T. G. Masaryka v Petřvaldu u Karviné. Tyto sochy 

byly v bývalém Československu odhaleny ještě za jeho života. Další svá díla věnoval 

Frenštátu. V kostele sv. Jana Křtitele se nachází malířský soubor 14 zastavení Křížové cesty. 

V Horní ulici se nachází socha Strůjce svého osudu a před dřívější chlapeckou školou bylo 

instalováno sousoší Pravěký zápas, které představuje boj Slovana s germánským vlkem. [7] 

Plastiky tohoto umělce jsou vystaveny v budově frenštátské radnice a v místním 

muzeu. Ovšem k jeho nejvýznamnějším dílům patří socha pohanského boha Radegasta  

a bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje na hoře Radhošť. [7] 

Dalšími významnými rodáky města byli např. Antonín Strnadel, který byl malířem  

a grafikem. Narodil se v Trojanovicích a zemřel v Praze. Své náměty čerpal z folklorních 

motivů Valašska. Dalším rodákem byl Jan Knebl, který byl malířem a sochařem, narozen 

v Trojanovicích a zemřel ve Frenštátě pod Radhoštěm. Motivy pro své sochy i obrazy čerpal 

z valašského kraje. Jeden z jeho významných betlémů je umístěn v Montgomery  

ve Spojených státech Amerických. Břetislav Bartoš byl rovněž malířem a grafikem, který byl 

rodákem města Frenštát pod Radhoštěm. Tvorbou se inspiroval v rodném kraji. Jeho 

významnými obrazy byly Ondráš a Juráš, Zbojníci u ohně, Jaro v Beskydech, Frenštát  

nebo Návrat z pole. Svými ilustracemi doprovodili sbírku od Petra Bezruče Slezské písně. [7]  

4.2.3 Památky Frenštátska 

 Město je tvořeno historickým jádrem s rekonstruovanými starobylými domy  

a malebným náměstím. Starobylým domům dominuje novorenesanční budova radnice s věží, 

kde je krásný výhled. V radnici se nachází originální socha pohanského boha Radegasta, která 

byla vytvořena rodákem z Frenštátu pod Radhoštěm Albínem Poláškem. Horní část náměstí 

zdobí sochy sv. Jana Nepomuckého a patrona hasičů sv. Floriána. Spodní část náměstí 

obklopuje mariánský sloup, který byl postaven roku 1666. Během turistických sezón se  

na náměstí konají různé kulturní akce, kterými jsou např. hudební festival Setkání 

cimbálových muzik Valašského království nebo gulášové a městské slavnosti. [32] 
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Sakrální památky 

Směrem od náměstí odstává cibulová báň farního kostela sv. Martina, která byla 

postavena roku 1680. V kostele je ukryt známý obraz Valašská Madona od Adolfa 

Liebschera. [32] 

Kostel sv. Jana Křtitele, postavený roku 1640, se nachází Na Horní ulici, poblíž 

obchodního centra Kyčera. [32] 

U kostelní věže se nalézá barokní pískovcový kříž, který byl vytvořen roku 1753.  

Blízko města je poutní místo na vyvýšenině, která se nazývá svatý Marek. Skupina lip ukrývá 

kapli, u které dominuje plastika Panny Marie s dítětem a toto místo se přímo vybízí 

k panoramatickému pohledu na hory s dominantním Radhoštěm, který obklopuje Frenštát.  

Církevní stavbu, Lurdskou kapli sv. Panny Marie lze spatřit na Horečkách, výběžcích 

Velkého Javorníka, který se nachází na západním okraji města. Koná se zde pouť na svátek 

sv. Ducha. Tento svátek je již dlouholetá tradice. [32] 

 

Muzeum 

 Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm se nachází před kostelem sv. Jana Křtitele, dříve 

bylo sídlem chlapecké školy. První exponáty se dochovaly už koncem 19. Století. V roce 

1951 se staly sbírky, které byly věnovány členy Národopisného odboru základem nově 

otevřených expozic v muzeu. Muzeum je zaměřené na vývoj tkalcovství, lidový a výtvarný 

projev, který dokumentuje oblast dvou regionů a to Lašska a Valašska. Jedna ze sbírek 

ukazuje proces ručně tkané výroby. [7] 

 V minulosti se Frenštát pyšnil výrobou malovaných betlémů a tím patřil k významným 

střediskům výroby. Některé z nich, které se dochovaly, tak jsou v muzeu vystaveny. 

V jednotlivých patrech je umístěno devět expozic vypovídající o historii, kultuře, přírodě  

i sportu na Frenštátsku. K vzácným kouskům patří kolekce starých maleb na skle a soubor 

výklenkových sošek. Prostranstvím muzea dominuje plastika “Pravěký zápas aneb odvěký 

souboj Dobra se zlem“, od sochaře, místního rodáka Albína Poláška. [7] 



 

 

27 

 

Obr. 4.3 Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 

 

Zdroj: http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_tradicne_cz.html [Citace: 16. 3. 2013], [32] 

 

Památník Bří Strnadllů aj. Knebla 

 Krajina v Beskydech byla už od pradávna velmi oblíbená básníky i malíři. V malé 

chaloupce v Trojanovicích se postupem zrodilo několik umělců. Tento památník, který byl 

postaven roku 1985 – 1989 připomínkuje rodnou chalupu, kde se narodil sochař Jan Knebl 

 i jeho čtyři synovci, kterými byli – spisovatel Bohumír Strnadel-Četyna, malíř Antonín 

Strandel, spisovatel Josef Strnadel a Václav Strnadel. Tento památník se nachází 

v Trojanovicích – Karlovicích a součástí expozice je i výstava Valašského betlému z roku 

1930. [32] 

 

Muzeum vystěhovalectví 

 Tato expozice se nachází v Lichnově. Již v 19. Století opustily rodiny z Frenštátska 

svůj kraj s nadějí, že naleznou lepší život nejen pro sebe, ale i pro své děti a odjely  

na americký kontinent. V této obci je stálá expozice, která znázorňuje vystěhovalectví  

do Ameriky a jmenuje se “Naděje má jméno Texax“. Tato expozice pomohla mnoha 

potomkům, dřívějším emigrantům ze severovýchodní Moravy navázat kontakt s dávnými 

příbuznými ve „staré vlasti“. [32] 

 

Pohankový mlýn 

 Ve mlýně na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm loupou mechanickým způsobem 

pohanku již od roku 1861. Při tomto procesu nejsou znehodnoceny vitamíny. Mlýn se nachází 

v místní části Kopaná směrem na Trojanovice. Pořádají se zde i exkurze na pohankové 

ochutnávky. [32] 
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4.2.4 Folklór a tradice 

 Frenštátsko je oblast, která je spjatá s mnoha tradicemi a folklórem, na které místní 

lidé rozhodně nezapomínají.  

 Národopisní pracovníci na sjezdu v roce 1924, který se konal v Brně, rozhodli o tom, 

že se oblast Frenštátska řadí nářečně k Lašsku a národopisně k Valašsku. Frenštát je bohatý  

na kulturní, ale i průmyslovou tradici. Místní lidé se zabývali mnoha ručními pracemi, 

kterými byly sklářství, zpracování železa, ale hlavně tkalcovství. První písemné doklady  

o rukodělné tkalcovské výrobě pocházejí z konce 16. století. Jak tvrdí Frenštátsko je oblast, 

 ve které současná lidová tvořivost přímo navazuje na starou tradici lidového umění.“ 

Lidovými tradicemi a způsobem života se Frenštátsko řadí k Valašsku. [7] 

K folkloru a lidové tradici se řadí různé poutě, jarmarky, festivaly řemesla, masopust, 

ale také městské, velikonoční a vánoční slavnosti.  

Gastronomie  

 Na Frenštátsku se prolíná valašská a lašská kuchyně, tradiční jídla s různými 

moderními variacemi, voňavé pečínky ale i sladké dobroty. Tradičním nápojem je slivovice.  

 Základem výživy valašského lidu byly produkty salašnického hospodaření, jež byly 

ovčí sýr, brynza, ovčí máslo, žinčica. Žinčica byla vyráběna svařením ovčí syrovátky. Velkým 

významem pro výživu valašských obyvatel bylo i pěstování pohanky a jejího odolnějšího 

druhu „tatarky“. Tento pokrm obyvatelé konzumovali skoro každý den, byla nejčastěji 

uvařená v mléce s medem. [33] 

 Nejoblíbenější pokrmy, které nabízejí ve stylových a tradičních restauracích,  

na Frenštátsku jsou zelňačka (kyselica) – polévka z kvašeného zelí, škračky – játra s vajíčky  

a cibulí, kontrabáš – směs brambor, pohanky, masa a sýra, pohanková kaše – připravovaná 

na sladko nebo na slano s uzeným sýrem a frgál, kterému se někdy říká lopaťák – tenký 

kulatý sladký koláč se čtyřmi náplněmi. [33] 

Obr. 4.4 Folklór a tradice 

 

Zdroj: http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_tradicne_cz.html [Citace: 17. 3. 2013], [33] 
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4.3 Vybavenost turistickou infrastrukturou  

4.3.1 Restaurační zařízení 

Hospůdka „ Na Žabárně“ 

 Hospůdka na Žabárně je stylová restaurace, která je umístěna v pěkném a klidném 

prostředí na úpatí Velkého Javorníka, kde se rozprostírá v části Horečky - Papratná. Vnitřní 

prostory jsou celé nekuřácké a člení se do dvou místností. Větší místnost má kapacitu 25 osob 

a menší je určena pro 8 osob, kde je k dispozici i televize, dvě dětské židličky a připojení  

WIFI. Venku je k dispozici zahrádka, která má kapacitu 45 míst, kde si mohou hrát děti  

na pískovišti. Tato hospoda nabízí šedesát různých pokrmů, jak teplých, tak studených 

v příjemném prostředí s venkovním posezením. Hospodu lze navštívit ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. [34] 

Provozní doba: 

PO – zavřeno 

ÚT – 12:00 – 21:00 (v letním odbobí), zavřeno (v zimním období) 

ST – ČT – 12:00 – 21:00 

PÁ - 12:00 – 23:00 

SO – 11:00 – 23:00 

NE – 11:00 – 20:00 [35] 

 

Restaurace Libušín 

 Do této restaurace mohou návštěvníci zamířit na Pustevny. Jedná se o nejkrásnější 

jídelnu na Valašsku, která dostala své jméno, aby poctila českou kněžnu Libuši. Místnost je 

vyzdobena freskami a sgrafity s motivy lidových pověstí, které navrhl Mikoláš Aleš. [33] 

 

Hotelová restaurace Bartoš 

 Tato restaurace je součástí hotelu Bartoš, která má celkovou kapacitu 70 míst. Hotel je 

umístěn v atraktivní lokalitě v podhůří malebných Beskyd, která je velice oblíbená jak mezi 

českými, tak i zahraničními turisty. Restaurace je postavena na ulici Školská 1393  

ve Frenštátě pod Radhoštěm. V restauraci je také bar a v zadní části se nachází samostatný 

salónek, který má 30 – 40 míst, tento prostor lze využít pro menší soukromé akce, semináře 

nebo rodinné oslavy. Spojením salónku s restauračním zařízením vzniká zároveň dostatečně 

velký prostor pro konání firemních seminářů, rautů, ale také i svatebních hostin. Salónek  
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i restaurace jsou vybaveny klimatizací. Restaurace nabízí valašské speciality, ale i výborné 

tuzemské menu. Provozní doba této restaurace je od 11 – 22 hod. [36] 

 

Restaurace U Veterána 

 Tato restaurace je situována v klidné části města nedaleko od výjezdové cesty směrem 

na Trojanovice – Pustevny a Kunčice pod Ondřejníkem. Penzion je umístěn v příjemné části 

města, které leží na úpatí Beskyd, ve Frenštátě pod Radhoštěm. [37] 

 Celková kapacita restaurace činí 55 míst a toto místo nabízí možnost pořádání 

soukromých i firemních akcí, pracovní setkání, oslavy, svatby, rauty a jiné. Vaří se zde 

speciality domácí i mezinárodní kuchyně s širokou nabídkou nápojů, včetně značkových 

zemských moravských vín z Velkých Bílovic. Venku je k dispozici posezení, která je určeno 

přibližně pro 36 osob, kde je možnost grilovat na dřevěném uhlí. Provozovatelé restaurace 

mohou zajistit i objednávku hudby dle přání každého hosta. Restaurace U Veterána je vhodná 

pro pořádání pracovních jednání, školení, seminářů, prezentací, jazykových kurzů,  

ale i soukromých oslav. Na tyto akce je možno si pronajmout salonek s kapacitou 25 míst. 

V salónku je moderní vybavení techniky TV, video, flipchart, možnost připojení k internetu, 

nebo CD přehrávač. Cena za pronájem salonku činí 1000 Kč.  

