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1 ÚVOD 

Cestovní ruch je stále se rozvíjejícím odvětvím. Touha lidí cestovat a poznávat nové 

místa stále stoupá. Stojí za tím rostoucí volný čas, potřeba odpočinout si, relaxovat nebo 

poznávat nová místa. Rozvoj volnočasových aktivit a cestovního ruchu má vliv na národní 

hospodářství státu, vytváří stále nová pracovní místa a tím snižuje nezaměstnanost. Cestovní 

ruch má ale i svoje stinné stránky, dochází k devastování krajiny a k ničení životního 

prostředí. Aby se zachovala původnost krajiny, začal se v posledních letech čím dál více 

rozvíjet venkovský cestovní ruch. Tato šetrná forma má účastníkům cestovního ruchu přiblížit 

krásy místní fauny, flóry i přírodních zajímavostí. 

V současnosti se turismus rozvíjí i na regionální a mikroregionální úrovni. I na první 

pohled ničím nezajímavé destinace mohou nabídnout mnoho atraktivních aktivit. Turisté 

mohou v destinaci poznávat přírodu, kulturu i tradice díky naučným stezkám a cyklostezkám.  

Tématem této bakalářské práce je Venkovský cestovní ruch v Mikroregionu 

Vsetínsko. Destinace byla zvolena autorkou z důvodu blízkosti a vztahu k tomuto prostředí. 

Hlavně díky tomu, že v něm žije od narození. Zvolené území vyniká svou půvabnou 

kopcovitou krajinou, velkým množstvím přírodních atraktivit a neporušeností přírody, proto 

byl autorkou zvolen šetrný venkovský cestovní ruch.  

Cílem této závěrečné bakalářské práce je analyzovat venkovský cestovní ruch 

v Mikroregionu Vsetínsko, charakterizovat danou oblast, vymezit objekty a subjekty 

venkovské turistiky a dále přiblížit význam této šetrné formy turismu při rozvoji 

mikroregionu. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍLE PRÁCE 

Bakalářská práce na téma „Venkovský cestovní ruch v Mikroregionu Vsetínsko“ je 

rozdělena na dvě části. První část je teoretická a zaměřuje se na vysvětlení základních pojmů 

cestovního ruchu, venkovského cestovního ruchu, jeho formy, na služby a význam venkovské 

turistiky. V této části je využito hlavně písemných zdrojů, především odborné literatury. 

Druhá část je praktická a vymezuje a charakterizuje oblast Mikroregionu Vsetínsko. 

V poslední části je analyzován venkovský cestovní ruch v dané oblasti. V této části autorka 

čerpala hlavně z internetových zdrojů, tištěných průvodců, vlastních znalostí a jiných 

propagačních materiálů. Významným zdrojem byl i strategický rozvojový plán Mikroregionu 

Vsetínska. 

Seznam použitých zdrojů je uveden na konci práce. Způsob citace byl zvolen formou 

čísel v hranatých závorkách. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat venkovský cestovní ruch na zvoleném 

území.  Vymezit objekty a subjekty venkovské turistiky v oblasti Mikroregionu Vsetínsko. 

Přiblížit význam venkovského cestovního ruchu při rozvoji regionu. 
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3 TEORETICKÉ ZÁKLADY CESTOVNÍHO RUCHU 

Tato kapitola se zabývá objasněním pojmů, které se týkají tématu této bakalářské 

práce. Jsou zde uvedeny definice cestovního ruchu, typů účastníků cestovního ruchu, 

rozdělení cestovního ruchu podle způsobu realizace, pojem venkovského cestovního ruchu, 

formy venkovského cestovního ruchu, typy služeb a význam venkovské turistiky 

pro mikroregion. 

3.1 Cestovní ruch 

Cestovní ruch, nazýván někdy též jako turismus, je zkoumán mnoha vědními obory 

a bývá definován mnoha způsoby. Uvedu zde několik příkladů definice cestovního ruchu. 

M. Pásková a J. Zelenka [7] chápou cestovní ruch jako souhrnný společenský jev, 

zahrnující aktivity osob cestujících mimo jejich trvalé bydliště, za účelem zábavy, zotavení, 

poznání, pracovních cest, či jiným účelem přičemž pobyt musí být kratší než jeden rok. Dále 

také zahrnuje aktivity turistických zařízení poskytující služby a produkty cestujícím. 

Podle Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (1995) je cestovní ruch „činnost osoby 

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

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

v navštíveném místě.“ [11, str. 18] Ve své knize uvádí K. Rýglová definici cestovního ruchu 

dle AIEST jako souhrn jevů a vztahů, které vyplývají z cestování nebo pohybu osob, přičemž 

místo pobytu není trvalým místem bydlení a zaměstnání. [11] 

Existují různé typy účastníků cestovního ruchu, rozlišení je vždy v oblasti 

mezinárodního, tak i domácího cestovního ruchu. Pobyt a cestování jsou znakem turismu, 

když se jedná o jev hromadný, místo je tedy pravidelně navštěvováno velkým počtem lidí.  

Podle Pourové [10] se účastníci rozlišují na následující skupiny: 

 Stálý obyvatel - V mezinárodním cestovním ruchu ve vztahu k dané zemi jde o osobu 

žijící v dané zemi minimálně rok před příjezdem do jiné země na méně než jeden rok. 

V domácím cestovním ruchu se jedná o osobu, která v daném místě žije minimálně šest 

měsíců před příjezdem do jiného místa na méně než šest měsíců. 
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 Návštěvník - V mezinárodním turismu se jedná o osobu cestující do jiné země 

na dobu kratší než jeden rok, ve které nemá trvalé bydliště. V domácím turismu se jedná 

o návštěvníka, pokud má osoba trvalé bydliště v dané zemi a cestuje na jiné místo v zemi 

mimo trvalé bydliště na méně než šest měsíců. Aby se jednalo o návštěvníka, musí být hlavní 

účel cesty jak v domácím tak i v mezinárodním turismu jiný než vykonávání výdělečné 

činnosti v navštíveném místě. 

 Turista - V mezinárodním cestovním ruchu je turista osoba cestující do jiné země 

mimo své trvalé bydliště, musí nejméně jednou přenocovat, avšak nesmí zůstat déle než jeden 

rok. V domácím cestovním ruchu má turista trvalé bydliště v dané zemi a cestuje do jiného 

místa odlišného od jejího běžného životního prostředí. Musí alespoň jednou přenocovat, ale 

nesmí zde zůstat déle než po dobu šesti měsíců. Jak v mezinárodním, tak v domácím 

cestovním ruchu musí mít turista hlavní účel cesty jiný než vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě. 

 Výletník - O výletníka se v mezinárodním turismu jedná, pokud osoba cestuje do jiné 

země, než ve které má trvalé bydliště na dobu kratší než 24 hodin, aniž by v dané zemi 

přenocovala. V domácím turismu je výletník osoba, která je trvale usídlená v dané zemi 

a cestuje mimo místo svého trvalého bydliště na dobu kratší než 24 hodin bez přenocování. 

Výletník v domácím i v mezinárodním turismu nesmí mít hlavní účel cesty vykonávání 

výdělečné činnosti v navštíveném místě. 

Cestovní ruch podle způsobu realizace rozdělují D. Drobná a E. Morávková [1]. Člení 

jej například z hlediska území, podle délky pobytu, vlivu na platební bilanci státu, způsobu 

zabezpečení cesty a pobytu, příslušnosti účastníků ke skupině, způsobu financování, anebo 

dopadu na životní prostředí. 

 Z hlediska území, na kterém probíhá, se rozlišuje domácí a zahraniční cestovní ruch. 

Domácí cestovní ruch zahrnuje cesty domácího obyvatelstva na území jejich státu. Pokud 

účastníci překračují hranice svého státu, jedná se o zahraniční cestovní ruch. Dále se může 

dělit z hlediska území rozlišit na výjezdový, příjezdový a tranzitní cestovní ruch. Ve 

výjezdovém tzv. pasivním cestovním ruchu, občané dané země vyjíždí za hranice daného 

státu. V druhém případě v tzv. aktivním cestovním ruchu zahraniční návštěvníci přijíždí do 
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dané země. Za tranzitní cestovní ruch se považuje průjezd účastníků cestovního ruchu určitou 

zemí za dosažením cíle své cesty, která vede do jiného státu. 

 Podle délky pobytu se rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý cestovní ruch. Pokud pobyt 

nepřesahuje tři přenocování, hovoří se o krátkodobém cestovním ruchu. O dlouhodobý 

se jedná, jestliže pobyt přesáhne více než tři přenocování, ale ne více než 6 měsíců v domácím 

cestovním ruchu a v zahraničním ne více než 1 rok. 

 Podle vlivu na platební bilanci státu se sleduje aktivní a pasivní cestovní ruch. 

V aktivním zahraniční návštěvníci v dané zemi spotřebovávají zboží a služby, tudíž je 

exportují. Jedná se tedy o příliv devizových prostředků do platební bilance státu. Pasivní 

cestovní ruch představuje dovoz. Obyvatelé určité země odčerpávají devizové prostředky 

dané země za účelem nákupu zboží a služeb v jiné zemi, tudíž si mění tuzemskou měnu 

za zahraniční. 

 Podle způsobu zabezpečení cesty a pobytu se rozlišuje organizovaný 

a neorganizovaný cestovní ruch. Pokud si účastník cestu i program zabezpečuje sám nebo 

částečně využívá služeb zprostředkovatelů např. rezervace letenek, jedná 

se o neorganizovaný. O organizovaném cestovním ruchu se hovoří, když cestu i program 

zajišťuje cestovní kancelář nebo jiný podnikatelský subjekt. Účastník si kupuje již předem 

připravený soubor služeb, tedy zájezd. 

 Podle příslušnosti účastníků ke skupině se rozlišuje individuální a skupinový 

cestovní ruch. V individuálním účastník cestuje sám nebo se členy své rodiny. Pokud cestuje 

skupina účastníků, kteří se znají (například kolektiv z jednoho podniku, školy, zájmového 

sdružení) jedná se o skupinový cestovní ruch. 

 Podle způsobu financování se cestovní ruch dělí na komerční a sociální. Komerční 

se nazývá také volný cestovní ruch, při kterém si účastník hradí veškeré výdaje z vlastních 

zdrojů. Sociální, tedy vázaný cestovní ruch je vázán na splnění určitých podmínek, např. mít 

doporučení lékaře, být zaměstnancem konkrétního podniku. Část výdajů hradí příslušná 

organizace. 
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 Podle dopadu na životní prostředí se hovoří o měkkém a tvrdém cestovním ruchu. 

Měkký narušuje přirozené prostředí v navštíveném místě minimálně. Tvrdý způsobuje 

výrazné změny v původním životním prostředí. 

Rozšířenější členění podle J. Vystoupil a M. Šauer [13] zahrnuje také: 

 Dle věku účastníků, který dělí na mládežnický a seniorský. Mládežnický je definován 

hranicí věku 15-24 let. Ukončení pracovní aktivity jednoznačně vymezuje seniorský cestovní 

ruch.  

 Dle převahy místa pobytu se dělí na základě typologie středisek cestovního ruchu. 

Například městský cestovní ruch, venkovský, přímořský, horský, lázeňský apod. Městský 

cestovní ruch je jedním z nejrozšířenějších druhů, má spíše krátkodobý charakter, účastníci 

navštěvují atraktivity a památky známých měst. Venkovský, neboli rurální cestovní ruch je 

opak městského. Převažuje zde kontakt s přírodou. 

 Dle ročního období se rozlišuje na následující kategorie: letní a zimní cestovní ruch, 

cestovní ruch v hlavní sezóně a mimosezónní cestovní ruch.  

 Dle způsobu ubytování se dělí na hotelový a parahotelový cestovní ruch. O hotelový 

cestovní ruch se jedná, pokud jsou účastníci ubytování v hromadném ubytovacím zařízení 

typu hotel, které jsou klasifikovány podle kvality a rozsahu poskytovaných služeb do pěti tříd. 

Jestliže se účastník ubytuje v kempu, pod stanem, v chatce apod. jedná se o parahotelový 

cestovní ruch. 

3.2 Destinace cestovního ruchu 

Destinace cestovního ruchu je podle Kiráľové [4] přirozený celek, který má pro rozvoj 

cestovního ruchu jedinečné a odlišné vlastnosti. Jakubíková Dagmar [2] uvádí charakteristiku 

podle WTO, která definuje destinaci jako geografický prostor, který si návštěvník vybírá jako 

cíl své cesty. Prostor může být stát, region nebo určité místo. M. Pásková a J. Zelenka [7] 

destinaci cestovního ruchu chápou z užšího a širšího smyslu. V užším pojetí je destinace 

cílová oblast v daném regionu. Je pro ni typická významná nabídka atraktivit a infrastruktury 

cestovního ruchu. V širším pojetí je to země, regiony, lidská sídla a jiné oblasti s velkou 

koncentrací atraktivit nebo služeb. Pro mezinárodní účastníky může být destinace celá 

navštívená země, některý region, nebo město.  
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Tak jako jakýkoliv podnik či organizace musí být i destinace řízená. Řízení spočívá 

v koordinaci a kooperaci činností jednotlivých subjektů. Marketingové řízení je určitý proces 

plánování, provádění koncepce, tvorba ceny, stanovení cílu destinace, realizací a kontrol 

s cílem propojit nabídku destinace s poptávkou po destinaci. Hlavní cíl řízení destinace je 

uspokojit potřeby návštěvníků destinace a zvýšit kvalitu života rezidentů v destinaci. Koncept 

marketingového řízení destinace je poměrně mladý, jeho počátky jsou zaznamenány od 90. 

let minulého století v alpských zemích, ve Velké Británií, Kanadě, Irsku či Austrálií. [2], [6] 

„Region je územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, 

správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován podle tohoto zákona.“ [10, 

str.30] Je to část krajiny, která je spojitá, unikátní, odlišující se od ostatních regionů 

zvláštnostmi, vlastnostmi, vývojem, funkcemi, strukturou aj. Region má společné znaky 

charakterizující relativně uzavřený celek. Společné znaky můžou být hospodářské, kulturní, 

dopravní, nebo ekologické. [10] 

Turistický region je podle státní agentury Czechtourism celek s velkým množstvím 

nabídky cestovního ruchu vyvolávajícího návštěvnost. Potenciál území tvoří podmínky 

pro realizaci konkurenceschopné nabídky cestovního ruchu. Turistický region je řízený 

profesní organizací, na území jsou shromažďovány statistické informace. Turistický region je 

zásadní jednotkou národní reklamy a marketingu cestovního ruchu republiky. V České 

republice je nyní 17 turistických regionů viz obr. 3.1. [25] 

 

 Obr 3.1 Turistické regiony České republiky [25] 
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Turistické regiony mohou být dále členěny na turistické oblasti. Turistické oblasti jsou 

menší území, které slouží k rozvoji domácího cestovního ruchu. Česká republika se dělí na 40 

turistických oblastí, viz obr. 3.2. 

Mikroregion podle M. Páskové a J. Zelenky [7] je z geografického měřítka malý 

region. Většinou se jedná o účelové mikroregiony sdružení obcí. Jsou vytvářeny s cílem 

získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU. Získání 

prostředků na rozvoj cestovního ruchu je dalším důvodem sdružování. Mikroregion obce 

zakládají za účelem dosažení určitého společného cíle. Typickým rysem je vznik z vlastní 

iniciativy. Tento pojem, který je blízký spádovému území, je spíše geografický. Jedná 

se o malé území, vymezené přirozeným přírodním reliéfem, historicky danými oblastmi např. 

CHKO, turisticky zajímavými místy, nebo historicky existujícími seskupení obcí. [10] 

Podle Rýglové je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, 

tvořící územní celek vymezen hranicí území obce. Dále také veřejnoprávní korporace 

s vlastním majetkem. Obec vystupuje svým jménem v právních vztazích, nese odpovědnost 

vyplývající z právních vztahů, pečuje o všestranný rozvoj svého území a pečuje o potřeby 

svých občanů. [10] 

Obr 3.2 Turistické oblasti České republiky [25] 



  

14 

 

3.3 Charakteristika venkovského cestovního ruchu 

V současné době existuje mnoho druhů cestovního ruchu, některé z nich jsou šetrné 

vůči přírodě, ke kulturnímu i historickému bohatství, anebo se vrací k tradicím. Tyto formy 

turismu jsou označovány jako tzv. zelený cestovní ruch. Zelený cestovní ruch se skládá 

především z ekoturistiky a venkovského cestovního ruchu. [12] 

 Venkovský cestovní ruch se dále člení na vesnickou turistiku, agroturistiku, 

ekoagroturistiku, chataření a chalupaření. 

 Ekoturistika je poznání přírody: především přírodních rezervací, národních parků, 

chráněných krajinných oblastí a jiných přírodních krás, které nesmí být cestovním ruchem 

narušeny. Návštěvníci na sebe berou vysokou míru odpovědnosti a ohleduplnosti vůči přírodě 

a také její ochraně. [9] 

Venkovský cestovní ruch, nazývaný podle anglického názvu též jako rurální cestovní 

ruch je podle M. Páskové a J. Zelenky [7, str. 601] charakterizovaný jako „druh cestovního 

ruchu s vícedenním pobytem a s rekreačními aktivitami na venkově.“ Mezi tyto rekreační 

aktivity řadí procházky, projížďky na kole, na koni, pozorování a péči o domácí zvířata, 

případně konzumaci podomácku vyrobených potravin. Rurální cestovní ruch charakterizuje 

klidná krajina, čistý vzduch, venkovské pracovní aktivity, místní zvyky a obyčeje, rozmanité 

stromy, zvěř atd. Rozvoj venkovského cestovního ruchu je přímo spjat s rozvojem venkova, 

budováním pěších tras, cyklotras, farem atd. [7] 

Rurální turistika je podle K. Rýglové [10] definována jako forma cestovního ruchu, 

která je bezprostředně spjata s krajinou, přírodou a prostředím venkova. Účastníci jeví 

zájem o zachovalou přírodu. Turisté relaxují nebo se zapojují do tvůrčí činnosti na farmě. 

Zvláštnost je v decentralizovaném ubytování, které se snaží rozmělněním četnosti turistů 

eliminovat negativní dopady, které sebou přináší masová turistika. Velké množství lidi 

v turistických centrech většinou vede k devastaci krajiny po dobu turistické sezóny a tak 

snížení kvality produktu. Rozptýlená materiálně technická základna, která by měla zapadat do 

prostoru přírody, snižuje kvalitu ubytovacích a stravovacích služeb.  
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Principy udržitelnosti venkovského cestovního ruchu 

Venkovská turistika má své zázemí mimo turistická centra na vesnicích. Specifickým 

produktem je agroturistika, která je bezprostředně vázáná na zemědělskou farmu. Typické 

pro venkovskou turistiku je decentralizované ubytování s omezenou kapacitou, rodinné 

prostředí, pochopení pro individuální aktivity turistů, rekreační pobyt v prostředí venkova, 

různorodost rekreačních aktivit, poznání venkovského způsobu života, symbióza 

se zemědělstvím nebo také šetrný vztah k přírodě. Nabídka cestovního ruchu souvisí 

s ochranou přírody a přírodních zdrojů s krajinotvorbou. Venkovská turistika má obecné 

znaky udržitelnosti, proto se řadí mezi udržitelné formy cestovního ruchu. Znaky udržitelnosti 

jsou např. ekonomická udržitelnost, environmentální udržitelnost, sociální a etická 

udržitelnost. Ekonomická udržitelnost znamená hospodářský rozvoj spojený s rostoucími 

příjmy obyvatel. Sociální soudržnost přispívá k rozvoji humanity, zdraví, vzdělání, kvality 

bydlení, veřejné dopravy, úrovně veřejných služeb aj. Enviromentální udržitelnost znamená 

odpovědný postoj a odpovědné chování k životnímu prostředí a uchování přírodních 

a kulturních zdrojů. [12] 

3.4 Formy venkovského cestovního ruchu 

3.4.1 Vesnická turistika 

Vesnická turistika je podle Pourové definovaná jako bezprostředně spjatá s přírodou 

venkova a konkrétním vesnickým osídlením. Její náplní je navštěvování míst, jako jsou lesy, 

louky, řeky, rybníky, anebo místních řemeslných a folklórních aktivit. Návštěvníci mají 

poznat vesnický způsob života, zahrnuje i různé pracovní aktivity, místní zvyky a řemesla. 