Provozní doba:  

PO - ČT 10 - 22, PÁ 10 - 24, SO 10 - 23, NE 11- 20 

Rozvoz pizzy od 10:00 do 22:00, v neděli od 11:30 do 20:00 [38] 

 

Restaurace a pizzerie Balita 

 Restaurační zařízení Balita se nachází v Trojanovicích. Restaurace a pizzerie se dělí  

na dvě stavebně části, které jsou oddělené vinárnou, kde je prostor určený pro nekuřáky a je 

stylově zařízena v kombinaci se dřevem a kamením. Další místnost je určena pro kuřáky,  

ale i tento prostor je velmi vkusně zařízen a vytápěn krbem. Restaurace nabízí široký výběr 

jídel a to od vlastních valašských specialit až po klasickou českou kuchyni a kuchyni italskou. 

V restauraci je také Klub Balita. Restaurace a pizzerie disponuje s kapacitou 120 osob. Nabízí 

možnost pořádání veškerých druhů akcí od oslav, narozenin až po svatby. Venkovní posezení 

má kapacitu 150 míst a je umístěno na příjemném místě ve stínu vzrostlých stromů. 

Restaurace je vybavena velkoplošnou obrazovkou s možností připojení na PC pro pořádání 

presentací. Dále je v restauraci možnost připojení zdarma na internet. [39] 

Provozní doba:  

Neděle – čtvrtek 11:00 – 23:00 
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Pátek – Sobota 11:00 – 01:00 [39] 

4.3.2 Ubytovací zařízení 

 Frenštátsko nabízí širokou škálu ubytovacích zařízení. Turisté se mohou ubytovat 

v hotelích, penzionech, chatkách, ubytovnách nebo v autokempech. 

 

Hotel Na Dolině 

 Tento hotel je zařazený do kategorie třech hvězdiček. Hotel nabízí klidné ubytování 

v rodinném penzionu s příjemným posezením a s možností využití sportovních aktivit. 

Ubytovací zařízení se nachází v Trojanovicích. Celková kapacita hotelu je 13 dvoulůžkových 

pokojů s možností přistýlky. [40] 

 

Tab. 4.2 Kapacita a cena hotelu 

Kapacita 
Cena za pokoj od v (Kč/noc) 

lůžka přistýlky 

26 8 800 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1072&p1=1281 

[Citace: 19. 3. 2013], [40], vlastní zpracování 

 

Horizont resort 

 Hotel se nalézá v Kunčicích pod Ondřejníkem. Tento hotel prošel kompletní 

rekonstrukcí v letech 2009 – 2011. Hotel nabízí ubytování v 11 dřevěných srubech s 6 lůžky 

(3 ložnice, obývací pokoj, vybavená kuchyně), v 6 zděných bungalovech pro 4 osoby  

(2 ložnice, obývací pokoj, kuchyňský kout). Tento hotel má tři hvězdičky. Je zde i vlastní 

sociální zařízení, televize, lednička, wi-fi a s možností připojení na internet. Je zde možný  

i bezbariérový přístup. [41] 

  

Tab. 4.3 Ceny pokojů 

Cena pokojů (v Kč/noc) 

jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový 

700 1 200 1 500 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1520&p1=1281 

[Citace: 19. 3. 2013], [41], vlastní zpracování 
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Hotel Tanečnica 

 Tento hotel lze navštívit v Beskydech na Pustevnách v nadmořské výšce 1018 m. 

Hotel má k dispozici 42 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlek, jedno apartmá  

a 7 jednolůžkových pokojů. Pokoje mají vlastní sociální zařízení, barevnou televizi, telefon. 

Většina pokojů má výhled do údolí, ostatní na les a budovu bazénu. [42] 

 

Tab. 4.4 Kapacita a cena hotelu 

Kapacita 
Cena za pokoj od (v Kč/noc) 

lůžka přistýlky 

91 42 700 

 Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1060&p1=1281 

[Citace: 19. 3. 2013], [42], vlastní zpracování 

 

Penzion Klub U Veterána 

 Tento penzion a restauraci se nachází v klidné části města, poblíž centra nedaleko  

od výjezdové cesty směrem na Trojanovice – Pustevny a Kunčice pod Ondřejníkem. Pokoje 

disponují kompletním sociálním zařízením, TV a lednicí. Součástí touho objektu je také 

parkoviště s venkovním posezením u grilu. V prostorách lze využít i úschovnu lyží a kol. Celý 

areál restaurace má připojení na internet. [43] 

 

Tab. 4.5 Kapacita a cena penzionu 

Kapacita 
Cena za pokoj od (v Kč/noc) 

lůžka přistýlky 

11 5 440 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1066&p1=1284 

[Citace: 19. 3. 2013], [43] 

 

Penzion Zdenko 

 Tento penzion se rozprostírá v centru města Frenštát pod Radhoštěm na ulici Horní 

201. Penzion má dva čtyřlůžkové a dva dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek. 

V každém pokoji je k dispozici televize a připojení na internet. Kuchyň, koupelna a WC  

se nachází na patře. [44] 
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Tab. 4.6 Kapacita a cena penzionu 

Kapacita 
Cena za pokoj od (v Kč/noc) 

lůžka přistýlky 

12 2 250 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1069&p1=1284 

[Citace: 19. 3. 2013], [44] 

 

Penzion Libuše a Bohuš 

Tento penzion je situován v klidné části blízko centra města Frenštátu pod Radhoštěm 

na ulici Horní 131. Snadná dostupnost autem, vlakem a autobusem s výhledem na panorama 

Pusteven a Javorníku.  Penzion má kapacitu 6 – 8 osob ve dvou apartmánech a nabízí  

2 komfortní apartmány s kapacitou 8 osob (4+1) a (2+1). Apartmány disponují samostatnými 

vchody, kde je vybavený obývací pokoj s kuchyní, ložnicí, koupelnou a WC. Tento penzion  

je vhodný pro víkendové pobyty, rodinnou dovolenou nebo pracovní cesty. Je zde možnost 

připojení na internet přes wifi. V blízkosti je také možnost parkování, kde je poblíž kvalitní 

restaurace. K apartmánu patří zahrada s pergolou a venkovním posezením u grilu. [45] 

 

Tab. 4.7 Ceník ubytování 

Ceník ubytování 

sezóna datum Cena (v Kč) 

letní 16. 6. – 31. 8. 300 

zimní 1. 12. – 25. 12., 3. 1. – 30. 4.  320 

mimo sezónu 1. 9. – 30. 11., 1. 5. – 15. 6.  280 

Silvestr 26. 12 – 2. 1.  400 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1492&p1=1284 

[Citace: 19. 3. 2013], [45] 

 

Chata Alpina 

 Chatka stojí v klidném prostředí u horského potoka v Trojanovicích. Toto umístění 

chaty je ideálním prostředím pro turistiku, cykloturistiku, lyžování, koupání a pro konání 

dalších zajímavých výletů. Ubytování lze nalézt v prostorách 2 až 4 lůžkových pokojích se 

sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou, TV a internetem. Nalézá se zde také 

společenská místnost, venku ohniště, zahradní posezení a velká zahrada, která je vhodná  

pro dostatek odpočinku. Tyto místnosti jsou všem ubytovaným vždy k dispozici. [46] 
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Tab. 4.8 Kapacita a cena chaty 

Kapacita Cena od (v Kč/osoba/noc) 

18 osob 350 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1103&p1=1286 

[Citace: 19. 3. 2013], [46] 

 

Chalupa U Mirky 

 Moderně vybavený rodinný domek s pěkným interiérem a bazénem. Tento objekt se 

rozprostírá nedaleko rodinného domku majitele v Trojanovicích, ale i tak je klientům 

poskytnuto dostatek soukromí s překrásnou okolní přírodou, která nabízí turistům veliké 

množství výletů v této lokalitě. V přízemí je kuchyň a veškeré sociální zařízení (WC, 

sprchový kout), dále hala a obytná místnost. V 1. patře je ložnice se samostatným lůžkem  

a manželskou postelí, 2 ložnici, které mají samostatné lůžko a 2 manželské postele. Také 

kuchyň je dobře vybavená. V kuchyni je plynový sporák s elektrickou troubou, mikrovlnná 

trouba, lednička, překapávač, varná konvice, myčka na nádobí, vysavač, žehlička a dvě 

barevné a jedna černobílá televize. Venku je k dispozici zahrada, parkoviště (kryté stání pro  

2 auta), venkovní bazén s průměrem 6m, který má filtr, dále zahradní krb, ohniště a zahradní 

nábytek ze dřeva. Obchod je vzdálený 1 km, restaurace 900 m, autobus 300 m a vlak 5 km. 

[47] 

 

Tab. 4.9 Kapacita a cena ubytování 

Kapacita Cena (v Kč/osoba/noc) 

lůžka 
od 150 do 250 

8 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1105&p1=1286 

[Citace: 19. 3. 2013], [47] 

 

Lyžařská chata Veřovice 

 Lyžařská chata se nachází pod svahem Velkého Javorníku. Pokoje jsou dvou, tří a více 

lůžkové. Chata je vybavena vařičem, sociálním zařízením, které je společné. V objektu je také 

tenisové hřiště, terasa a venkovní posezení s krbem. Na svahu se zde může večer lyžovat, 

jelikož sjezdovka je upravena a dobře osvětlená. Celoroční ubytování v 1x2, 3 a 4 lůžkových 

pokojích v turistické kategorii, kde není k dispozici TV, rádio a ani kuchyně. Toaleta je 

umístěna na patře a sprcha v provozní budově. Parkoviště je postaveno u ubytovny.  
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Pro nekuřáky je zde k dispozici minibar s výčepem piva a malým občerstvením. Venku je 

posezení vhodné pro malé děti, které si tam mohou hrát. Je zde možnost zajištění si stravování 

(obědy, večeře) ve všech kategoriích v okruhu vzdáleném od 200 m do 3 km. [48] 

 

Tab. 4.10 Kapacita a cena lyžařské chaty 

Kapacita Cena (v Kč/osoba/noc) 

lůžka 
150 

17 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1102&p1=1286 

[Citace: 19. 3. 2013], [48] 

 

Ubytovna TJ Slovan 

 Tento objekt stojí v prostorách jezdeckého areálu. Hlavní sezóna v tomto areálu 

jezdeckého klubu Slovan Frenštát p. R. začíná 1. Dubna a končí 30. září. Ubytování je spíše 

jednoduššího rázu s jednodušším zařízením ve 2 až 4 lůžkových chatkách. Sociální zařízení je 

společné a kuchyň je vybavena některými spotřebiči. Tato zařízení jsou zcela nově 

vybudované. Je zde možnost i postavit si vlastní stan. Areál má k dispozici parkoviště  

bez dalších poplatků a problémem nejsou ani domácí zvířata. [49] 

 

Tab. 4.11 Kapacita a cena ubytovny 

Kapacita Cena od (v Kč/osoba/noc) 

lůžka 
200 

24 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1117&p1=1289 

[Citace: 19. 3. 2013], [49] 

 

Ubytovna střední průmyslové školy 

 Jedná se o studentské ubytovací zařízení pro děti a mládež. Tato ubytovna se nachází 

na adrese Školská 1374 ve Frenštátě p. R. K dispozici je kuchyňka. Od 1. 7. do 31. 8. je 

služba recepce dostupná pouze v odpoledních hodinách. Kapacita pro školní rok  

je 40 – 50 míst, červenec až srpen 40 míst. [50] 
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Tab. 4.12 Cena a poplatky městu 

Ubytování Cena (v Kč/osoba/noc) Poplatek městu (v Kč) 

Krátkodobé 170 10 

Nad 15 nocí 150 10 

Skupiny nad 15 osob 140 10 

 Dlouhodobé ubytování nad 30 dnů stojí 4000 Kč/osoba/měsíc. O letních prázdninách 

je recepce k dispozici dopoledne, nebo po domluvě. [50] 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1116&p1=1289 

[Citace: 19. 3. 2013], [50] 

 

Autokemping Liščí mlýn 

 Chatová osada a penzion Liščí mlýn je umístěn na okraji města Frenštát p. R. 

Rekreační areál Liščí mlýn, kterým protéká potok Bystré a od náměstní je vzdálen 1,5 km  

a od Ráztoky 4 km. V objektu se nachází 6 chat, které jsou celoročně využívané a penzion. 

V pokojích je k dispozici umyvadlo, WC a centrální sprchy. Penzion má k dispozici 3 pokoje, 

kde je společné sociální zařízení na patře, k dispozici je také kuchyňka. Přízemí disponuje 

restaurační místností (jídelna) s krbovými kamny, barem a výčepem piva. Areál nabízí 

možnost sportovního vyžití. [51] 

 

Tab. 4.13 Kapacita a cena autokempinku 

Kapacita Cena (v Kč/osoba) 

míst 
150 

70 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1125&p1=1290 

[Citace: 19. 3. 2013], [51] 

 

Autokemp Frenštát p. R.  