K ubytování se využívají komerční ubytovací zařízení, rekreační chalupy i ubytování 

v soukromí. Důležitá je decentralizace ubytovacích zařízení, aby nevzniklo velké soustředění 

lidí v turistických centrech. Ubytovací objekt by měl mít maximálně 40 lůžek nebo 10 pokojů 

a to při třech lůžkách a jedné přistýlce. Karavany a stany v kempech by neměly přesáhnout 50 

ubytovaných osob nebo 25 objektů. [12], [9] 

Poskytovatelé ubytovacích zařízení, stravovacích služeb, podnikatelé v oblasti 

sportovních, společenských, nebo také kulturních a dalších zařízení zajišťují služby 

účastníkům vesnické turistiky. Jedná se o doprovodné programy, které kompletují celý 

produkt cestovního ruchu. 
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Jedná se například o tyto programy: 

 Sport - Mezi sporty zapadající do vesnické turistiky patří například pěší turistika, 

cykloturistika, koupání, vodní sporty, jezdectví spojené s výukou, rybaření, lov zvěře, horská 

turistika, zimní sporty, houbaření, anebo sběr lesních plodin. Dále sem patří také různé 

rekondiční programy pro vymezenou klientelu, a to jsou například golf, tenis, jízdy na koni, 

volejbal a podobně. 

 Kultura, historie, příroda - Zde se řadí místní pamětihodnosti, atraktivní přírodní 

lokality, tradice včetně muzeí, národopisné slavnosti i poutě. Mezi pamětihodnosti se řadí 

hrady, zámky, poutní místa, kláštery. Do přírodních lokalit patří krasové jeskyně, přírodní 

útvary, výskyt vzácných porostů a obory se vzácnou zvěří. 

 Řemesla - Do téhle skupiny patří různé ukázky tradičních řemesel, prohlídky 

zprovozněných historických objektů, včetně výroby suvenýrů. Mezi řemesla se řadí mlýny, 

kovárny, sklářské hutě, krajkářství, bednářství, kolářství nebo v neposlední řadě i výroba 

nábytku. Z historických objektů turisté mohou navštívit železnice, lihovary, sýrárny, nebo 

třeba také větrné a vodní mlýny. 

 Zájezdní hostince - Jedná se o obnovení zvyklosti bývalých zájezdních hostinců. Dělí 

se na dvě skupiny, z nichž první jsou ti, kteří cestují a potřebují přespat a zotavit se. Do druhé 

skupiny patří ti, kteří se jdou víkendově rozveselit a zavzpomínat. 

 Školy v přírodě - Školu v přírodě využívají hlavně zdravotně handicapované děti, 

nebo mládež s alergiemi, dýchacími potížemi a s jinými zdravotními problémy. Skupiny 

by měli být maximálně do 40 osob.  

 Speciální klientela - Zde patří speciální zotavovací pobyty pro seniory, invalidy, 

mládež, rodiny s dětmi, nebo také pro zahraniční návštěvníky apod. Lze poskytovat speciální 

výukové programy čerpající z místní tradice, mezi které se řadí například paličkování, 

malířství, keramické kurzy apod. [9] 

3.4.2 Ekoagroturistika 

Ekoagroturismus je podle M. Páskové a J. Zelenky [7] forma cestovního ruchu. 

Turisté jsou motivováni pobytem na rodinných farmách, které se zabývají ekologickým 
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zemědělstvím. Účastníci se aktivně zapojují do degustace a konzumace alternativně 

vypěstovaných a upravovaných potravin farmy. Seznamují se s pracovními postupy, 

s prácemi na farmě, jízdou na koni, pozorují zvířata, mají blízky kontakt s krajinou 

a s přírodou. 

Ekoagroturistika zahrnuje pobyt na ekologicky hospodařících farmách, produkujících 

bio-produkty, umístěných ve zdravotně příznivém prostředí. Podstatným znakem této formy 

turismu je možnost účastnit se na zemědělských pracích a konzumace produktů jejich 

ekologického zemědělství. Nemalým znakem je také sepětí s farmářem a jeho rodinou. [9] 

Produkty ekologického zemědělství mají přísnou kontrolu. Ochrannou známku BIO, 

tedy biopotraviny, mohou používat, jen když splňují národní či mezinárodní standardy. 

Při výrobě rostlin a chovu zvířat nesmějí používat žádné umělé hnojiva, hormonální 

přípravky, umělá barviva, syntetické chemikálie nebo konzervační látky. Zvířata jsou krmena 

bez používání masokostních mouček a chována přirozeným způsobem. [12] 

3.4.3 Chataření a chalupaření 

Kořeny chataření a chalupaření sahají až k druhé světové válce. Vztahy mezi městem 

a venkovem byly zpřetrhány. Touha městských lidí po přírodě, venkovském prostředí 

a pobytu na venkově byla stále větší, nabývala zcela odlišných podob a chataření 

a chalupaření se stále více rozvíjelo. Tento druh cestovního ruchu bývá často označován jako 

cestovní ruch mimo veřejné formy. Jedná se o rekreaci ve vlastních nebo pronajatých 

objektech na samotě nebo na venkově. Naši občané chataření většinou ani za cestovní ruch 

nepovažují, protože jedou do svého zařízení, které zpravidla je blízko jejich bydliště 

a po počátečních pořizovacích nákladech nebo nákladech na rekonstrukci jsou náklady 

na provoz zanedbatelné. Svůj účel rekreace a využití volného času však splní, proto 

lze považovat chalupaření a chataření za rovnocennou formu venkovského cestovního ruchu. 

[9] 

V minulých letech se v České republice chataření a chalupaření těší velké oblibě. 

Důvody tohoto velkého rozvoje podle M. Pourové [9] jsou: 

 omezené množství vycestovat do zahraničí, 

 mnoho volných chalup v malých osadách, 
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 vyčleňování půdy na stavbu individuálních chat v koloniích v okolí měst, 

 nízká cena půdy na výstavbu chat, 

 nízká cena nabízených chalup. 

3.4.4 Agroturistika 

Podle M. Páskové a J. Zelenky [7, str.26] je agroturismus „druh cestovního ruchu, 

turistické nebo rekreační pobyty na venkově na rodinných farmách, jejichž hlavní náplní je 

poznávání alternativního způsobu života v blízkém kontaktu s přírodou, přímá spoluúčast 

na zemědělských činnostech a aktivní odpočinek.“ Jde o turismus s pobytem na farmách, 

dovolená na statku nebo na jiných zemědělských usedlostech. Představuje souhru zemědělství 

s turistikou. Turista se může pohybovat v pracovním prostředí statku a seznámit se tak 

se vším co obsahuje zemědělskou usedlost. Farmář má šanci získat dodatečný příjem, 

diverzifikovat své činnosti a vytěžit tak z prostředí a místa působení. [3] 

Zázemí agroturistiky podle M. Pourové [9] může být na rodinných farmách nebo 

v jiných zemědělských subjektech. Farmě přináší dodatečný nezanedbatelný příjem. Dále také 

umožňuje podnikateli produkovat vlastní rostlinné i živočišné výrobky přímo na farmě. Cena 

za ubytování je přijatelnější díky levnějším vstupům, což přitahuje zejména rodiny s dětmi. 

Provozovatel agroturistiky na rodinné farmě je podnikatel definovaný jako fyzická 

osoba provozující zemědělskou výrobu, která je zapsána do rejstříku dle Obchodního 

zákoníku. Účastníci jsou ubytování většinou v zemědělské usedlosti nebo v rekreačních 

objektech podnikatele, tj. chaty, sruby, chalupy. Jen zemědělská nebo vesnická usedlost může 

nabídnout decentralizované ubytování turistů s určitými atributy v rodinném prostředí. 

Ubytovací kapacita činí maximálně 12 lůžek. Kapacita ubytování se limituje pro zvýraznění 

specifik agroturistiky na rodinné farmě. Tato forma ubytování se řadí do volné živnosti, není 

tudíž třeba prokazovat odbornou způsobilost. Nedoporučuje se poskytovat kompletní 

stravování hostům, protože jde již o živnost koncesovanou a je třeba prokazovat odbornou 

způsobilost. Do 10 hlavních jídel denně se jedná stále o živnost volnou. Hosté si vaří sami 

nebo se stravují v místních hostincích. Farmář je může občasně pohostit k ochutnání vlastních 

výrobků, surovin nebo polotovarů. Turista se může volně pohybovat v provozním prostředí 

farmy a má možnost se seznámit se vším, co usedlost tvoří. Zde se jedná o hospodářské 

objekty a nemovitosti, tj. chlévy, stodoly, stáje, zemědělské stroje aj. Host má možnost také 
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poznat všechny domácí i hospodářská zvířata, tj. kočky, psy, prasata, krávy, ovce, drůbež aj. 

[9] 

Agroturistika provozována jinými zemědělskými subjekty může být provozovaná 

právnickou nebo fyzickou osobou podnikající v oblasti zemědělské prvovýroby a služeb 

pro zemědělství. Turisté jsou ubytovaní v rekreačních objektech nebo hotelích a penzionech 

v užívání nebo vlastnictví podniku. Jeden objekt může mít maximálně 12 lůžek, hotel či 

penzion 50 lůžek nebo 25 pokojů na objekt. Určení kapacity má zamezit nadměrnému 

soustředění turistů v dané lokalitě, a vede tak minimálnímu zatížení krajiny okolí. Zde 

se jedná již o koncesovanou živnost s nutnou odbornou způsobilostí. Podnikatel si musí 

zajistit 24 hodinovou recepční službu. Pro hosty v penzionech a hotelích je nutnost zajistit 

minimálně snídaně, nejlépe celodenní stravování. Stravovací služby jsou živnost koncesovaná 

s odbornou způsobilostí. Je nutno mít odborný a provozní personál, což na druhou stranu 

přináší pozitivní jev tvorby nových pracovních příležitostí. Zemědělec může také prodávat 

vlastní rostlinnou a živočišnou produkci. Turisté jsou spojeni se zemědělským prostředím, 

tj. poli, loukami, lesy nebo rybníky, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání podnikatele. 

Podnikatel může dále turistům nabízet speciální služby a výukové služby s přirozeným 

zázemím v hospodářství. Může se jednat například o jezdecké školy, rybolov, myslivost aj. 

[9] 

Aby byl nabízený produkt cestovního ruchu kompletní, musí obsahovat doprovodný 

program. Ten totiž dodává na atraktivnosti a image nabízeným službám. Jedná se hlavně 

o péči o volný čas turisty. Doprovodný program nemusí organizovat přímo ubytovatel. Hlavní 

je, aby o něm hosty informoval, nebo jej zprostředkoval. Může se jednat o stravování, 

zemědělskou činnost, projížďky na koních, jezdecké školy, lov zvěře, rybaření, letní a zimní 

sporty, řemesla a jiné. [9] 

Agroturistika má i své negativní stránky, podnikatel se může setkat například 

s finančními problémy. Tyto problémy jsou spojené s nedostatkem nebo přebytkem kapitálu, 

kdy podnikatel může kapitál využívat neefektivně. Podnikatelé jsou většinou špatně 

informováni o získávání dotací na rozvoj agroturistiky. Dále mohou přicházet problémy 

v oblasti marketingu, kdy není důkladně připravena a realizována marketingová strategie. 

Problém z oblasti práva vzniká, když farmář nezná důležité právní předpisy, anebo není 

dostatečně informován o změnách. Existuje mnoho dalších negativních dopadů 
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na agroturistiku, které mohou vzniknout ze stresových situací, případně díky nedostatečnému 

vzdělání apod. [9] 

3.5 Služby venkovské turistiky 

3.5.1 Ubytovací služby 

Ubytovací služby jsou základem rozvoje cestovního ruchu. Mohou mít různé formy. 

V případě vesnické turistiky a agroturistiky se jedná o ubytování v soukromí, nebo ubytování 

v hromadných ubytovacích zařízení. Za hromadné ubytovací zařízení se považují například 

hotely nebo penziony, avšak jejich ubytovací kapacita musí být maximálně do 50 lůžek. 

Pokud se jedná o ubytování v soukromí, například na zemědělské farmě, tak by měla být 

ubytovací kapacita maximálně 12 lůžek. Důležitý je také standard ubytovacích služeb. 

Všechny oborové normy, tedy i ubytovací, byly zrušeny v roce 1993. V současnosti existují 

pouze doporučení o ubytovacím standardu, která vydávají následující organizace: Národní 

federace hotelů a restaurací ČR, Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu, Svaz 

podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice ČR, Klub českých turistů, Sdružení 

hoteliéru a restauratérů (HOREKA) a Živnostenské společenstvo provozovatelů kempů 

a chatových osad. Tato doporučení nejsou závazná, ale je vhodné je dodržovat. Ve venkovské 

turistice lze získat certifikát od Svazu podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice ČR 

nebo od jeho člena, Evropského centra pro ekoagro turistiku (ECEAT CZ).  Tento svaz 

provádí certifikaci objektů kategorie ubytování v soukromí. Pro ubytování v kategorii hotel 

či penzion certifikace udílí Národní federace hotelů a restaurací ČR, nebo také Sdružení 

podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu. [3] 

3.5.2 Stravovací služby 

Základní potřebu výživy uspokojují stravovací služby. Stravovací služby přispívají 

také k zotavení a tvoří větší fond volného času, který může účastník využít k uspokojování 

potřeb v cestovním ruchu. Stravovací služby můžou být společné nebo individuální. 

Individuální stravovaní je spojeno s pobytem ve vlastních ubytovacích zařízeních. Horská 

a vysokohorská místa někdy nenabízejí pohostinská zařízení, proto při túrách a vycházkách 

většinou turisté volí individuální formu stravování. Individuální stravování je levnější, ale je 

náročnější na čas. Individuální stravování většinou neuspokojí výživové potřeby tak, jako 

stravování v pohostinských zařízeních. [5] 
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Stravovací služby zpravidla souvisejí s ubytovacími službami. Od ubytování 

v soukromí se očekává samostatná kuchyňka, kde si účastník cestovního ruchu bude moci 

připravovat jídlo sám podle chuti i času Veřejnosti přístupné stravovací zařízení jsou 

například restaurace nebo hostinec. Často bývá turisty využívána nabídka produktů vlastní 

výroby nebo jiných místních producentů, například mléčné produkty, ovoce, zelenina, masové 

speciality, destiláty nebo vína. [3] 

3.5.3 Doplňkové služby 

Doplňkové služby lze rozdělit na dvě skupiny. Do první skupiny řadíme ty, které jsou 

poskytovány účastníkům venkovského cestovního ruchu, ale i dalším návštěvníkům a také 

místnímu obyvatelstvu. Zde se řadí propagační a informační služby na představení obce, 

regionu i jeho zajímavostí a služeb nejširšímu okruhu návštěvníků. Dále společenské 

a zábavní služby jako prodej potravinářského, drogistického nebo jiného průmyslového zboží. 

Mimo jiné sem také patří prodej vlastních produktů, řemeslnické, opravárenské služby, 

kadeřnictví, holičství, čistírna nebo také zdravotnické služby. Do druhé skupiny řadíme 

služby volného času včetně animace, které jsou určeny hlavně pro účastníky venkovského 

cestovního ruchu. [3] 

Doprovodné programy s ohledem na principy venkovského turismu by měly mít určité 

charakteristické prvky. M. Pourová [8] ve své knize uvádí několik příkladů, např. měly by mít 

vztah k venkovské mentalitě, měly by těžit ze specifik daného venkovského území, 

reprezentovat historické, kulturní a přírodní zázemí venkova. Doprovodné programy by měly 

také zabezpečovat trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí, nebo také prezentovat dané 

území jako jedinečné turistické specifikum. 

3.6 Význam venkovské turistiky 

Dovolená na venkově spjatá s turistikou je velmi atraktivní a zdravý způsob trávení 

volného času. Turistika na venkově respektuje přirozené přírodní a životní prostředí, přispívá 

ke krajino-tvorbě. Venkovský cestovní ruch přináší nejen ekonomický užitek, zároveň také 

přispívá k trvalému rozvoji venkova. 

V České republice je rozvoj venkovské turistiky včetně agroturistiky zatím v počátcích 

vývoje. Zkušenosti řady evropských států dokládají jejich značný význam, který lze spatřovat 
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v několika rovinách, a to pro podnikatelské subjekty, pro obce, regiony, nebo stát. [12] 

Význam pro jednotlivé subjekty vymezuje ve své knize Marie Pourová [9]. 

Agroturistika pro zemědělské podnikatelské subjekty může být doplňkovým 

příjmem farmy, což dává zemědělskému podniku existenční jistotu. Dále finalizuje výrobu 

farem tak, že mohou výhodněji zpeněžit vlastní výrobky, ubytovací kapacity, technologický 

proces a prostředí farmy, pole, louky a krajinu. Tvoří podmínky pro hospodaření i na méně 

výnosných zemědělských statcích. Provozování agroturistiky vyžaduje určitou míru 

vybavenosti zemědělské usedlosti, čímž se zvyšuje celková úroveň zemědělských domácností 

atd. Agroturistika zvyšuje příjmy obyvatel obce i obce samotné, tvoří finanční prostředky 

pro vybavenost obcí, vytváří lepší podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí, oživuje 

a udržuje tradiční řemeslnou výrobu, vede k využívání přírodního, kulturního a historického 

potenciálu obce i okolí, aj. Agroturistika je pro regiony a stát významnou alternativou 

řešení některých jeho problémů nejen produkční funkcí zemědělství. Snižuje také 

nezaměstnanost, vytváří nové pracovní příležitosti v zemědělství, ale i v jiných oborech, 

jejichž služeb účastníci agroturistiky využívají, udržuje a funkčně obnovuje vesnické osídlení. 

Zahraniční návštěvnost na farmách, zvyšuje exportní aktivity státu atd. 
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4 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉ 

OBLASTI 

V této kapitole jsou uvedeny základní informace vymezující a charakterizující 

Mikroregion Vsetínsko. Informace jsou čerpány z vlastních znalostí, zkušeností, z dostupných 

prospektů, internetu a z tištěných průvodců. 

4.1 Lokalizační předpoklady mikroregionu 

Tyto podmínky podle Rýglové [10] rozhodují o funkčním využití konkrétních oblastí 

pro cestovní ruch. Dělí se na podmínky přírodního charakteru a společenského charakteru. 

Poloha 

Vsetínsko leží u státních hranic se Slovenskem a je součástí regionu Střední Morava, 

Zlínského kraje a okresu Vsetín. Nachází se v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, které patří 

mezi nejhornatější a nejlesnatější území v České republice. Region patří k pomoří Černého 

moře. Všechny potůčky a potoky směřují k řece Bečvě a ta je odvádí do řeky Moravy. 