 Tento areál stojí v blízkosti frenštátského Aquaparku. Autokemp nabízí 22 chatek, 

z nichž 1 je dvoupatrová pro osm osob, která má k dispozici krb, společenský prostor a vlastní 

sociální zázemí. Dále je k dispozici 6 chatek pro dvě osoby, 15 chatek pro čtyři osoby  

a 2 chatky pro čtyři osoby. V celém areálu kempu je možnost bezbariérového přístupu. 

Všechny chatky v autokempu jsou vybaveny sociálním zařízením a kuchyní, která je také 

vybavená. Turisté, kteří si sebou přivezou karavany, mají možnost napojení na venkovní 

přívod vody a elektrickou síť. Součást areálu tvoří budova, která má kuchyň, společenskou 
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místnost, prádelnu a sociální zařízení. V celém areálu kempu je možnost využití dětského 

hřiště, travnatého hřiště na volejbal kuželky, stolní tenis a dětské dopravní hřiště. Nedaleko  

se nachází také aquapark s mnoha atrakcemi a pěkným prostředím.  V zimním období je  

zde dvoupatrová chatka pro 8 osob a 6 chatek pro 2 osoby. Celoročně je pro návštěvníky 

k dispozici možnost přikoupení přistýlky. Kapacita je 80 míst. Maximální počet přistýlek 

v chatce 1 ks. [52] 

 

Tab. 4.14 Ceník ubytování v chatkách 

Ubytování v chatkách 

druh: 
sazba 

DPH 

cena včetně DPH 

hlavní sezóna 

cena včetně DPH 

mimo sezónu 

Chatka osmilůžková 15% 2 240 Kč 1 850 Kč 

Chatka čtyřlůžková 15% 1 300 Kč 930 Kč 

Chatka dvojlůžková 15% 690 Kč 500 Kč 

Chatky pro návštěvníky TP, ZTP, ZTP/P 15% 1 200 Kč 900 Kč 

Přistýlka 15% 120 Kč 120 Kč 

Pes v chatce 15% 35 Kč 35 Kč 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1123&p1=1290 

[Citace: 19. 3. 2013], [52] 

 

Tab. 4.15 Ceník ubytovacích zařízení 

Ceník ubytování ve stanech, karavanech, obytném autě 

druh: sazba DPH 
cena včetně DPH 

hlavní sezóna 

cena včetně DPH 

mimo sezónu 

Osoba od 3 do 12 let včetně 15% 45 Kč 35 Kč 

Osoba od 13 do 70 let včetně 15% 60 Kč 50 Kč 

Osoba TP, ZTP, ZTP/P 15% 40 Kč 30 Kč 

Pes 15% 35 Kč 35 Kč 

Stan malý 15% 60 Kč 50 Kč 

Stan velký (3 a více osob) 15% 70 Kč 60 Kč 

Karavan, přívěs 15% 110 Kč 90 Kč 

Auto obytné 15% 150 Kč 130 Kč 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1123&p1=1290 

[Citace: 19. 3. 2013], [52] 
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Tab. 4.16 Ceník služeb 

Ostatní služby související s ubytováním 

druh: sazba DPH 

cena včetně 

DPH hlavní 

sezóna 

cena včetně 

DPH mimo 

sezónu 

Autobus 15% 100 Kč 100 Kč 

Osobní auto 15% 50 Kč 50 Kč 

Motocykl 15% 40 Kč 40 Kč 

Přípojka elektro stan 15% 60 Kč 60 Kč 

Přípojka elektro karavan, přívěs 15% 100 Kč 100 Kč 

Žeton sprcha 15% 15 Kč 15 Kč 

Pračka – 1 prací program, prášek na praní 21% 40 Kč 40 Kč 

Žehlička - zapůjčení 21% 30 Kč 30 Kč 

Cena elektrické energie Kč / kWh * 21% 8 Kč 8 Kč 

Poplatek za rekreační pobyt ** nepodléhá 

DPH 
10 Kč 10 Kč 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1123&p1=1290 

[Citace: 19. 3. 2013], [52] 

 

* cena je určena pouze pro karavany a přívěsy s vlastním elektroměrem při dlouhodobém 

pronájmu stání nad 10 dní [52] 

** poplatek za rekreační pobyt se nevztahuje na osoby: TP, ZTP, ZTP/P a doprovod, osoby 

mladší 18 let, studenty do 26 let nutno prokázat studentským průkazem ISIC, osoby  

na služební cestě, osoby starší 70 let [52] 

 Hlavní sezóna probíhá od 28. 6. 2013 – 1. 9. 2013, 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014. 

Mimosezóna je od 19. 4. 2013 do 27. 6. 2013, od 2. 9. 2013 do 6. 10. 2013. V období,  

kde nejsou uvedená data, si lze autokemp objednat za mimosezónní ceny a to jen  

po předchozí telefonické nebo elektronicky potvrzené rezervaci. [52] 

 Je zde také 2 x volný vstup do aquparku nebo krytého bazénu pro ty, kteří jsou 

ubytovaní v chatkách na dobu 5 a více nocí (nevztahuje pro přistýlky, osoby do 3 let).  

 Všechny kulturní akce, které se konají v prostoru autokempu, jsou pro ubytované 

k dispozici zdarma. [52]  
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Tab. 4.17 Storno poplatky 

Storno poplatky 

Více než 30 dní před nástupem 150 Kč za rezervaci 

29 – 15 dní před nástupem 30 % z celkové ceny rezervace 

14 – 3 dny před nástupem 50 % z celkové ceny rezervace 

2 a méně dní před nástupem 100 % z celkové ceny rezervace 

V případě předčasného ukončení pobytu se částka nevrací 

Zrušení pobytu je nutné oznámit písemně e-mailem, nebo poštou 

O výši storno poplatku rozhoduje podací razítko pošty na obálce 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1123&p1=1290 

[Citace: 19. 3. 2013], [52] 

 

Agroturistika 

 “Jak tvrdí Ryglová (2009, str. 134) jedná se o formu venkovské turistiky a je cenným 

nábojem ekologického vztahu k životnímu prostředí a k udržitelnému rozvoji.“ Agroturistika 

je produktem cestovního ruchu a je spjata s hospodářstvím nebo se statkem. Za provozovatele 

této formy venkovské turistiky lze považovat domácí farmu nebo další podnik, který se 

zabývá zemědělstvím. Specifickými rysy jsou např. šetrnost k přírodě a krajině, koncentrace 

na osídlení s omezenou kapacitou, nabídka zvláštních služeb, která je určena pro jednotlivé 

aktivity výletníků. Jedná se o jízdy na koních, hon na zvěř, chytání ryb, vyjížďku na kolech  

a další sportovní aktivity. Hlavním smyslem agroturistiky je uchování, restituce a rozvoj 

venkova a je také výnosem pro zemědělce a kraj. Dalším neopomenutelným významem je,  

že mírní také dopady produkce zemědělství, která není tak efektivní. [15] 

 

Farma Menšík 

 Ubytovací prostor stojí na okraji pastviny a v sousedství rodinného domu jednoho 

z členů rodinné farmy v Kunčicích pod Ondřejníkem. Stáje se nachází ve vzdálenosti cca.  

1 km. Ubytování je jedno, plně zařízené a prostorné apartmá. Součástí apartmány je obytný 

prostor s krbem, místnost slouží jako kuchyň, jídelna a obývací pokoj s rozkládací pohovkou 

pro 2 osoby. Kuchyň je vybavena čtyř plotýnkovou varnou deskou, troubou, mikrovlnnou 

troubou, lednicí s mrazákem, myčkou, varnou konvicí, toustovačem. Pro děti je k dispozici 

dětská jídelní stolička. Ložnice č. 1 – 3 má pevná lůžka + 2 přistýlky a ložnice č. 2 – 2 má 

také pevná lůžka ovšem jen s 1 přistýlkou. Je zde zde také místnost s pracovním stolem,  

kde je možnost připojení přes WIFI na internet zdarma, v zádveří je samostatné WC. 
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Z obytného prostoru a zvenku je přístupná krytá terasa. Celková rozloha má kolem 120 m2. 

Venku je možnost využití dětského hřiště s houpačky, skluzavky, s pískovištěm  

a trampolínou. Stravování je vlastní a parkovat je možno u objektu. Tento apartmán  

je certifikován Svazem venkovské turistiky a je zařazen do kategorie ***. [53] 

 Doplňkové služby, které tento prostor nabízí, jsou např. prohlídka farmy  

a zemědělských strojů, prodej mléka a mléčných výrobků konkrétně tvarohu a sýru, půjčovna 

kol (5 trekingových kol + 1 dětská cyklosedačka) a možnost vyjížděk na koních. [53] 

 

Tab. 4.18 Ceny ubytování na farmě 

Základní cena 

Při ubytování 6 a více osob: 2000 Kč 

Při ubytování 5 a méně osob: 1500 Kč, při obsazení pouze jedné ložnice 1 200 Kč 

Ceny v hlavní sezóně 1. 7. – 31. 8., 20. 12. – 2. 1., Velikonoce 

Při ubytování 6 a více osob: 2 400 Kč 

Při ubytování 5 a méně osob: 1 800 Kč, při obsazení pouze jedné ložnice 1 450 Kč 

 V ceně je zahrnuto ubytování, lůžkoviny a ručníky, spotřeba vody a energie, rekreační 

poplatek obci a mléko. K dispozici je také dětská postýlka, která je zdarma. Zapůjčení kola 

stojí 50 Kč/den. [53] 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1457&p1=1291 

[Citace: 19. 3. 2013], [53] 

 

Chalupa Na úpatí Javorníka 

 Chalupa se nachází v Trojanovicích pod Javorníkem. Je vhodná pro pobyt s malými 

dětmi a s možností vidět domácí zvířata. K vidění jsou zde ovce, králíci, husy, kachny, 

husolabutě, kočky, holubi a koně. Vše je patřičně odděleno od ubytovací části včetně 

rybníčku. Pro děti je zde k dispozici pískoviště a houpačka. Jsou zde k dispozici parkovací 

místa a příjezd po asfaltové cestě. Toto místo nabízí klid, soukromí, pohodu a využití  

pro houbaře. K dispozici je 1 x čtyřlůžkový pokoj, ložnice pro 2 osoby s možností přistýlky, 

které jsou k dispozici pro 2 – 4 osoby, dřevěná hala s krbem, TV, DVD, video. Je zde  

i vybavená kuchyň, koupelna, která má rohovou vanu a sprchový kout. Venku je možnost 

posezení u krbu s možností grilování. [54] 
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Tab. 4.19 Kapacita a cena ubytování 

Kapacita Cena 

lůžka přistýlky 

Na týden 9 500 Kč / 1 týden (7 nocí) – záloha 5 000 Kč 

Víkendové pobyty: pátek – neděle 5000 Kč / 2 noci 

Spotřebu elektrické energie nad 50 kW si hradí zákazník 
6 4 

Zdroj: http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1126&p1=1291 

[Citace: 19. 3. 2013], [54] 

 

5 Využitelnost území pro cestovní ruch 

5.1 Poznávací turistika 

Ve Frenštátě byl v roce 1884 založen první český turistický spolek s názvem Pohorská 

jednota Radhošť. Město je považováno za kolébku české turistiky. Pohorská jednota se  

v dalších letech zasloužila o vybudování mnoha horských chat a útulen v Beskydech  

a na Pustevnách dřevěných staveb Maměnky a Libušina architekta Dušana Jurkoviče. 

Organizátory vzniku Pohorské jednoty Radhošť byli frenštátští rodáci PhMr. Śtěpán Ježíšek  

a JUDr. Edvard Parma. Za svůj hlavní cíl si vytyčili „návštěvu hor a zajímavých krajin 

moravsko-valašských usnadňovati, lásku k nim pěstovati a k vědeckému prozkoumání 

Valašska přispívati“. V roce 1990 Pohorská jednota Radhošť znova obnovila svou činnost. 

Do svého vlastnictví získali zpět chatu na Velkém Javorníku, nejvyšším vrcholu Veřovických 

vrchů. Tato chata je umístěna v nadmořské výšce 905 metrů a je jedním z nejvíce 

navštěvovaných míst v Beskydech. [7], [11] 

5.1.1 Pustevny 

 Nejznámějším turistickým, horským střediskem Beskyd nacházejícím se mezi vrcholy 

Radhošť a Čertův mlýn. Název je odvozen od poustevníků, kteří pobývali v okolních 

jeskyních. Nacházejí se zde dřevěné domy Maměnka a Libušín, které na podnět turistického 

spolku Pohorské jednoty Radhošť navrhl v roce 1898 Dušan Jurkovič, významný architekt. 