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko bylo založeno v roce 2000 a patří do něho 

většina obcí bývalého okresu Vsetín. Částečně je součástí i sdružení obcí Hornolidečska. Dále 

se dělí na Hornovsacko a Střední Vsacko. V tabulce 4.1. jsou uvedeny vesnice patřící 

do sdružení. 

Bystřička Leskovec Střelná 

Dolní Bečva Lhota u Vsetína Střítěž nad Bečvou 

Francova Lhota Lidečko Študlov 

Halenkov Liptál Ústí u Vsetína 

Horní Bečva Lužná Valašská Polanka 

Horní Lideč Malá Bystřice Valašská Senice 

Hošťálková Mikulůvka Valašské Meziříčí 

Hovězí Nový Hrozenkov Velké Karlovice 

Huslenky Prlov Vidče 

Jablůnka Pržno Vigantice 

Janová Ratiboř Vsetín 

Karolinka Rožnov pod Radhoštěm Zašová 

Kateřenice Růžďka Zděchov 

Lačnov Seninka Zubří 
Tab 4.1 Výčet vesnic ve sdružení Mikroregionu Vsetínsko [40] 
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Geomorfologie a reliéf 

Oblast patří do Západních Karpat, subprovincie Vnější Západní Karpaty. Území 

zasahuje do Javorníků, Vizovické vrchoviny, Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Bílých 

Karpat. Reliéf je členitý a kontrastní. V Mikroregionu Vsetínsko jsou hornaté a vrchovinné 

horské hřbety, hluboká údolí, kotliny i brázdy. Střední nadmořská výška je 540 m. 83% 

plochy území leží v nadmořských výškách 330-1070 m.  

Podnebí 

Území se řadí do mírného pásu mírně kontinentální. Teritorium patří do dvou klimatických 

oblastí, chladná oblast je v horské části mikroregionu, tj. Vizovické vrchy, Javorníky, Bílé 

Karpaty. Různorodost terénu je značná, způsobuje tedy velké rozdíly podnebí v jednotlivých 

částech mikroregionu. Klima v jednotlivých částech je ovlivňováno také celou řadou dalších 

faktorů, např. přítomnost vodních toků a nádrží. Srážky jsou na území tzv. středoevropského 

typu. V letních měsících maximální a minimální v zimních. Nejvyšší hodnoty dosahují 

na vrcholových místech Moravskoslezských Beskyd, tj. cca 1200mm. Území je nadprůměrně 

zavlažováno. 

Obr 4.1 Mapa Mikroregionu Vsetínsko (zdroj: vlastní přepracování z [27]) 
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Vodstvo 

Území patří do úmoří Černého moře. Největší řeka v mikroregionu je Bečva, vzniklá 

soutokem ve Valašském Meziříčí Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Bečva se dále vlévá do řeky 

Moravy. Další velký tok je Senice, která je levým přítokem do Vsetínské Bečvy. Údolní nádrž 

Stanovnice s rozlohou 50,8 ha je největší vodní plochou v daném území. Další velkou údolní 

nádrží je Bystřička, která má téměř shodnou plochu, nádrž Na Stanoch v Novém Hrozenkově 

nebo soustava menších rybníků pod názvem Lačnovské rybníky. Mimo tyto největší rybníky 

se na území nachází ještě několik dalších menších nádrží, rybníků, koupališť a nádrže pro jiné 

speciální účely. [55] 

Přírodní atraktivity 

Čertovy skály jsou nejvýraznějším skalním útvarem na Hornolidečsku. 

Pískovcoslepencová lavice, jež tvoří tento útvar, je 150 metrů dlouhá a vysoká až 25 metrů. 

Lačnovské skály se dělí na horní a dolní. Dolní jsou v délce asi 70 m a výšce až 14 m. Horní 

Lačnovské skály jsou menší. Jsou od Dolních vzdálené asi 800 m a v létě zde kvete velké 

množství Náprstníku červeného.   

 

 

 

 

 

 

Národní přírodní rezervace Pulčín- Hradisko je od roku 1989. Jsou zde pozůstatky 

zaniklého pulčínského hradu a skalní město Izby. Jsou tu čtyři větší a mnoho menších jeskyň 

suťovitého i rozsedlinového charakteru. V zimě jsou zde ledopády, které vytváří vytékající 

voda světlehnědé barvy, které způsobuje přítomnost tzv. ledové řasy. Součástí jsou 

i nejrozsáhlejší skalní útvary na Hornolidečsku tzv. Pulčínské skály. 

Obr 4.2 Čertovy skály v Lidečku ( zdroj: vlastní) 
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Lokalita s nejčetnějším výskytem Šafránu bělokvětého v České republice je 

Šafránová louka v Lačnově. Louka je o rozloze 0,23 ha, šafrány zde rostou brzy na jaře. 

Tato louka je vyhlášena za přírodní památku. V okolí této louky se vyskytuje ještě mnoho 

dalších lokalit šafránu, ale již v menším množství. Také v obci Pozděchov je louka 

s výskytem Šafránu bělokvětého. Tato louka je také chráněná. 

Kobzova Lípa ve Francově Lhotě je stará 300 až 400 let. Obvod ve výšce 1,5 m 

7,30 m. Kmen Kobzovy lípy je dutý. [53]  

Valova skála ve Vsetíně vznikala milion let zvětráváním méně odolných hornin. Je 

vysoká 38m a je to nejvyšší skalní útvar ve Vsetínských vrších. 

Malá lhota - skály Medůvka jsou skalní útvar z křemitého pískovce ve výšce 600 

metrů nad mořem. Nacházejí se na hřebeni nad obcí Bystřička. Bývají využívány pro skalní 

lezení. Je to jeden z horolezecky nejnáročnějších moravských pískovcových skalních útvarů.  

Bystřička- Zámčisko jsou masivní skalní útvary na vrcholu zalesněného kopce 

Klenov, nazývaného také Zámčisko, na jihu od přehrady Bystřičky. Na počátku 13. století zde 

stála tvrz s dřevěným opevněním a věžemi. Skalní bloky jsou vytvořené puklinovým 

zvětráváním hřebenové lavice magurského flyše. Dodnes jsou vytvořené záseky pro zakotvení 

trámů. Skály neleží na území chráněné krajinné oblasti a nepodléhají zvláštní ochraně, tudíž 

na nich není omezeno lezení. 

Obr 4.3 Pulčínské skály (zdroj: vlastní) 
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Svantovítova skála se nachází v Malé Bystřici. Je to samostatný 10 m vysoký a 60 m 

dlouhý skalní blok. Pyšní se vysokou skalní jehlou přibližně 5 m. V blízkém okolí jsou 

roztroušeny drobné skalky ve velikosti 2 až 3 m. Skály se nachází již mimo chráněné území, 

nejsou chráněny ani jako přírodní výtvor. Lezení na nich není tudíž omezeno a jsou stále více 

lezecky užívány. 

Skály za lomem se nacházejí v obci Bystřička jižně od přehrady. Jejich vrcholy jsou 

až na skalní jehly dostupné. Jsou vhodné na lezení, nejsou v chráněné oblasti a ani nejsou 

prohlášené jako chráněný přírodní útvar. 

Skály Havranka se nacházejí jižně od přehrady v obci Bystřička. Tento skalní útvar 

je charakteristický mrazovým srubem je asi 100 m dlouhý a 20 m vysoký. Je prorostlý 

mechem. Není zde omezeno lezení. I když jsou skály dostatečně vysoké, nejsou k lezení 

běžně využívány, kvůli mechovým porostům. [50] 

Údolní nádrž Bystřička je přehrada v obci téhož jména vybudovaná v letech 1907 – 

1912. Hráz je vysoká 36,5 m. Je kamenná a zpevněná cementem. Plocha činí 38 ha. V letních 

měsících slouží k rekreaci a jako přírodní koupaliště přístupné pouze na vlastní nebezpečí. 

Zachycuje též povodňové přívaly. 

Koupaliště Na Stanoch je přírodní nádrž s rozlohou 9,5 ha. Je zde lyžařský 

akrobatický můstek, bufet pro návštěvníky a volejbalové hřiště. Někdy je tato přírodní nádrž 

nazývána také Balaton. 

Obr 4.4 Svatovítova skála [50] 
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Cábské jezírko je v obci Malá Bystřice. Nachází se na konci údolí Vaculov 

pod vrcholem Ptačnice a Cábu. 

 

Nádrž Stanovnice se nachází u Karolínky. Je to největší vodní plocha v mikroregionu. 

Budovala se v letech 1977 – 1985 a její rozloha je 55 ha. Hráz je vysoká 38 m. Slouží jako 

zásobárna pitné vody pro Vsetínsko, Valašskokloboucko a Zlín. [51] 

Lačnovské rybníky jsou v  katastru obce Horní Lideč. Je to soustava tří rybníků, ve 

kterých je umožněn rybolov. Je zde zaznamenán výskyt vzácné květeny Lilie zlatohlavé a 

Vstavače blamatého. Žije zde Sumec velký, Kapr obecný, Amur bílý, Tolstolobik bílý, Lín 

obecný, Úhoř říční, Okoun říční aj. [19]   

Dále se zde nachází mnoho luk s vzácnými flórami. Např. PP Hrádek, která náleží 

obci Študlov. Zde je louka s teplomilnou květenou. PP Stříbrník, která náleží obci Hovězí, zde 

se nachází květnaté bučiny a lesní loučky s výskytem Vstavačů. PP Vršky u Vsetína 

se vzácnou květenou, zejména orchidejemi. V mikroregionu se nachází také mnoho vzácné 

fauny, například v PP Rybníku Neratov v Prlově je Čolek velký a rak. V PP Kopce v Lidečku 

je velká kolonie netopýrů.  

Kulturně historické památky 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vzniká od roku 1925. 

Muzeum je nejstarší svého druhu ve střední Evropě. Muzeum se skládá ze 4 areálů, kde je 

více jak 60 objektů lidových valašských staveb, např. Dřevěné městečko, Mlýnská dolina 

Obr 4.5 Cábské jezírko (zdroj: vlastní ) 
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nebo Valašská dědina. Koná se zde mnoho kulturních a folklórních akcí, například Rožnovské 

slavnosti, Valašské jarmarky aj. [57] 

Kaple sv. Cyrila a Medoděje na Radhošti byla postavena roku 1898. Silueta hory 

Radhošť dotváří dominanta kaple. Na stavbu kaple byla vyhlášená celonárodní sbírka, 

na které se vybralo okolo 20 000 zl. V kapli je obraz Madony ve valašském kroji, nazývané 

Valašské Madony namalované Adolfem Liebscherem. Čtyři vitráže oken představují epizody 

života Cyrila a Metoděje a další čtyři české světce – sv. Ludmilu, sv. Václava, sv. Jana 

Nepomuckého a sv. Anežku. Přes letní sezónu a za dobrého počasí je kaple otevřena. 

V dalších měsících je otevření kaple náhodné. Prohlídky pro větší skupiny se domlouvají 

na Obecním úřadě Trojanovice. [17] 

Socha Radegast je socha pohanského boha úrody na Radhošti. Socha jménem 

Radegast má býčí hlavu, roh hojnosti, kačenu a valašské krpce. Je vytvořena roku 1930 

frenštátským rodákem Albínem Poláškem a věnována obyvatelům zdejšího kraje. Protože 

socha z betonu a žulové drti ve výšce kolem jedenácti set metrů špatně odolávala hrubým 

klimatickým vlivům, Krajský ústav památkové péče v Ostravě zde nainstaloval dokonalou 

kopii sochy. Originál sochy Radegasta lze shlédnout ve Frenštátě pod Radhoštěm na radnici. 

[41] 

Horské sídlo Pustevny je ve výšce 1018 m, je pod vrcholem hory Radhoště. Je to 

jedno z nejkrásnějších míst v Beskydech. Dominují zde dřevěné stavby stavěné v lidovém 

slohu, např. Maměnka, Libušín nebo Zvonička na Pustevnách. V zimě jsou Pustevny 

vyhledávaným střediskem s 11 lyžařskými vleky a 9 sjezdovkami. Každou zimu se zde koná 

výstava ledových soch. [43] 

Rozhledna Čarták byla postavena roku 1997, je nejmladší rozhlednou v Beskydech. 

Je postavena na vrcholu Čartáku v nadmořské výšce 953 m a měří 30 m. Je blízko bývalého 

česko-slovenského hraničního přechodu Bumbálka. [26] 

Dřevěný kostel ve Velkých Karlovicích zasvěcený sv. Panně Marií Sněžné je z roku 

1754. Kostel se složitou konstrukcí je vybaven křišťálovými lustry z roku 1892. Lustry jsou 

věnované sklárnami v Karolince. Ve Velkých Karlovicích je mnoho dalších historických 

dřevěných staveb, např, kaplička se zvonicí, fara, nebo areál karlovského fojtství z roku 1793. 

[16] 
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Památník Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově je z roku 1835. Jedná se 

o výstavu díla Antonína Strnadla a Karla Langra v roubené valašské chalupě. Jsou zde často 

pořádané kulturní akce. Strnadel byl malíř, grafik a ilustrátor rodák z Trojanovic. [18] 

Zámek Vsetín je nejvýznamnější památkou města téhož jména a je zároveň sídlem 

městského muzea. První zmínka tohoto renesančního zámku je z roku 1610, byl několikrát 

přestavován a upravován, konečnou tedy dnešní podobu získal přibližně v roku 1834. Roku 

1949 přišel zámek do správy státu.[54] 

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí je zároveň i sídlem valašskomeziříčského 

muzea. Přiléhá k němu park o rozloze přibližně 6,3 ha. Roku 1854 byl přestavěn na panské 

sídlo.  

Rozhledna na Čubově kopci se nachází v obci Francova Lhota. Tato dřevěná 

rozhledna byla dostavena roku 1990. Roku 2004 byla rekonstruována. 200 metrů 

od rozhledny jsou Slovenské hranice. Rozhledna leží ve výšce 720 m. n. m., má 18 metrů a 5 

pater. Mezi další známé rozhledny patří rozhledna na Vartovně katastrálně patřící k obci 

Seninka. Tato ocelová rozhledna je v nadmořské výšce 651 m. Její výška je 37 metrů, 

vyhlídková terasa je ve výšce 35 m. [53] 

Kulturní zařízení 

Do kulturních zařízení se řadí divadla, galerie, knihovny, muzea, kina, kluby, 

koncertní sály i školy. Tyto zařízení přispívají ke společenskému životu a ke vzdělanosti 

obyvatelstva. Vlastnictví kulturních zařízení je individuální, některé jsou ve vlastnictví obce 

nebo města, jiné spadají do soukromého vlastnictví.  

Dům kultury Vsetín je centrum dění ve městě, jak už kulturního nebo společenského. 

Budova domu kultury byla postavena v roce 1991, dům kultury je městskou společností 

s ručením omezeným. Pořádají se zde divadelní představení, koncerty, zábavné pořady, 

programy pro děti, kurzy, nebo také školení. Kromě těchto vlastních akcí společnost zapůjčuje 

prostory v budově, poskytuje technické zázemí nebo zájemcům zajišťuje akce „na klíč“. 

Zmíněná městská společnost provozuje i městské kino Vatra, které je v centru města. 

V předsálí tohoto kina jsou organizovány například i výstavy. Od roku 2009 městská 

společnost Dům kultury Vsetín pořádá také výstavy v Galerií Stará radnice. [28] 



  

31 

 

Valašské Národní divadlo v Karolínce nese tohle jméno od roku 2004. Divadlo bylo 

rozestavěno roku 1930 dobrovolníky pomocí sbírek. Na stavbě však vznikl dluh, přičemž poté 

bylo divadlo odkoupeno panem Orságem a dostavěno. Divadlo bylo roku 1944 znárodněno, 

ale i nadále sloužilo pro kulturní činnosti. Roku 1989 bylo vráceno do osobního vlastnictví 

pana Jana Orsága. Od roku 1999 divadlo převzala jeho dcera Marie. Patronem tohoto divadla 

je známý herec a moderátor Jan Čenský. [49] 

Zámek Žerotínů je renesanční zámek ve Valašském Meziříčí. Jeho stavba začala již 

v roce 1538. Od roku 1996 se zámek rekonstruuje a nyní je zde kulturní zařízení města. 

Uvnitř zámku je divadelní sál, ve kterém se pravidelně konají divadelní představení nebo 

koncerty. Dále je zde M-klub, venkovní terasa, Divadelní kavárna a zámecké nádvoří 

s fontánou a okrasná zeleň. [20] 

Mezi další kulturní zařízení se mohou zařadit kulturní domy v okolních vesnicích, 

kino Vatra ve Vsetíně, kino Panorama v Rožnově pod Radhoštěm, kino Svět ve Valašském 

Meziříčí, hvězdárna Vsetín, nebo divadlo DIGOKNU Rožnov pod Radhoštěm. 

Sportovní atraktivity 

Víceúčelové sportovní areály a hřiště jsou v mikroregionu skoro v každé vesnici 

a městě. Jsou hojně využívány jak návštěvníky, tak i obyvateli vesnic. Víceúčelová hřiště jsou 

např. v  Lidečku, Střelné, Senince, Leskovci, Valašské Polance, Vsetíně atd. V Horní Lidči je 

nově vybudovaný víceúčelový areál s velkým využitím. Jsou zde dvě hřiště s umělým 

povrchem, kde se může provozovat volejbal, tenis, malá kopaná, basketbal, pozemní hokej 

nebo florbal. Dále je zde pískové hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště, pískové doskočiště, 

asfaltové hřiště s mantinelem, které se v zimě upravuje na ledovou plochu. Lehkoatletický 

ovál, který je dlouhý 400 m a je okolo velkého travnatého hřiště s tribunou. Součástí areálu je 

i víceúčelová tělocvična. V relaxační části areálu je vířivá vana, sauna, masáže, solárium, fit 

centrum, bowling a občerstvení. [32] 
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Koupaliště, přírodní nádrže a kryté bazény jsou často navštěvovanou atraktivitou. 

Koupaliště ve Valašské Senici je od roku 2008 nově zrekonstruované. Další venkovní 

koupaliště jsou ve Vsetíně, Valašském Meziříčí nebo Rožnově pod Radhoštěm. Mezi přírodní 

koupaliště jsou zařazena již zmíněné nádrže Na Stanoch v Novém Hrozenkově, přehrada 

Bystřička, vodní nádrž Všemina a Horní Bečva. Krytý bazén Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm 

nebo aquapark Valašské Meziříčí, kde je 25 m dlouhý plavecký bazén, rekreační bazén 

s vířivkou, s masážními lehátky, trysky, lavicemi, dále dětský bazén se skluzavkou a jiné 

dětské atraktivity. Je zde také solná vířivka, tobogán, parní kabina nebo mokrý bar. [15] 

Díky hornatým krajinám je v mikroregionu dost lyžařských vleků a areálů. Lyžařský 

vlek je například ve vesnici Lidečko, Francova Lhota, Hovězí, Lužná, Študlov, Vsetín, 

Pozděchov nebo v Ústí. Z největších a nejznámějších areálů jsou: 

Skiareál Karolinka, který se nachází na okraji města s týž jménem. Skiareál  je blízko 

hlavní silnice a nabízí parkování pro cca 200 automobilů zdarma. Hlavní sjezdovka je dlouhá 

1000 m s mírnějšími a prudšími pasážemi. Je zde sjezdovka i pro méně zdatné lyžaře a rodiny 

s dětmi. Celý areál je uměle zasněžován a osvětlen. Je zde také snowpark, kde mohou lyžaři 

využít různých překážek, beden, railů nebo skoků. Celodenní skipas vyjde 400,- Kč 

za dospělého, 320,- Kč za dítě. [44] 

Skicentrum Kohútka patří katastrálně pod obec Nový Hrozenkov. Je zde 7 

lyžařských vleků o celkové délce 2130 m, 10 sjezdovek o celkové délce 6600 m. V zimě 

skibus pro lyžaře každý den za 40,- Kč na osobu. Ve skicentru mají upravenou 18 km dlouhou 

běžeckou stopu, lyžařskou školu a půjčovnu lyží. V hlavní sezóně jednodenní skipas pro 

dospělou osobu vyjde na 480,- Kč a pro dítě do 15 let 360,- Kč. [33] 

Obr 4.6 Sportovně-turistické centrum Horní Lideč [32] 
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Skiareál Synot Kyčerka se nachází v obci Velké Karlovice. Skiareál vlastní 7 vleků 

a 2 pohyblivé koberce pro děti. 8 sjezdových tratí o celkové délce 2 480 m. Je zde půjčovna 

lyží, snowboardů, lyžařská a snowboardová škola, ski servis a hospoda s občerstvením. 