Tyto stavby patří k nejcennějším v Beskydech. V roce 1996 tyto národní kulturní památky 

získaly statut a byly zrekonstruovány podle plánů Jurkoviče do původní podoby. Jeho plány 

byly objeveny ve Státním archivu v Bratislavě. [7] 

 Secesní restaurace Lubušín, která je laděna do modrých odstínů, tvoří dřevěné obklady 

stěn a stropu. Nad dřevěnými okny jsou fresky a sgrafita, které mají motiv valašských  
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a slovenských pověstí a byly vytvořeny malířem Mikolášem Alšem, podle akvarelových 

studií, kde jsou vyobrazeni slavní zbojníci, kterými byli Jánošík, Ondráš a Juráš nebo velitel 

valašských portášů Stavínoha. V jídelně jsou kolem stolů rozmístěny vyřezané židle, kterých 

je přesně sto. K unikátům se řadí tři secesní lustry, které byly nově vyrobeny podle dřívějších 

návrhů Dušana Jurkoviče, které nebyly nikdy předtím zrealizovány. [7]  

5.1.2 Radhošť 

 Tento beskydský vrcholek měřící 1 124 m se rozprostírá mezi městy Rožnov  

i Frenštát. Tato hora byla už od pradávna spojována s uctíváním pohanského boha 

pohostinnosti, plodnosti a úrody Radegasta. Legenda praví, že soluňští misionáři Konstantin  

a Metoděj nechali jeho modlu na vrcholu hory zbořit, když přišli na Velkou Moravu. 

Vyprávění o Radegastovi se pojí s radhošťským podzemím, traduje se, že pohanská modla 

byla uložena v podzemním chrámu. Horský masív Radhoště je opravdu tvořen sítí 

podzemních chodeb, pseudokrasových pískovcových jeskyní. Jejich délka dosahuje  

až několik stovek metrů. [7] 

 Romantický pohled na horu Radhošť se objevil i v literatuře. Minulost Radhoště 

ztvárnili ve svých verších František Palacký, Jan Kollár a František Táborský. Námětem byla 

i pro výtvarníky Bohumíra Jaroňka a Jana Kobzáně. Osobně se jeli podívat na horu i známí 

básníci Svatopluk Čech, Petr Bezruč, Otokar Březina nebo Jaroslav Seifert. [7] 

 Roku 1931 se uskutečnila na Radhošti instalace sochařské práce Čechoameričana 

Albína Poláška, kterými byly u kaple bronzové sousoší Cyrila a Metoděje a blízko Pusteven 

socha Radegasta. Tato socha byla obrácena zády k návštěvníkům úmyslně, ale oproti tomu 

cyrilometodějské sousoší stojí čelem, aby uvítalo příchozí návštěvníky radhošťského vrcholu. 

Od 60. let minulého století se vždy 5. července pořádají cyrilometodějské poutě, kde se 

pokaždé účastní několik tisíc lidí. [7] 

Obr. 5.1 Socha Radegasta 

 

Zdroj: http://promoravia.blog.cz/0910/radegast [Citace: 5. 4. 2013], [55] 
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5.1.3 Velký Javorník 

 Nejvyšší hora Veřovických vrchů, nejzápadnějšího předhoří Moravských Beskyd, 

která měří 918 m. Z vrcholu je krásný pohled na Lysou horu, Smrk, Kněhyni, Radhošť  

a do údolí frenštátské brázdy. Pod vrcholem se nachází turistická chata, která byla postavena 

roku 1935 Pohorskou jednotou Radhošť. Severozápadně od hory se rozprostírá přírodní 

památka Velký Kámen. Tato památka byla vyhlášena v okolí velké skalní stěny a níže 

položeného balvanitého svahu. [12] 

5.2 Cykloturistika 

 Frenštátsko nabízí pro cykloturisty širokou škálu kvalitních cyklistických tras, které 

propojují obce mikroregionu. Cykloturistické vyjížďky jsou dostupné nejen pro klasický typ 

jízdního kola, ale v některých úsecích je zapotřebí použít horské kolo a na to je cyklista vždy 

upozorněn, protože trasy pro horská kola jsou samostatně vyznačeny. Cyklotrasy jsou 

znázorněny tečkovaně, kdy jednotlivé trasy jsou pro lepší názornost označeny v souladu 

s textem číslovkami. Trasy jsou různé délky, ale i náročnosti. Terény v nižších polohách 

podhůří jsou vhodné svou náročností i pro méně zkušené a zdatné cyklisty. Milovníci hor 

mohou vidět z hřebenů Beskyd do hlubokých údolí, průjezdy horskými lesy, ale i luk. Zkušení 

a zdatní cyklisté se mohou zúčastnit závodů pro amatéry i profesionály. [4] 

 

Jednotlivé cyklotrasy 

 

Obr. 5.2 Frenštát – Horečky (7 km) 

délka (km) 7 

 

náročnost 

 

doporučené 
kolo 

 

Zdroj: http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_nakole_cz.html [Citace: 7. 4. 2013], [56] 

 

Trasa A: “Krátká nenáročná trasa z Frenštátu od autokempu po cyklotrase č. 1695.“ 

Na tuto trasu je vhodné horské nebo trekingové kolo. [56] 

http://frenstatsko.infoturist.cz/nakole_img/trasaA.png
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 Obr. 5.3 Frenštát – Trojanovice (15 km) 

délka (km) 14 

 

náročnost 

 

doporučené 
kolo 

 

Zdroj: http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_nakole_cz.html [Citace: 7. 4. 2013], [56] 

 

Trasa B: Delší, nenáročná trasa, vhodné kolo pro tuto trasu je silniční, trekingové. 

“Vede z Frenštátu od autokempu přes náměstí, pokračuje po CT 6016 na Sv. Marek, dále 

kolem Památníku bratří Strnadlů do Trojanovic a zpět k autokempu podél toku řeky Lomné  

po CT 6194.“ [56] 

 

Obr. 5.4 Frenštát – Velký Javorník (16,5 km) 

délka (km) 20 

 

náročnost 

 

doporučené 
kolo 

 

Zdroj: http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_nakole_cz.html [Citace: 7. 4. 2013], [56] 

 

Trasa C: Krátká, náročnější trasa, vhodné kolo pro tuto trasu je horské, trekingové.  

“Z Frenštátu p.R. kolem skokanských můstků. Stoupání po asfaltové lesní cestě,  

která následně vede po vrstevnici. Po šesti kilometrech jízdy odbočuje z cyklotrasy doleva 

lesní cesta, která stoupá na vrchol. Dvakrát křižuje modrou turistickou trasu. Sjezd  

po červené turistické značce k rozcestí Malý Javorník. Odtud po modré turistické značce směr 

Papratná a po cyklotrase č. 6016 zpět do Frenštátu.“ [56] 

 

  

http://frenstatsko.infoturist.cz/nakole_img/trasaB.png
http://frenstatsko.infoturist.cz/nakole_img/trasaC.png
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Obr. 5.5 Frenštát – Pustevny a Radhošť (40 km + 8 km) 

délka (km) 16 

 

náročnost 

 

doporučené 
kolo 

 

Zdroj: http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_nakole_cz.html [Citace: 7. 4. 2013], [56] 

 

Trasa D: Delší, náročnější trasa, vhodné kolo je horské, trekingové. “Z Frenštátu  

po CT 6016 nebo CT 6194 směr Trojanovice a Ráztoka, dále po CT 6016 po Knížecí cestě  

na Pustevny a odtud směr Radhošť (cca 4 km).“ [56] 

 

Obr. 5.6 Frenštát – Hukvaldy a Štramberk (36,5 km) 

délka (km) 36,5 

 

náročnost 

 

doporučené 
kolo 

 

Zdroj: http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_nakole_cz.html [Citace: 7. 4. 2013], [56] 

 

Trasa E: Delší, méně náročná trasa, doporučené kolo trekingové, silniční. Z Frenštátu 

po silnici směrem do Tiché. Na této křižovatce doprava směrem na Kozlovice a od další 

křižovatky po cyklotrase č. 6008, která se odpojuje v Kozlovicích u kostela. Odtud se jede 

rovně po silnici směr Palkovice. Na rozcestí žluté a zelené turistické trasy je napojena 

cyklotrasa č. 6006. Po této trase se dojede ke kostelu na Hukvaldech. Odtud po cyklotrase  

č. 502, která vede přes Sklenov, Větřkovice a Lubinu do Kopřivnice až do Štramberku. 

Z náměstí se sjede po hlavní silnici k vlakovému nádraží a za železničním příjezdem trasa 

vede po silnici kolem Červeného kamene směr Lichnov. Na tomto místě zároveň s červenou 

turistickou značnou musíme odbočit vpravo a dále trasa vede po silnici č. 4865 do Bordovic,  

a poté vlevo směr Frenštát. Předtím než se přijede do Frenštátu, tak se znovu překříží červená 

turistická značka, kde je aquapark. [56] 

http://frenstatsko.infoturist.cz/nakole_img/trasaD.png
http://frenstatsko.infoturist.cz/nakole_img/trasaE.png
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5.3 Sport 

 Beskydy nabízí návštěvníkům širokou škálu sportovního vyžití. Ve Frenštátě patří 

k tradici převážně zimní sporty, skoky na lyžích a lyžování, kde si turisté mohou vybrat 

sjezdové lyžování, běžky nebo snowboarding.  

 Ve městě byl v roce 1903 založen svaz lyžařů. Po první světové válce byly 

vybudovány členy lyžařských spolků a dalších sportovních i turistických organizací  

na svazích Radhoště sjezdařské, slalomové, běžecké, sáňkařské dráhy, skokanské můstky. 

V roce 1940 byla vybudována také sedačková lanovka z Ráztoky na Pustevny. [7] 

V 60. letech 20 století byl úspěšnou lyžařskou disciplínou skok na lyžích, a to hlavně 

díky Jiřímu Raškovi, který v r. 1968 získal olympijské vítězství v Grenoblu právě v této 

disciplíně. Poté, co se stal vítězem, byl v krátkém čase 40 dní dokončen skokanský můstek 

s kritickým bodem K42. [12] 

 V letech 1959 až 1973 byl postaven nynější areál můstků, přičemž můstek K90 byl 

jako první na světě pokrytý umělohmotným povrchem. [12] 

 Nejvyhledávanějším zimní střediskem pro turisty na Frenštátku jsou Pustevny, které se 

nachází přibližně 6 km od Frenštátu pod Radhoštěm. Řadí se mezi pětici nejlepších skiareálů 

v ČR. Pustevny nabízejí mnoho sjezdovek různých obtíží. Lyžařské terény jsou vhodné nejen 

pro zdatné lyžaře, ale i pro začátečníky. Sjezdovky jsou zde modré, červené a černé. Středisko 

disponuje dvousedačkovou lanovou dráhou, vleky a systémem technického zasněžování. 

Tratě, na kterých se běžkuje a lyžuje, jsou pravidelně upravovány. [16]  

 

Obtížnosti sjezdových tratí 

 Zelená má skoro vodorovné přejezdy, traverzy svahů a lesní svážnice jsou využívané 

jako sjezdové tratě. Tento stupeň obtížnosti je vhodný více pro turistiku než sjezdování.  

 Modrá stupnice s mírným svahem je vhodná pro děti a rekreační lyžaře, zdatnější 

lyžaři je sjedou na běžkách. Občas se zde vyskytne prudký sklon či zatáčka. [16] 

 Červená se řadí mezi středně těžké sjezdovky přijatelné pro většinu lyžařů. Tato trať je 

obvykle nejoblíbenější a nejfrekventovanější. Vyznačuje se tím, že často mění sklon a směr. 

Největší nebezpečí je pod skoky nebo v méně přehledných místech. [16] 

 Černá má nejprudší padáky. Nedá se ovšem srovnat s alpským černým, protože  

na těchto oblých kopcích tak prudké svahy nejsou. [16] 

 



 

 

47 

 

Tab. 5.1 Sjezdovky na Pustevnách 

označ. název dopr. zařízení délka (m) převýšení (m) náročnost 

    A Lanová dráha lanová TS-2     1 637 400 
 

 1 B Lokomotiva lyžařský vlek  420   81 středně těžká 

 2 C Malá sjezdovka lyžařský vlek  480 140 středně těžká 

 3 D Panoráma lyžařský vlek  130   40 lehká 

 4 E Pod Kolibou lyžařský vlek  390 140 těžká 

 5 F Cyrilka lopatkový vlek  125   35 lehká 

 6 G Cvičná louka provazový vlek   80   25 lehká 

 7 H Dětská lyžařský vlek   50   10 lehká 

 8 I Pod Šumnou lyžařský vlek 140   35 lehká 

 9 K Nad boudou lyžařský vlek 590   90 lehká 

10 J Velká sjezdovka lyžařský vlek    1 090 220 středně těžká 

11 Knížecí cesta 
 

   5 000 400 lehká 

Zdroj: http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_nalyzich_cz.html [Citace: 7. 4. 2013], [57] 

 

Tab. 5.2 Běžecké trasy 

Zdroj: http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_nalyzich_cz.html [Citace: 7. 4. 2013], [57] 

 

Okolí Frenštátska je také vhodné pro pěší turistiku, jízdu na horských kolech  

nebo paragliding. Ve frenštátském jezdeckém areálu se pravidelně konají mezinárodní 

závody. Návštěvníky taky láká návštěva krytého bazénu s nejrůznějšími vodními atrakcemi, 

tenisových kurtů a okružní závody motokár. Ve Frenštátě se také pravidelně zúčastňuje jezdec 

Karel Loprais, s vozem Tatra mezinárodních relly kamionů, který těmito závody reprezentuje 

město. [7] 

 
trasa délka (km) popis 

Pustevny 

Pustevny – 

Martiňák – 

Pustevny 

16 
Trasa je vedená většinou úbočím mírně 

klesajícím traverzem. 