Skiareál nabízí také vyjížďky sněžnou rolbou a vozem, například 40 minutová projížďka 

po hřebenech a okolí za 250,- Kč. Jednodenní skipas v hlavní sezóně pro dospělého je za 

380,- Kč a pro dítě do 150 cm za 270,- Kč. [46] 

Skiareál Razula je sdružení 4 hotelů s lyžařskými vleky. Nejdelší je trať Razula, která 

je dlouhá 1000 m. Nabízí půjčovnu a servis lyží, běžek a sněžnic, výlety s průvodcem, 

lyžařskou školku. Celodenní skipas v hlavní sezóně pro dospělého je za 430,- Kč a pro děti 

za 290,- Kč a je platný na všech ostatních sjezdovkách. Hotel Horal vlastní sjezdovku 

dlouhou 400 m, lyžařskou i snowboardovou školu, snowpark, snowtubingovou dráhu, 

bowling, dětský koutek a wellness, ve kterém lze navštívit například saunový svět, masáže, 

saunové rituály a kardio fitness. Skipas na jeden den je pro dospělého i dítě za 260,- Kč. Hotel 

Galík poskytuje sjezdovku dlouhou 400 m a dětský vlek, dále saunu a bowling. Skipas 

se nerozděluje na hlavní a vedlejší sezónu a stojí jak pro dospělého tak dítě 260,- Kč. 

Lanterna nabízí sjezdovku dlouhou 200 m, krytý bazén, L-Spa se saunovým světem, 

masážemi a rituály, Beauty salon, cocktail bar a restauraci.[45] 

Lyžařské středisko Pustevny katastrálně patří obci Trojanovice. Je zde sedačková 

lanovka, která turisty vyveze do výšky 1018 m. n. m. Různé obtížnosti 6 sjezdových tratí 

o celkové délce 3,01 km uspokojí široké spektrum lyžařů. Pro náročné lyžaře je trať Velká 

sjezdovka, Lokomotiva, Malá sjezdovka a Pod Kolibou. Začínajícím se nabízí sjezdovka 

Pod Šumnou. Dětským lyžařům je k dispozici lanový vlek. Středisko nabízí také snowpark, 

půjčovnu lyžařského vybavení a lyžařské školy. Jednodenní skipas v hlavní sezóně 

pro dospělého je za 395,- Kč a pro dítě za 250,- Kč. [39] 

4.2 Realizační podmínky mikroregionu 

Realizační podmínky mají podle Rýglové [10, str. 28] „dominující postavení 

pro konečnou fázi různých forem cestovního ruchu. Umožňují prostřednictvím dopravy 

využívaní jeho materiálně-technické základny.“  
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Dopravní podmínky 

Stav dopravní infrastruktury s ohledem na rychlou, bezpečnou a ekologicky 

přijatelnou dostupnost mikroregionu je nevyhovující, přitom se jedná o zásadní faktor 

pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj území. Převažuje kombinace železniční a silniční 

dopravy. Místy nedostačující kapacita silnic zaostává za prudkým rozvojem počtu 

automobilů. Oblastí prochází významný silniční tah východ – západ s navázáním na hranice 

ČR/SR ve Střelné/Lysá pod Makytou. Územím neprochází žádný dálniční tah. Nejbližší 

dálnice D47 Brno – Ostrava – Polsko je z regionu nejblíže přístupná v Hranicích na Moravě 

tj. cca 30 km. Další nejbližší dálnicí je D1 Brno – Praha, která je nejblíže přístupná z Hulína 

tj. cca 50 km. Nejzatíženější silnice je I/57, která vede Valašské Meziříčí – Vsetín – hranice 

ČR/SR, dále pak I/69 Vsetín – Vizovice – Zlín, a II. 487 Vsetín – Karolinka – Velké 

Karlovice – hranice ČR/SR. Železniční trať číslo 280 Hranice na Moravě – Střelná, a trať 

číslo 282 Vsetín – Velké Karlovice, a trať 281, která vede Valašské Meziříčí – Rožnov 

pod Radhoštěm zabezpečují dopravu skrz většinu mikroregionu,. [55]  

Ve vztahu k venkovskému cestovnímu ruchu a agroturistice jsou velmi důležité 

naučné stezky a cyklostezky. Mikroregion Vsetínsko je plný přírodních atraktivit a krásné 

neporušené přírody, proto je po celém území mnoho naučných stezek, cyklostezek i cyklotras.  

Naučná stezka Klenov je dlouhá 7 kilometrů a navazuje na naučnou stezku Jana 

Karafiáta. Začíná u přehrady Bystřička pod bývalým skalním hradem Klenov a pokračuje 

přírodní památkou Louky pod Stípou až k rozcestí na Dušné. Trasa vede po modré turistické 

značce a má 10 informačních zastavení. Stezka je vhodná i pro cyklisty na horských kolech.  

 

 

Obr 4.7 Výškový profil Naučné stezky Klenov [47] 
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Naučná stezka Radegast má 10 zastavení a měří cca 9 kilometrů. Začíná 

na Pustevnách a vede až ke kapli sv. Cyrila a Metoděje přes hřeben Radhošť. Poté se vrací 

zpět na Pustevny. Stezka vede po mírně zvlněném terénu a procházka zabere 2-3 hodiny. 

Další stezkou v okolí Rožnova pod Radhoštěm je Čertův mlýn, začínající na Pustevnách. Je 

dlouhá cca 7 km a má 9 informačních tabulí.  

 

 

Naučná stezka Hradisko leží v katastru města Rožnov pod Radhoštěm a obcí Zubří 

a Vidče. Jsou zde 3 okruhy o délce trasy 3-10 km s 11 informačními zastaveními. Celá trasa 

prochází Chráněnou krajinnou oblastí Beskydy. Červeně je značen okruh A vedoucí přes řeku 

Bečvu na vrchol kopce Hradisko a zpět se vrací na výchozí místo stezky. Okruh B navazující 

na okruh A u tabule č.5 je značen modře. Okruh C navazující na okruh B je značen zeleně. 

Vede na kopec Vápenka a poté zpět na výchozí místo naučné stezky.  

Ve Valašském Meziříčí a jeho okolí je hned několik naučných stezek. Kolem zámku 

Žerotínů vede Naučná stezka Tomáše Garrigue Masaryka, která má 12 informačních 

zastavení na trase dlouhé 13km. Vede podél Rožnovské Bečvy, přes obec Poličnou 

k Hostýnským vrchům, dál přes obec Jarcovou se vrací vedle Vsetínské Bečvy zpět 

do Valašského Meziříčí. Stezka Véřovické vrchy vede z autobusového nádraží téhož města. 

Má 13 informačních tabulí na 20 km dlouhé cestě. Další je Naučná stezka Jana Karafiáta, 

která obeznámí turisty s přírodou a historií okolí města Valašské Meziříčí. Putování po 16 

zastavení na 14 km začíná na nádraží ČD ve Valašském Meziříčí. Vede přes obec Velká 

Lhota, Bystřička a poté se turisté mohou napojit na NS Klenov. Ve městě je i bezbariérová 

stezka, která vede okolo rybníku v bývalých kasárnách. Historií kasáren, zajímavou faunu 

a flóru okolo rybníčku můžou turisté shlédnout na trase dlouhé cca 1 km s 11 zastaveními.  

 

Obr 4.8 Výškový profil Naučné stezky Radegast [47] 



  

36 

 

Naučná stezka okolím Vsetína má 13 zastavení na trase, která je dlouhá cca 7 km. 

Trasa vede kolem vsetínského zámku, provede turisty přes přírodní památku Vršky s mnoha 

ohroženými živočichy, orchidejemi a jinými chráněnými rostlinami. Vede také přes 38 metrů 

vysokou Valovu skálu, nejvyšší skalní útvar ve Vsetínských vrších. Trasa končí v místní části 

Vsetína v Jasenicích. [48] 

Naučná stezka Javorníky začíná u hraničního přechodu Bumbálka. Vede střídavě 

po území České a Slovenské republiky a to přes Makovský průsmyk, Velký a Malý Javorník 

a končí v obci Nový Hrozenkov na chatě Kohútky. Informační panely zde nahradily kameny, 

aby nebyla nenarušena krajina. V základní trase dlouhé cca 23 km je 11 zastavení, turisté však 

mohou využít dvojího odbočení a tak si trasu prodloužit buď o 15 km nebo o 11 km. [52] 

 

 

 

 

 

Na Hornolidečsku je také mnoho stezek. Nejdelší je naučná stezka Vařákovy paseky, 

dlouhá 15 km s 15 zastaveními. Začíná v Horní Lidči u vlakového nádraží, dále pokračuje 

přes Lačnovské rybníky, Dolní a Horní Lačnovské skály, na hřeben Vizovických vrchů až 

na Vařákovy paseky. Zpět se vrací okolo Čertových skal v Lidečku. Na tuto stezku navazuje 

NS Vařákovy paseky II, která je dlouhá cca 3 km. Další navazující stezkou je 14 km dlouhá 

NS Vizovické vrchy. Z Valašské Polanky vede stezka Vartovna, která představuje dějiny 

i krásu přírody obce Valašská Polanka ale i Seninka. Trasa má 7 zastavení na cca 7 km. 