Pustevny – chata 

Mír – Pustevny 
18 

 

Pustevny – Radhošť 

– Pustevny 
 8 

Nenáročná hřebenová trasa s výhledy do 

okolí. 

Pustevny – 

tréninkový okruh k 

chatě na Zmrzlém – 

Pustevny 

 3 
 

Ondřejník 

Ondřejník – 

Šmiřanka a zpět 
 2 

Zpravidla se vyráží od chaty Ondřejník, kde 

je parkoviště. V případě, že je zaplněné, je 

možné nechat auto na parkovišti u 

občerstvení v Pasekách, odkud je to na 

běžkách k chatě cca 4 km. 
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6 Zhodnocení výzkumu  

 Pro praktickou část práce jsem zvolila dotazníkové šetření města Frenštátu  

pod Radhoštěm, které probíhalo přímým kontaktem v terénu místních obyvatel města a okolí. 

Respondenty byli i studenti, kteří navštěvovali místní školu a další lidé, kteří město znají.  

 Můj výzkum začal tím, že jsem si vytvořila dotazník – viz příloha č. 4. Cílem 

dotazníkového šetření bylo ověřit, zda jsou místním obyvatelům poskytovány kvalitní služby 

a dostatek volnočasových aktivit ve městě. Lidé také hodnotili krajinu a okolí Frenštátska.  

 Předpokládaná návratnost vyplněných dotazníků bylo 150, ovšem vyplněno  

a vyhodnoceno bylo pouze 110 dotazníků, což je percentuálně 73 %.  

 

6.1 Roztřídění respondentů 

 Základní roztřídění dotazovaných je podle pohlaví, věkové kategorie a místa bydliště. 

 

Tab. 6.1 Pohlavní respondentů 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost 

Žena 65 59,09 % 

Muž 45 40,91 % 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.1 Pohlaví respondentů v (%) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

59% 

41% 

Pohlaví 

žena 

muž 
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 Z grafu a tabulky č. 6.1 vyplývá, že více odpovídaly na dotazník ženy než muži. Žen 

odpovídalo celkem 65, což činí 59 % a mužů 45, což je 41 %. Tento fakt je dán především 

tím, že ženy byly ochotnější komunikovat více než muži.  

 

Tab. 6.2 Věková kategorie respondentů 

Věková kategorie Absolutní četnost Relativní četnost 

15 – 20 18 16,36 % 

21 – 30 39 35,45 % 

31 – 40 22 20,00 % 

41 – 50 15 13,64 % 

51 – 60 7 6,36 % 

61 – 69 5 4,55 % 

70 - 74 2 1,82 % 

75 + 2 1,82 % 

celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.2 Věková kategorie respondentů v (%) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

  

Nejvíce odpovídali lidé ve věku 21 – 30 let, kteří ve městě bydlí nebo ho často 

navštěvují, tedy celkem 18 lidí (35 %). Druhou nejčastější skupinou jsou respondenti ve věku 

16% 

35% 
20% 

14% 

6% 
5% 

2% 2% 

Věk respondentů 

15 - 20 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60  

61 - 69 

70 - 74 

75  +  
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31 – 40 let, celkem 39 lidí (20 %). Další skupinou jsou lidé ve věku 15 – 20 let (16 %), 

kterými byli hlavně studenti, kteří chodí ve Frenštátě do školy. Dále odpovídali respondenti 

ve věkové skupině 41 – 50, což je v celkovém počtu 15 lidí (14 %). Menší věkovou kategorii 

tvoří lidé ve věku 51 – 60 let, tedy celkem 7 lidí (6 %) a s téměř stejným výsledkem jsou lidé 

ve věku 61 – 69 let v celkovém součtu 5 lidí (5 %). Nejmenší a vyrovnanou skupinou je 

kategorie ve věku 70 – 74 a 75 +, což jsou v celkovém součtu 2 lidé (2 %). Hlavní důvod, 

proč odpovídali na dotazník převážně mladí lidé je, že jsou mnohem ochotnější trávit svůj 

volný čas nad vyplněním dotazníku.  

6.2 Výsledky dotazníkového šetření 

 Dotazovaným bylo položeno celkem 18 otázek, z toho u otázky č. 7 museli 

respondenti odůvodnit svou odpověď, u otázky č. 10 dostali doplňující otázku  

a u poslední otázky mohli lidé volit více možností. Dotazník byl sestaven převážně formou 

otevřených otázek, kde vybírali a zaškrtli nejvhodnější odpověď.  

 

Tab. 6.3 Místo bydliště 

Bydliště 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Frenštát pod Radhoštěm 39 35,45 % 

Obec ve správním obvodu - Bordovice, Lichnov, 

Tichá, Trojanovice, Veřovice 
24 21,82 % 

Jiné bydliště 47 42,73 % 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 6.3 Místo bydliště v % 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tuto otázku považuji za velmi důležitou a klíčovou, protože hlavními dotazovanými 

byli lidé, kteří bydlí ve městě Frenštát pod Radhoštěm a v okolních obcích, protože dotazník 

byl zaměřen především na místní obyvatele, kteří město dobře znají. Jiné bydliště uvedlo  

47 lidí (43 %). Mezi tyto respondenty patří lidé, kteří město dobře znají, často ho navštěvují 

nebo v tomto městě studují. Menší skupinu tvořili i lidé, kteří se z města přestěhovali. Další 

početnou skupinou jsou lidé z města Frenštátu pod Radhoštěm, pro které byl dotazník 

převážně sestavován 39 lidí (35 %). Poslední menší skupinu tvoří obyvatelé okolních obcí 

Bordovice, Lichnov, Tichá, Trojanovice a Veřovice, což je celkem 24 lidí (22 %). Tyto obce, 

se nacházejí poblíž města.  

 

Tab. 6.4 Doba po kterou bydlí lidé ve městě Frenštátě pod Radhoštěm 

Doba Absolutní četnost Relativní četnost 

Od narození 25 22,73 % 

Nedávno jsem se přistěhoval 4 3,64 % 

Více než 10 let 3 2,73 % 

Přestěhoval jsem se z Frenštátu 4 3,64 % 

Nebydlím ve Frenštátě 71 64,55 % 

Více než 6 let 2 1,82 % 

Méně než 6 let 1 0,91 % 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 6.4 Doba po kterou bydlí lidé ve městě Frenštátě pod Radhoštěm v (%) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z grafu vyplývá, že nejpočetnější skupinou, která odpovídala, byla ta, která ve městě 

vůbec nebydlí. Celkový počet respondentů, kteří ve městě nebydlí, činí 71 lidí (64 %). 

Druhou větší skupinou jsou lidé, kteří pobývají ve městě už od svého narození. Jedná  

se celkem o 25 lidí (23 %). Menší skupinu tvoří ti, kteří se z Frenštátu přestěhovali, jedná se, 

o 4 lidi (4 %). Nejmenší a vyrovnanou skupinu tvoří lidé, kteří se do města nedávno 

přistěhovali, jsou to celkem 4 lidé (3 %) a lidé, bydlící ve městě více než 10 let, 3 lidé (3 %). 

Nejmenší skupinu tvoří ti, kteří bydlí ve městě méně než 6 let, což činí pouze 1 osoba  

(1 %).  

 Na otázku, jaký byl hlavní důvod jejich odstěhování z města, byly uvedeny hlavně 

osobní důvody, nízká nabídka prací s malým výdělkem nebo nespokojenost s bydlením. 
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Tab. 6.5 Hodnocení krajiny a okolí města 

Hodnocení Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě kladně 59 53,64 % 

Spíše kladně 48 43,64 % 

Spíše záporně 3 2,73 % 

Určitě záporně 0 0 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.5 Hodnocení krajiny a okolí města v (%) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Celkem 59 lidí (53%) hodnotí krajinu a okolí města určitě kladně, tento fakt přisuzuji 

hlavně tomu, že v okolí města je krásná příroda na Pustevnách, ale především Beskydy byly 

vyhlášeny jako CHKO.  Druhá nejčastější odpověď, na kterou odpovídalo celkem 41 

dotazovaných (47 %) byla, že lidé hodnotí okolí spíše kladně. Nejméně procenty byla 

hodnocena krajina spíše záporně, což byli 3 lidé (3 %) a dokonce nikdo z dotazovaných 

neodpověděl, že krajinu a okolí města hodnotí určitě záporně.  

  

53% 
44% 

3% 0% 

3. Jak hodnotíte krajinu a okolí města 
Frenštát pod Radhoštěm? 

určitě kladně 

spíše kladně 

spíše záporně 

určitě záporně 



 

 

54 

 

Tab. 6.6 Vylepšení prostředí města 

Vylepšení prostředí Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 72 65,45 % 

Ne 38 34,55 % 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.6 Vylepšení prostředí města v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Nejpočetnější skupinu tvoří 72 dotazovaných (65 %), kteří odpověděli, že se dá vždy 

něco vylepšit na prostředí města. Zbytek 38 respondentů (35 %) odpovědělo, že by se na 

prostředí města nemuselo nic vylepšovat.  

 

Tab. 6.7 Názor respondentů na obnovení průzkumu uhelných zásob na Frenštátsku 

Názor Absolutní četnost Relativní četnost 

Nesouhlasím 83 75,45 % 

Souhlasím 9 8,18 % 

Nemám názor 18 16,36 % 

celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

65% 

35% 

4. Dalo by se něco vylepšit na 
prostředí města? 

Ano  

Ne 



 

 

55 

 

Graf 6.7 Názor respondentů na obnovení průzkumu uhelných zásob na Frenštátsku  

v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z grafu vyplývá, že veliká převaha občanů, tedy 83 (76 %) nesouhlasí s obnovením 

průzkumu uhelných zásob. Tito občané vyjádřili zásadně svůj nesouhlas proti této těžbě.  

Nejčastější důvody nesouhlasu 

 devastace krajiny 

 bolestný zásah do přírody a její devastace 

 zvýšený provoz, znečištěné prostředí a zhoršení kvality ovzduší  

 jedná se o peníze na úkor krajiny 

 veliký hluk 

 vystěhování místních obyvatel kvůli znečištění ovzduší a krajiny 

 prašnost 

 úbytek flóry 

Druhá nejčastější odpověď byla, že nemají žádný názor, celkem 18 lidí (16 %). Takto 

odpovídali především ti, kteří se o tuto problematiku nezajímají, jelikož se jich, přímo netýká.  

Nejméně lidí, tedy 9 (8 %) odpovídalo, že souhlasí s obnovením průzkumu uhelných zásob.  

Nejčastější důvody souhlasu 

 přinese to více pracovních míst 

 zviditelnění regionu 

 přísun dotací 
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16% 
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Na svých názorech se nejvíce podíleli místní obyvatelé Frenštátu a obyvatelé okolních 

obcí, tedy ti, kterých se tato problematika nejvíce týká.  

 

Tab. 6.8 Trávení volného času 

Způsob trávení volného času Absolutní četnost Relativní četnost 

Za turistikou 32 29, 09 % 

Na procházky 25 22,73 % 

Za sportem 42 38,18 % 

Do restaurace 5 4,55 % 

Za kulturou 4 3,64 % 

Jiná 2 1,82 % 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.8 Trávení volného času 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Ze sloupcového grafu vyplývá, že nejvíce chodí lidé ve svém volném čase za sportem, 

celkem 42 lidí (38 %). Tento fakt je dán především tím, že město nabízí dostatečné sportovní 

vyžití. Další téměř vyrovnanou skupinu tvoří respondenti, kteří nejčastěji vyhledávají 

turistiku, 32 lidí (29 %). Třetí skupinu s 23 % tvoří ti, kteří chodí nejraději na procházky.  

4 % tvoří respondenti, kteří tráví svůj volný čas nejraději návštěvou restaurace nebo chodí  

za kulturou. Zbylá 2 % dotazovaných uvedla jiná místa, kterými byla kino a knihovna.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

6. Kam nejraději chodíte ve volném 
čase? 



 

 

57 

 

 

Tab. 6.9 Nabídka volnočasových aktivit 

Nabídka volnočasových aktivit Absolutní četnost Relativní četnost 

Spíše ano 39 35,45 % 

Spíše ne 24 21,82 % 

Ano 32 29,09 % 

Ne 15 13,64 % 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.9 Nabídka volnočasových aktivit v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Největší skupina s 35 %, což je v absolutní četnosti 39 dotazovaných, zastávají názor, 

že město Frenštát pod Radhoštěm spíše nabízí dostatek volnočasových aktivit. Druhou 

nejpočetnější skupinu, 32 dotazovaných (29 %) tvoří lidé, kteří si myslí, že město nabízí tyto 

aktivity. Třetí skupina s 22 % odpověděla v dotazníku, že město spíše neposkytuje dostatek 

volnočasových aktivit. Poslední nejmenší skupinu dotazovaných se 14 % tvoří lidé,  

kteří odpověděli, že město nenabízí dostatek volnočasových aktivit.  
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Graf 6.10 Sportovní vyžití v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Převážně místní obyvatelé města, ale také okolních obcí odpověděli, že město nabízí 

dostatek sportovního vyžití, tedy z grafu vyplývá, že 69 lidí (63 %) odpovědělo kladně. Menší 

skupinu lidí s 22 %, což je v absolutní hodnotě 24, nesouhlasí s tím, že město poskytuje 

dostatek sportovního vyžití. Nejméně dotazovaných zodpovědělo, že neví, jestli město 

poskytuje dostatečné množství sportovního vyžití. Důvodem bylo převážně to,  

že nevyhledávají sportovní aktivity.  

 

Tab. 6.10 Nejčastěji navštěvovaná sportovní a relaxační zařízení 

Sportovní a relaxační zařízení Absolutní četnost Relativní četnost 

Aqupark 32 29,09 % 

Tělocvična 11 10 % 

Městská sportovní hala 21 19,09 % 

Sauna 12 10,91 % 

Zimní stadion 6 5,45 % 

Nesportuji 24 21,82 % 

Jiná zařízení 4 3,64 % 

Cekem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 6.11 Nejčastěji navštěvovaná sportovní a relaxační zařízení 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z místních sportovišť 29 % lidí nejčastěji využívá aquapark. Bohužel druhou 

nepočetnější skupinou s 24 % jsou lidé, kteří vůbec nesportují. Další nejčastěji využívané 

místní sportoviště je městská sportovní hala, kterou využívá 21 % dotazovaných. 12 % 

dotazovaných využívá pro relaxaci saunu, pouze 11 % lidí navštěvuje nejčastěji tělocvičnu  

a 6 % zodpovědělo, že zimní stadion. Pouze 4 % lidí uvedlo, že využívá jiná sportovní 

zařízení, kterými jsou krytý bazén, fitcentrum, trampolíny nebo Horečky.  

 

Tab. 6.11 Rekonstrukce sportovišť 

Sportoviště Absolutní četnost Relativní četnost 

Zimní stadion 42 52, 73 % 

Nesportuji 24 21,82 % 

Fotbalový stadion 20 18,18 % 

Městská sportovní hala 12 10,91 % 

Krytý bazén 11 10 % 

Tenisové kurty 1 0,91 % 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 6.12 Rekonstrukce sportovišť 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Na otázku která sportovní zařízení jsou v nevyhovujícím stavu a potřebovala  

by rekonstrukci, odpovědělo 53 % lidí zimní stadion. Bohužel 22 % lidí vůbec nesportuje. 

Dalším nejčastějším zařízením, které potřebuje rekonstrukci, zaškrtlo 18 % lidí, že fotbalový 

stadion. Skoro se stejným výsledkem bylo zodpovězeno, že zrekonstruovat potřebuje městská 

sportovní hala s 11 % a s 10 % krytý bazén. Jen 1 osoba (1 %) si myslí, že by se měly 

zrekonstruovat tenisové kurty. Tento výsledek je zřejmě zapříčiněn tím, že moc lidí nehraje 

tenis.  

 Lidem byla položena i doplňující otázka, která sportovní zařízení jim ve městě chybí. 

Nejčastější odpovědi byly, že jim chybí značení cyklostezek, dětská hřiště, horolezecká stěna, 

trasy pro kolečkové brusle, sáňkařská dráha a paintball.  
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Graf 6.13 Nejčastější způsob využití dopravy v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Na otázku jakou dopravu lidé ve městě nejčastěji využívají, zodpovědělo 52 z nich (47 

%), že auto, což není vzhledem k životnímu prostředí moc pozitivní. Další nejčastější 

odpověď byla, že autobus, což zodpovědělo 29 lidí (26 %). Tento dopravní prostředek 

využívají převážně do okolních obcí nebo do práce. Celkem 17 lidí (16 %) chodí ve městě 

pěšky, tedy nevyužívají žádnou dopravu. Pouze 4 lidé (7 %) jezdí ve městě na kole a 4 % z 

nich využívá vlakovou dopravu.  

 

Graf 6.14 spokojenost s autobusovou dopravou do okolních měst 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Nejvíce respondentů 51 % odpovědělo na tuto otázku, že veřejná doprava poskytuje 

málo spojů, 30 % lidí, že jsou spokojeni s autobusovou dopravou do okolních měst a 21 lidí 

(19 %) se domnívá, že jim není, poskytnuto dostatek spojů do okolních měst.  

 Ke zlepšení dopravní situace uvedli respondenti vyloučení těžké dopravy z centra 

města, řešení nebezpečných přechodů, zvýšení počtu parkovacích míst a vybudování nové 

zastávky ČD ve Školské čtvrti.  

 

Tab. 6.12 Doporučení místní restaurace 

Doporučení restaurace Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 88 80 % 

Ne 22 20 % 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.15 Doporučení místní restaurace v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z grafu vyplývá, že 80 % lidí by doporučili nějakou z místních restaurací a 20 % lidí 

by nedoporučila žádnou restauraci. Především starší lidé zodpověděli, že by nedoporučili 

žádnou restauraci, protože tyto podniky téměř nenavštěvují. Ovšem většina lidí by nějakou 

restauraci doporučila, tento fakt je dán tím, že město nabízí spoustu kvalitních restauračních 
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zařízení s venkovním posezením a s širokým výběrem gastronomických jídel, která jsou pro 

tento region typická.  

Tab. 6.13 Počet obchodů 

Dostatek obchodů ve městě Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 52 47,27 % 

Ne 55 50 % 

Nevím 3 2,73 % 

Celkem 110 100 % 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.16 Počet obchodů v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Na otázku, zda se ve městě nachází dostatek obchodů, odpověděli respondenti téměř 

vyrovnaně. 50 % z nich tvrdí, že ve městě není dostatečný počet těchto zařízení a 47 % z nich 

tvrdí, že ano. Zbývající 3 % zaškrtlo, že neví, zda město nabízí dostatečný počet obchodů. 

Takto odpověděli převážně lidé, kteří ve městě nebydlí, ale občas ho navštěvují v rámci 

kultury, turistiky či poznání.  

 Lidé, kteří odpověděli, že město nenabízí dostatek obchodů, svoji odpověď odůvodnili 

tím, že by uvítali nějaká další nákupní střediska. Dalšími navrhovanými obchodními středisky 

byly např. Globus, Obi, Billa, Makro, Carrefoure, Baumax, Hypernova, Tesco. 
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Tab. 6.14 Spokojenost s prací městské úřadu 

Spokojenost s městským úřadem Absolutní četnost Relativní četnost 

Spokojen 23 20,91 % 

Nevím 47 42,73 % 

Jak kdy 28 25,45 % 

Nespokojen 12 10,91 % 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.17 Spokojenost s prací městského úřadu v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Nejvíce lidí 43 % odpovědělo, že neví, zda jsou s prací městského úřadu spokojeni, 

jelikož městský úřad nenavštěvují, jedná se o občany, kteří ve městě přímo nebydlí. Téměř  

25 % lidí uvedlo, že jsou spokojeni jen někdy. 21 % dotazovaných lidí jsou spokojeni s jejich 

prací a pouze 11 % dotazovaných uvedlo, že jsou s prací městského úřadu nespokojeni.  

.  

21% 

43% 

25% 

11% 

15. Jste spokojeni s prací městského 
úřadu? 

spokojen 

nevím 

jak kdy 

nespokojen 



 

 

65 

 

Graf 6.18 Nemocniční zařízení v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z grafu vyplývá, že nejvíce lidí 42 (38 %) odpovídalo, že město neposkytuje dostatek 

nemocničních zařízení. 35 lidí (32 %) tvrdí, že město má dostatek těchto zdravotnických 

zařízení, zbylých 33 (30 %) respondentů neví, zda město poskytuje dostatek nemocnic. Takto 

odpovídali převážně lidé, kteří ve městě nebydlí, tedy nemocniční zařízení ve Frenštátě 

nenavštívili.   

 

Tab. 6.15 Spokojenost s městským informačním centrem 

Spokojenost s IC Absolutní četnost Relativní četnost 

Poskytuje dostatek informací o městě a okolí 69 62,73 % 

Neposkytuje dostatek informací o městě a okolí 10 9,09 % 

Nenavštěvuji informační centrum 31 28,18 % 

Celkem 110 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 6.19 Spokojenost s městským informačním centrem v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z grafu č. 6.19 vyplývá, že největší převaha odpovědí na otázku, zda jsou lidé 

spokojeni s městským informačním centrem, odpověděla převážná většina dotazovaných,  

63 %, že IC poskytuje dostatek informací o městě a okolí. Další skupina 28 % lidí IC vůbec 

nenavštěvuje. Nejmenší skupinu lidí s 9 % tvoří ti, kteří tvrdí, že město neposkytuje dostatek 

informací o městě a okolí.  

Z tohoto celkového výsledku vyplývá, že většina lidí, kteří informační centrum 

navštěvuje je převážně spokojena s dostatečnými informacemi, které poskytují o městě a jeho 

okolí, což je pro turisty, kteří do města přijedou velmi dobré. Lidé, kteří nenavštěvují 

informační centrum, jsou převážně ti, kteří ve Frenštátě bydlí a dobře znají město i jeho okolí.  
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Tab. 6.16 Vylepšení služeb 

Služby 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Větší pořádání volnočasových aktivit 84 35,74 % 

Více sportovního vyžití 23 9,79 % 

Životní prostředí 20 8,51 % 

Poskytování dostatku informací o volnočasových aktivitách 35 14,89 % 

Zajištění více autobusových spojů do okolních měst 30 12,77 % 

Zdravotnictví 34 14,47 % 

Jiná 9 3,83 % 

Celkem 235 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.20 Vylepšení služeb v (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na tuto otázku mohli lidé zvolit z více možností. Nejvíce lidí 36 % tvrdí, že by se  

ve městě mělo pořádat více volnočasových aktivit. Další skupina lidí 15 % odpovědělo, že by 

město mohlo poskytovat více informací o volnočasových aktivitách, 14 % lidí není spokojeno 

se zdravotnictvím, 13 % si myslí, že je ve městě málo autobusových spojů do okolních měst, 

10% respondentů si přeje, aby město pořádalo více sportovního vyžití, 8 % z nich není 

spokojeno s životním prostředím a zbylá 4 % lidí uvedla jiné důvody.  

 Respondenti uvedli další příklady služeb, které by město mohlo vylepšit, jsou to: 

 vybudování více laviček kolem vycházkových zón 

 pořádání více zajímavých kurzů 

 více hvězdáren  

 celoroční údržba chodníků a komunikací 

 úklid a pořádek ve veřejném prostranství 

 rekonstrukci některých sportovních zařízení 

 výstavba nových parkovišť 

 péče o zeleň  

 větší vybavenost škol  

6.3 Celkové zhodnocení dotazníkového šetření a doporučení 

 Volný čas, kultura a sport ve městě 

 Z převážné většiny odpovědí vyplývá, že město Frenštát nabízí dostatek kulturního, 

ale i sportovního vyžití a mnoho lidí, také navštěvuje místní sportoviště a kulturní zařízení, 

kterých je ve městě opravdu mnoho. Je pravda, že by město potřebovalo některá sportovní 

zařízení zrekonstruovat, ale je otázkou, zda má město dostatek finančních prostředků  

na rekonstrukci těchto zařízení, ale i tak by si lidé přáli, aby město pořádalo ještě více 

volnočasových aktivit.  

 Doprava a služby města 

K dopravní situaci ve městě by určitě přispělo více spojů do okolních měst. Pokud jde  

o restaurace, tak převážná většina lidí by nějakou z místních restaurací doporučila. S počtem 

obchodů je většina místních obyvatel nespokojena, jelikož byly požadavky na otevření dalších 

obchodních středisek a zkvalitnění a rozšíření sortimentu.  

 Krajina a okolí 

 Na odpověď, jak lidé hodnotí krajinu a okolí města Frenštátu pod Radhoštěm mi bylo 

jasné, že převážná většina bude mít pozitivní názor. Podle občanů je dobře postaráno  
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o veřejnou zeleň a také o péči místních komunikací, ale podle názorů místních je ve městě 

vždy, co vylepšit.  

 Obnovení průzkumu uhelných zásob 

 Také tato otázka byla zodpovězena zcela jednoznačně. Drtivá většina místních 

obyvatel, ale i ti, kteří bydlí v okolí, nesouhlasí s obnovením průzkumu uhelných zásob  

na Frenštátsku. Jen velmi málo občanů by s obnovením souhlasilo. Jednalo se převážně  

o mladší občany, ale i několik starších občanů, kteří takto odpovídali. Z tohoto jasně vyplývá, 

že obyvatelům není tato situace lhostejná, a že se nebojí projevit své názory.  

 

Doporučení: 

 pořádat pro město více volnočasových aktivit (nové kurzy, kroužky), 

 více se zaměřit na místní tradice, folklór a gastronomii, 

 zvýšit celkovou propagaci Frenštátska do okolních měst a obcí , 

 vylepšit některé služby ve městě, zejména autobusová spojení do okolních měst, úklid 

 a pořádek ve veřejném prostranství, rozšířit a zkvalitnit sortiment v nákupních centrech, 

 více se zabývat problematikou obnovení průzkumu uhelných zásob (ptát se  

na názory místních obyvatel, diskutovat s nimi o této problematice), 

 získat finanční prostředky na zkvalitnění poskytovaných služeb ve městě na větší  

vybavenost škol, rekonstrukce sportovních zařízení, vybudování laviček  

kolem vycházkových zón 
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7 Závěr 

Dle mého názoru má město Frenštát pod Radhoštěm turistům určitě co nabídnout, jelikož 

má dobré geografické umístění v okolí CHKO Beskydy, které byly vyhlášeny za chráněnou 

oblast právě díky svým výjimečným přírodním hodnotám, protože právě příroda je to 

nejcennější, co mohou návštěvníci v Beskydech vidět. 

V okolí Frenštátska lze nalézt také mnoho přírodních památek a rezervací. Z přírodních 

památek je to Travertinová kaskáda v obci Tichá, Velký Kámen umístěn na severozápadním 

úbočí Velkého Javorníku nebo přírodní památka Kněhyňská jeskyně. Mezi nejznámější NPR 

patří Radhošť, Čertův mlýn a mezi významné PR se řadí Noříčí a Klíny.  

Pro turisty, kteří by chtěli navštívit město Frenštát pod Radhoštěm nebo jeho okolní obce 

je zde široký výběr ubytovacích a stravovacích služeb. Ubytovat se mohou návštěvníci 

v hotelích, penzionech, chatách, ubytovnách nebo v autokempech. V okolí se také objevuje 

dnes velmi oblíbená nová forma venkovského cestovního ruchu, kterou je agroturistika. Jedná 

se o ubytování na farmách, kde si mohou lidé užít venkovské prostředí, přírodu a okolní 

krajinu. Ve městě je také velká nabídka restauračních zařízení, kde se pro hosty připravují 

krajové speciality, u kterých nesmí chybět dobré pití.  

Ve městě je také mnoho kulturních a turistických atraktivit. Z mého dotazníkového 

šetření také vyplývá, že město poskytuje dostatek volnočasových a hlavně sportovních aktivit. 

Především milovníci lyžařských sportů, běžeckých tras, pěší turistiky a cykloturistiky si zde 

přijdou na své. Úplné začátky organizovaného lyžování v Beskydech se datují okolo roku 

1910, které jsou spojeny s činností Pohorské jednoty Radhošť, Klubem českých turistů, 

Sokola a Svazem lyžařů. Mezi nejvíce navštěvované a nejatraktivnější zimní středisko 

Frenštátska se řadí Pustevny, které disponují celou řadou sjezdovek. V neposlední řadě  

se mezi velmi významné místo řadí také skokanský areál Jiřího Rašky. Na Frenštátsku se 

nachází také celá řada sportovišť a relaxačních zařízení, kterými jsou např. aquapark, krytý 

bazén, sauna, zimní stadion, a nebo městská sportovní hala.  

Město má také celou řadu památek a zajímavostí, které jsou spjaty s  dlouholetou historií. 

Jedná se např. o muzeum nebo prohlídku Radniční věže. Mezi hlavní památky patří 

měšťanské domy, církevní památky, pomníky a památníky, technické památky od architekta 

Dušana Jurkoviče a různé sochy a sousoší. V první řadě se jedná o originální sochy boha 

Radegasta a sousoší Cyrila a Metoděje. 

 Jsem zcela přesvědčena, že město Frenštát pod Radhoštěm a jeho okolí má turistům 

určitě co nabídnout, a tímto považuji bakalářskou práci a cíl této práce za splněný.   



 

 

71 

 

Seznam použité literatury 

Knižní zdroje 

[1] BAJER Vojtěch et al. Příroda Radhoště a Pusteven: průvodce po přírodních 

zajímavostech. ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy Rožnov  

pod Radhoštěm, 2004 

[2] CULEK, M. a kol. Biogeografické členění České republiky, Praha: Enigma, 1996. 

ISBN 80-85368-80-3. 

[3] ČIHAŘ, Martin. Naše hory. Praha: Cesty, 2002. 278 s. ISBN 80-7181-760-0. 

[4] DANĚK Antonín et al. Jiří. Putování po Moravě a Slezsku: autoturistika, pěší 

turistika, cykloturistika: tipy na výlety a dovolené. Ostrava: Montanex, 1999.  

ISBN 80-7225-019-1. 

[5] DEMEK, Jiří. et al. Zeměpisný lexikon ČSR: Hory a nížiny, 

Praha: Academia, 1987. 

[6] FELIX, Jiří. Frenštátský okres: Vlastivěda moravská. Brno: GARN, 2008. ISBN 

978-80-86347-99-8. 

[7] FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM. Frenštát pod Radhoštěm. Morava, 2004.  

[8] FRIČ Dušan et al. Československo: Průvodce. 2. vyd. Praha: Olympia, 1982. 

[9] KORBELÁŘOVÁ, Irena et al. Beskydy a Pobeskydí: 1895-1939. Třinec: Wart, 

2001. ISBN 80-238-7589-2. 

[10] PÁSKOVÁ, Martina. Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-658-7. 

[11] PETŘVALSKÝ, Jan. Beskydy a Javorníky: 50 vybraných turistických tras  

v Moravskoslezských Beskydech a okolních pohořích. 2.vyd. Praha: Freytag & Berndt, 

2007. ISBN 978-80-7445-001-3. 

[12] PODHORSKÝ, Marek. Moravskoslezský kraj. Praha: Freytag & Berndt, 2006. 

ISBN 80-7316-144-3.  

[13] QUITT, Evžen. Klimatické oblasti Československa. Geografický ústav ČSAV. 

Brno, 1971. bez ISBN 

[14] RUBÍN, Josef et al. Národní parky a chráněné krajinné oblasti. Praha: Olympia, 

2003. ISBN 80-7033-808-3. 

[15] RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: soubor studijních materiálů. 3 vyd. Ostrava: 

Key Publishning, 2009. ISBN 978-80-7418-028-6. 



 

 

72 

 

[16] TUREK, Jakub et al. Beskydy a Javorníky: 30 tipů, kam na výlet. Praha: Grada, 

2007. ISBN 978-80-247-2021-0. 

 

Elektronické zdroje 

 [17] RIS – O regionu [Online] [Citace: 29. 4. 2013] Dostupné z: 

<http://www.risy.cz/cs/turisticke-ris/beskydy-cz/o-regionu/> 

[18] Město Frenštát pod Radhoštěm [Online] [Citace: 12. 2. 2013] 

Dostupné z: <www: http://www.mufrenstat.cz/mikroregion-frenstatsko/d-196232> 

[19] Mapový Server [Online] [Citace: 12. 2. 2013] Dostupné z: 

<http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/admin/index.php#c=3729883%252C5495356&z=5&l=ajax_ad

min,ajax_admin_zabaged&p=&> 

[20] Regionální Informační Servis [Online] [Citace: 12. 2. 2013] Dostupné z:  

<http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj/obce-s-rozsir-pusobnosti/> 

[21] TIC Frenštát pod Radhoštěm [Online] [Citace: 29. 2. 2013] Dostupné z: 

http://www.frenstatpr.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100493&id=1055&p1=1243  

[22] Zákony pro lidi [Online] [Citace: 29. 2. 2013] Dostupné z: 

<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-314> 

[23] CHKO Beskydy [Online] [Citace: 29. 2. 2013] Dostupné z: 

<http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/index.htm> 

[24] ČSÚ – Počet obyvatel v obcích [Online] [Citace: 29. 2. 2013]  

Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012> 

[25] TIC Frenštát pod Radhoštěm – RURÚ  [Online] [Citace: 8. 3. 2013] Dostupné z:  

<http://www.mufrenstat.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=3471&query=rozbor+u

dr%C5%BEiteln%C3%A9ho+rozvoje+%C3%BAzem%C3%AD&submit=hledat> 

[26] Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny [Online] [Citace: 8. 3. 2013]  

Dostupné z: <http://csth.teraristika.cz/csth/zakon114.htm> 

[27] Regionální Informační servis – rostliny [Online] [Citace: 8. 3. 2013] 

Dostupné z: <http://www.risy.cz/cs/turisticke-ris/beskydy-cz/ochrana-prirody/rostliny/> 

[28] Regionální Informační Servis – Chránění živočichové [Online] [Citace: 8. 3. 

2013] Dostupné z: <http://www.risy.cz/cs/turisticke-ris/beskydy-cz/ochrana-

prirody/chraneni-zivocichove/> 

[29] CHKO Beskydy [Online] [Citace: 15. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/index.htm> 



 

 

73 

 

[30] TIC – Frenštát pod Radhoštěm – PR a NPR [Online] [Citace: 4. 4. 2013]  

Dostupné z:  

<http://www.frenstatpr.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100493&id=1020&p1=1069> 

[31] TIC Frenštát pod Radhoštěm [Online] [Citace: 16. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100493&id=1019&p1=1068> 

[32] Objevujte Frenštátsko tradičně [Online] [Citace: 16. 3. 2013] 

Dostupné z: <http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_tradicne_cz.html> 

[33] Objevujte Frenštátsko gastronomicky [Online] [Citace: 17. 3. 2013] Dostupné z:  

<http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_gastronomicky_cz.html> 

[34] Hospůdka Na Žabárně [Online] [Citace: 19. 3. 2013]  

Dostupné z: <http://www.nazabarne.cz/> 

[35] Hospůdka Na Žabárně – kontakt [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z:  

<http://www.nazabarne.cz/kontakt> 

[36] TCI – hotelová restaurace Bartoš [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z:  

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1018&p1=1293> 

[37] Restaurace U Veterána [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z:  

<http://uveterana.cz/> 

[38] TIC – Restaurace U Veterána [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z:  

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1047&p1=1293> 

[39] TIC – Restaurace a pizzerie Balita [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1154&p1=1294> 

[40] TIC – Hotel Na Dolině [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1072&p1=1281> 

[41] TIC – Horisont Resort [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1520&p1=1281> 

[42] TIC – Hotel Tanečnica Resort [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1060&p1=1281> 

[43] TIC – Penzion Klub U Veterána [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1066&p1=1284> 

[44] TIC – Penzion Zdenko [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1069&p1=1284> 

[45] TIC – Penzion Libuše a Bohuš [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1492&p1=1284> 

[46] TIC – Alpina [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z:  



 

 

74 

 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1103&p1=1286> 

[47] TIC – Chalupa U Mirky [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1105&p1=1286> 

[48] TIC – lyžařská chata Veřovice [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z:  

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1102&p1=1286> 

[49] TIC – ubytovna TJ Slovan [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1117&p1=1289> 

[50] TIC – Ubytovna střední průmyslové školy [Online] [Citace: 19. 3. 2013]  

Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1116&p1=1289> 

[51] TIC – autokempink Liščí mlýn [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1125&p1=1290> 

[52] TIC – autokemp Frenštát p. R. [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1123&p1=1290> 

[53] TIC – farma Menšík [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1457&p1=1291> 

[54] TIC – chalupa Na úpatí Javorníka [Online] [Citace: 19. 3. 2013] Dostupné z: 

<http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1126&p1=1291> 

[55] Historie Moravy [Online] [Citace: 5. 4. 2013]  

Dostupné z: <http://promoravia.blog.cz/0910/radegast> 

[56] Objevujte Frenštátsko na kole [Online] [Citace: 7. 4. 2013] 

Dostupné z: <http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_nakole_cz.html> 

[57] Objevujte Frenštátsko na lyžích [Online] [Citace: 7. 4. 2013] 

Dostupné z: <http://frenstatsko.infoturist.cz/letak_nalyzich_cz.html> 

[58] Informační portál o přírodě Beskyd [Online] [Citace: 9. 4. 2013] 

Dostupné z: <http://new.valasskakrajina.cz/?page_id=2756> 

[59] Administrativní mapa správního obvodu Frenštát pod Radhoštěm  

[Online] [Citace: 23. 4. 2013] Dostupné z: 

<http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/administrativni_mapa_spravniho_obvodu_frenstat_

pod_radhostem_k_1_1_2003/$File/8105adm03.jpg> 

[60] Valašská krajina – Informační portál o přírodě Beskyd [Online] [Citace: 23. 4. 

2013] Dostupné z: <http://new.valasskakrajina.cz/?p=382> 

[61] Logo chráněné krajinné oblasti Beskydy [Online] [Citace: 23. 4. 2013]  

Dostupné z: <http://itras.cz/beskydy/galerie/1397/> 



 

 

75 

 

 

[62] Správa CHKO Beskydy – logo [Online] [Citace: 23. 4. 2013] 

Dostupné z: <http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/beskydy/o-sprave-chko> 

[63] Skialpin Pustevny - logo [Online] [Citace: 23. 4. 2013]  

Dostupné z: <http://www.lyzarska-strediska.cz/ski-arealy-pustevny/skialpin-pustevny.html> 

 

 

 

  



 

 

76 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

%  procento 

°C  stupeň celsia 

cm   centimetr 

CT  cyklotrasa  

č.   číslo 

ha   hektar 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

km   kilometr 

m   metr 

m. n. m.  metry nad mořem 

m. n. v.  metry nadmořské výšky 

mm   milimetry 

NPR   národní přírodní rezervace 

PR   přírodní rezervace 

SO ORP  správní obvod obce s rozšířenou působností 

sv.   svatý 

SWOT  strenght – silné stránky, weaknesses – slabé stránky, opportunities – 

příležitosti, threats – hrozby 

tab.   tabulka 

obr.   obrázek 

IC  informační centrum 

ISBN  international standard book number (mezinárodní standardní číslo knihy) 



 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, že 

˗ jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje  

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 –  

školní dílo; 

˗ beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen  

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3); 

˗ souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována  

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO; 

˗ bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu  

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

˗ bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 10. 5. 2013 

 

………………………… 

    Petra Korbelová 



 

Obr. 3.1 Mapa Frenštátu pod Radhoštěm ................................................................................. 10 

Obr. 4.1 Travertinová kaskáda ................................................................................................. 21 

Obr. 4.2 Přírodní památka Velký Kámen ................................................................................. 22 

Obr. 4.3 Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm ....................................................................... 27 

Obr. 4.4 Folklór a tradice ......................................................................................................... 28 

Obr. 5.1 Socha Radegasta ........................................................................................................ 42 

Obr. 5.2 Frenštát – Horečky (7 km) ......................................................................................... 43 

Obr. 5.3 Frenštát – Trojanovice (15 km) .................................................................................. 44 

Obr. 5.4 Frenštát – Velký Javorník (16,5 km) ......................................................................... 44 

Obr. 5.5 Frenštát – Pustevny a Radhošť (40 km + 8 km)......................................................... 45 

Obr. 5.6 Frenštát – Hukvaldy a Štramberk (36,5 km) .............................................................. 45 

 

Tab. 3.1 Počet obyvatel, průměrný věk a rozloha v SO ORP Frenštát pod Radhoštěm (k 1. 1. 

2013) ......................................................................................................................................... 11 

Tab. 4.1 Klimatická charakteristika oblastí ve Frenštátsku ..................................................... 13 

Tab. 4.2 Kapacita a cena hotelu ............................................................................................... 31 

Tab. 4.3 Ceny pokojů ............................................................................................................... 31 

Tab. 4.4 Kapacita a cena hotelu ............................................................................................... 32 

Tab. 4.5 Kapacita a cena penzionu ........................................................................................... 32 

Tab. 4.6 Kapacita a cena penzionu ........................................................................................... 33 

Tab. 4.7 Ceník ubytování ......................................................................................................... 33 

Tab. 4.8 Kapacita a cena chaty ................................................................................................. 34 

Tab. 4.9 Kapacita a cena ubytování ......................................................................................... 34 

Tab. 4.10 Kapacita a cena lyžařské chaty ................................................................................ 35 

Tab. 4.11 Kapacita a cena ubytovny ........................................................................................ 35 

Tab. 4.12 Cena a poplatky městu ............................................................................................. 36 

Tab. 4.13 Kapacita a cena autokempinku ................................................................................ 36 

Tab. 4.14 Ceník ubytování v chatkách ..................................................................................... 37 

Tab. 4.15 Ceník ubytovacích zařízení ...................................................................................... 37 

Tab. 4.16 Ceník služeb ............................................................................................................. 38 

Tab. 4.17 Storno poplatky ........................................................................................................ 39 

Tab. 4.18 Ceny ubytování na farmě ......................................................................................... 40 

Tab. 4.19 Kapacita a cena ubytování ....................................................................................... 41 



 

 

 

 

Tab. 5.1 Sjezdovky na Pustevnách ........................................................................................... 47 

Tab. 5.2 Běžecké trasy ............................................................................................................. 47 

Tab. 6.1 Pohlavní respondentů ................................................................................................. 48 

Tab. 6.2 Věková kategorie respondentů ................................................................................... 49 

Tab. 6.3 Místo bydliště ............................................................................................................. 50 

Tab. 6.4 Doba po kterou bydlí lidé ve městě Frenštátě pod Radhoštěm .................................. 51 

Tab. 6.5 Hodnocení krajiny a okolí města ............................................................................... 53 

Tab. 6.6 Vylepšení prostředí města .......................................................................................... 54 

Tab. 6.7 Názor respondentů na obnovení průzkumu uhelných zásob na Frenštátsku.............. 54 

Tab. 6.8 Trávení volného času ................................................................................................. 56 

Tab. 6.9 Nabídka volnočasových aktivit .................................................................................. 57 

Tab. 6.10 Nejčastěji navštěvovaná sportovní a relaxační zařízení ........................................... 58 

Tab. 6.11 Rekonstrukce sportovišť .......................................................................................... 59 

Tab. 6.12 Doporučení místní restaurace ................................................................................... 62 

Tab. 6.13 Počet obchodů .......................................................................................................... 63 

Tab. 6.14 Spokojenost s prací městské úřadu .......................................................................... 64 

Tab. 6.15 Spokojenost s městským informačním centrem ....................................................... 65 

Tab. 6.16 Vylepšení služeb ...................................................................................................... 67 

 

Graf 6.1 Pohlaví respondentů v (%) ......................................................................................... 48 

Graf 6.2 Věková kategorie respondentů v (%) ......................................................................... 49 

Graf 6.3 Místo bydliště v % ..................................................................................................... 50 

Graf 6.4 Doba po kterou bydlí lidé ve městě Frenštátě pod Radhoštěm v (%) ........................ 52 

Graf 6.5 Hodnocení krajiny a okolí města v (%) ..................................................................... 53 

Graf 6.6 Vylepšení prostředí města v (%) ................................................................................ 54 

Graf 6.7 Názor respondentů na obnovení průzkumu uhelných zásob na Frenštátsku  v (%) .. 55 

Graf 6.8 Trávení volného času ................................................................................................. 56 

Graf 6.9 Nabídka volnočasových aktivit v (%) ........................................................................ 57 

Graf 6.10 Sportovní vyžití v (%) .............................................................................................. 58 

Graf 6.11 Nejčastěji navštěvovaná sportovní a relaxační zařízení ........................................... 59 

Graf 6.12 Rekonstrukce sportovišť .......................................................................................... 60 

Graf 6.13 Nejčastější způsob využití dopravy v (%)................................................................ 61 

Graf 6.14 spokojenost s autobusovou dopravou do okolních měst .......................................... 61 

Graf 6.15 Doporučení místní restaurace v (%) ........................................................................ 62 



 

 

 

 

Graf 6.16 Počet obchodů v (%) ................................................................................................ 63 

Graf 6.17 Spokojenost s prací městského úřadu v (%) ............................................................ 64 

Graf 6.18 Nemocniční zařízení v (%) ...................................................................................... 65 

Graf 6.19 Spokojenost s městským informačním centrem v (%) ............................................ 66 

Graf 6.20 Vylepšení služeb v (%) ............................................................................................ 67 

 

 

  



 

 

 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Mapy správního obvodu Frenštát pod Radhoštěm .......................................... [59]  

Příloha č. 2 - Mapy CHKO Beskydy ..................................................................................... [60]  

Příloha č. 3 - Loga ................................................................................................ [61], [62], [63]  

Příloha č. 4 - Dotazník pro veřejnost ............................................................... vlastní zpracování 



1 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 - Mapy správního obvodu Frenštát pod Radhoštěm 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Příloha č. 2 - Mapy CHKO Beskydy 

 

 
 

 



1 

 

Příloha č. 3 – Loga 

Logo č. 1 – CHKO Beskydy 

 

 

 

Logo č. 2 – Správa CHKO Beskydy 

  

 

Logo č. 3 – Skialpin Pustevny 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=loga+Beskydy&source=images&cd=&cad=rja&docid=QDuKWGSLTeniAM&tbnid=zGm0kuWpN-2rvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/&ei=NEGCUbCMF8KvO82rgfgD&bvm=bv.45921128,d.bGE&psig=AFQjCNFS2agYMGibKwLnQVy9xx5bp7lbdA&ust=1367577243647777
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=ski+are%C3%A1l+pustevny-logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=RjjKRIMMlYub-M&tbnid=JPm1pcv5xzucnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lyzarska-strediska.cz/ski-arealy-pustevny/skialpin-pustevny.html&ei=LUeCUfHxMcLjPNSagJAP&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNE0Wyx1F4jtjTsylQ15Tu7izyQAZw&ust=1367578793116734


1 

 

Příloha č.  4 - Dotazník pro veřejnost 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění dotazníku. 

Jsem studentkou Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě a provádím 

dotazníkové šetření pro mou bakalářskou práci. Studovaným územím mé práce je Frenštátsko. 

Dotazník je zaměřený především na obyvatele města Frenštátu pod Radhoštěm. Cílem je 

ověřit, zda jsou místním obyvatelům poskytovány kvalitní služby a dostatek volnočasových 

aktivit a ohodnotit krajinu a okolí Frenštátska. 

 

Vysvětlivky: U otázky 20 můžete zvolit více možností. 

 

Pohlaví 

 žena      muž 

 

Věk 

 od 15 do 20 let    od 21 do 30 let  

 od 31 do 40 let   od 41 do 50 let  

 od 51 do 60 let   od 61 do 69 let 

 od 70 do 74 let   75 let a více 

 

1. Kde bydlíte? 

 město Frenštát pod Radhoštěm     

 obec ve správním obvodu  –  Bordovice, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice 

 jiné bydliště 

 

2. Jak dlouho bydlíte ve městě Frenštátě pod Radhoštěm? 

 od narození    nedávno jsem se přistěhoval 

přestěhoval jsem se z Frenštátu  méně než 6 let 

 více než 6 let   nebydlím ve Frenštátě p. R. 

více než 10 let    

 

3. Jak hodnotíte krajinu a okolí města Frenštát pod Radhoštěm? 

  spíše kladně      určitě kladně 
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  spíše záporně    určitě záporně 

 

4. Dalo by se něco vylepšit na prostředí města? 

  ano         ne 

 

5. Jaký je váš názor na obnovení průzkumu uhelných zásob na Frenštátsku? 

 souhlasím 

 nesouhlasím 

 nemám názor 

Zdůvodněte stanovisko_______________ 

 

6. Kam nejraději chodíte ve volném čase?  

  za kulturou     za sportem 

  do restauračních zařízení   na procházky 

  za turistikou    jinam uveďte příklad ______________ 

 

7. Myslíte si, že město nabízí dostatek volnočasových aktivit? 

 ano   ne 

 spíše ano  spíše ne 

 

8. Myslíte si, že město nabízí dostatek sportovního vyžití? 

 ano   ne    nevím 

Která sportovní zařízení Vám ve městě chybí________________________nepovinná otázka 

 

9. Která sportovní a relaxační zařízení ve městě navštěvujete nejčastěji?  

  zimní stadion   městská sportovní hala 

  aqvapark    sauna 

  tělocvična    jinam uvést příklad______________________ 

  nesportuji 

 

10. Které sportoviště by se mělo zrekonstruovat? 

  zimní stadion   městská sportovní hala 

  krytý bazén   tenisové kurty 

  nesportuji    fotbalový stadion 



 

 

3 

 

11. Jakou dopravu ve městě nejčastěji využíváte? 

  auto   autobus 

  kolo   vlak 

 žádnou 

 

12. Jste spokojeni s veřejnou autobusovou dopravou do okolních měst? 

  ano   ne    málo spojů 

 

13. Doporučili byste návštěvu z některých místních restaurací? 

 ano   ne 

 

14. Je ve městě dostatečný počet obchodů? 

  ano   ne    nevím 

 

15. Jste spokojeni s prací městského úřadu? 

  spokojen   nevím   jak kdy   nespokojen 

 

16. Je ve městě dostatek nemocničních zařízení? 

  ano   ne    nevím 

 

17. Jste spokojeni s městským informačním centrem? 

  poskytuje dostatek informací o městě a okolí  

  neposkytuje dostatek informací o městě a okolí  

  nenavštěvuji informační centrum 

 

18. Které služby byste ve městě vylepšily? (vyberte z více možností) 

  více sportovního vyžití 

  větší pořádání volnočasových aktivit 

  poskytování dostatku informací o volnočasových aktivitách 

  zajištění více autobusových spojů do okolních měst 

  zdravotnictví 

  životní prostředí  

 jiné uvést příklad_______________  

Děkuji za Vaše odpovědi a čas věnovaný k vyplnění tohoto dotazníku 