Obr 4.10 Výškový profil Naučné stezky Javorníky [47] 

Obr 4.9 Výškový profil Naučné stezky Véřovické vrchy [47] 
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Po stopách tragédie Juříčkového mlýna v Leskovci vede stejnojmenná stezka, která dále 

navazuje na NS Vartovna. Má 5 zastavení na cca 3 km. Na rozhlednu Vartovna vede dalších 

několik stezek z okolních vesnic, tj. z Jasenné, Liptálu nebo Pozděchova. Malebnou krajinnou 

vede Pulčínská cesta, která má po trase cca 6 km 7 zastavení. [53] 

 

Velkou částí mikroregionu Vsetínsko prochází cyklostezka Bečva, která se dělí na tři 

rozlišné úseky a vede podél řeky Bečvy. První úsek se nazývá Vsetínská Bečva, je dlouhý 

přes 57 km a je většinou z kopce. Začíná ve Velkých Karlovicích, vede přes obce Karolinku, 

Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, Ústí, Vsetín, Jablůnku a končí ve Valašském 

Meziříčí. Druhý úsek stopuje Rožnovskou Bečvu a nese tentýž název, vede z Horní Bečvy, 

přes město Rožnov pod Radhoštěm až po Valašské Meziříčí. Délka středně kopcovité tratě 

je cca 32 km a je jednou z nejmodernějších cyklostezek v České republice. Třetí úsek je mezi 

dvěma soutoky – Vsetínské s Rožnovskou Bečvou a Bečvy s Moravou a nese název Bečva. 

Nenáročná rovinatá trasa měří cca 70 km a vede z Valašského Meziříčí až po Tovačov. [23] 

V Mikroregionu Vsetínsko je i nepřeberné množství cyklotras. Většina z nich vede 

po místních nebo účelových komunikacích. Povrchy jsou asfaltové, zpevněné a nezpevněné. 

Obtížnost je střední až těžká. Mezi nejdelší patří cyklotrasa č. 8 Vsetínskými vrchy, která 

vede od Vsetína, přes Vsácký Cáb až na Bumbálku. Tato trasa je střední obtížnosti a je dlouhá 

cca 43 km. Další dlouhou cyklotrasou je okružní trasa č. 6120 Vsetín – Cáb –Vsetín, 

obtížností se řadí mezi náročnější stezky a je dlouhá 33 km. Okruh Hornolidečská magistrála 

pro horská kola měří cca 43,5 km, řadí se mezi náročné. [24] 

 

 

Obr 4.11 Výškový profil Naučné stezky Vařákovy paseky [47] 
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Materiálně technická základna 

Ubytování v Mikroregionu Vsetínsko se soustřeďuje do turistických center. Nejvíce 

ubytovacích zařízení se nachází ve Velkých Karlovicích. Oblast nabízí cca 61 ubytovacích 

zařízení, nejčastěji typu penzion nebo horská chata. Celkově v celém mikroregionu je téměř 

80 hotelů, 40 penzionů a chat a několik ubytování v soukromí - tedy individuální ubytování. 

Ve všech obcích i městech je dostatek pohostinství s nabídkou základního občerstvení 

a nápojů, restaurace jsou ve většině vesnic. Celkově je v oblasti téměř 200 pohostinských 

zařízení, nejvíce v centrech turistického ruchu. Je zde také několik kaváren a čajoven. V dané 

oblasti je hned několik cestovních kanceláří a agentur. Nejznámější je CK Valaška založena 

roku 1992, se sídlem ve Valašském Meziříčí a pobočkou ve Vsetíně. CK Valaška se zabývá 

hlavně zájezdy do Chorvatska, pořádá zájezdy na různé kulturní akce, poznávací zájezdy, 

jednodenní lyžování nebo také nabízí produkty jiných cestovních kanceláří. Pro všechny své 

zájezdy mají k dispozici své autobusy. Další známou kanceláří je Riviera tour Lidečko 

s titulem autorizovaný prodejce plaveb lodí pro ČR a SK. Tato kancelář se specializuje na 

plavby lodí např. po Středomoří, Karibiku, nebo okolo Jižní Afriky. [22] 

4.3 Selektivní podmínky mikroregionu 

Selektivní předpoklady vyjadřují schopnost společnosti určitého území či země 

účastnit se na cestovním ruchu aktivně i pasivně, tj. přijímat účastníky cestovního ruchu 

i stávat se jimi. Vybírají ty obyvatele nebo území, které mají nejvhodnější předpoklady 

pro účast na cestovním ruchu. Dělí se na objektivní a subjektivní předpoklady. [1]. 

Obr 4.12 Hornolidečská magistrála [24] 
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Rozloha zkoumaného území je podle českého statistického úřadu 102 403 ha k roku 

2008. Rozlohou jsou největší Velké Karlovice s 8 079 ha, poté Vsetín s 5 761 ha a na třetím 

místě je Valašské Meziříčí s 5 455 ha. Nejmenší obec svojí rozlohou je Ústí s 543 ha. 

Na zkoumaném území žije cca 135 363 obyvatel. Největším městem počtem obyvatel 

je město Vsetín s 27 963 obyvateli, druhé je Valašské Meziříčí s 27 336 a třetí Rožnov pod 

Radhoštěm s 17 072 obyvateli. Nejmenší obcí je Seninka s 315 obyvateli. Míra 

nezaměstnanosti v mikroregionu se pohybuje přibližně na stejné úrovni jako v celém okrese, 

jelikož mikroregion a okres se liší jen o 14 vesnic. Míra registrované nezaměstnanosti je 

10,75% z 31.12.2011. Neumístěných uchazečů o zaměstnání je 8 135, z toho je 3 672 žen. 

Životní prostředí v oblasti spadá k nejméně poškozeným. Podniky z odvětví 

chemického průmyslu, podniky zásobování teplem a energiemi a sklářský průmysl jsou 

největším zdrojem znečištění.  

Vsetínsko je atraktivní území vyhledávané pro rekreaci. Dynamicky se zde rozvíjí 

nabídka služeb v oblasti cestovního ruchu. Okres Vsetín může turistům nabídnout mnoho, 

např. krásnou neporušenou horskou přírodu s pralesovými porosty, vzácnými živočichy 

a rostlinami. Chráněná krajinná oblast Beskydy se řadí mezi nejhodnotnější evropské lokality. 

Unikátní je také skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. [27] 
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5 ANALÝZA VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 

V MIKROREGIONU VSETÍNSKO 

Tato kapitola praktické části je zaměřena na analýzu jednotlivých subjektů a objektů 

venkovského cestovního ruchu v Mikroregionu Vsetínsko. Do venkovského cestovního ruchu 

patří také naučné stezky, cyklostezky, přírodní koupaliště, nebo možnost putování 

po přírodních atraktivitách. Všechny jsou podrobně rozepsány v předchozí kapitole. Všechny 

čerpané informace jsou převážně z internetových stránek a osobní konzultace s majiteli 

usedlostí. 

5.1 Agroturistika 

V této podkapitole jsou podrobně rozepsány objekty na Vsetínsku, zaměřující 

se na agroturistiku. U každého objektu je popsaná poloha farmy, ubytovací služby, stravovací 

služby a ostatní nabízející služby. Všechny jsou doplněny ceníkem služeb. 

Agrocentrum Dvůr u Kříža 

Jedná se o zemědělskou usedlost katastrálně patřící pod obec Velké Karlovice. Roku 

2010 proběhla rekonstrukce, při které vznikl nový apartmán a valašská izba. Je zde možnost 

ubytovat až 20 osob ve dvou budovách. Jedna budova má dva podkrovní pokoje a jeden 

přízemní. V pokojích jsou malé kuchyňské kouty a sociální zařízení. Druhá budova nabízí 

posezení ve valašské izbě až pro 30 lidí a dvou pokojový apartmán až pro 7 lidí. Apartmán má 

vlastní kuchyni a vlastní sociální zařízení. 

 Obr 5.1 Dvůr u Kříža [30] 
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Farma vlastní tažné koně, jezdecké koně, stádo ovcí a psy. Návštěvníci této usedlosti 

mohou vidět sušení sena na kůlech, sečení trávy, balíkování sena, orání nebo setí. Majitelé 

se snaží většinu těchto prací dělat s původními stroji nebo nářadím.  

V nabídce je zde projížďka na koních, jak pro začátečníky tak i pokročilé. Pro děti je 

k dispozici prolézačka, skluzavka, houpačka a pískoviště. Dále farma nabízí trampolínu, 

volejbalové hřiště, ping-pongový stůl nebo saunu.   

Ceny jsou uvedeny vždy na 1 den, neobsahují žádné pojištění a rekreační poplatek 

obci. Děti do tří let jsou zdarma. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

Agrocentrum Prlov 

Areál se nazývá „U Húšťů“ a je ve vlastnictví obce Prlov. Ve dvou horních budovách 

je možnost ubytovat 20 osob včetně sociálního zařízení. V prostřední budově je společenská 

místnost pro konání školení, seminářů nebo menších oslav. Vybavená kuchyňka je k dispozici 

hostům pro vlastní stravování. Vše je zařízeno v jednoduchém valašském stylu z masivního 

dřevěného nábytku. Spodní budova je stále v rekonstrukci.  

V budoucnosti zde bude muzeum či tvořivá dílna pro výukové programy. V areálu 

se konají tradiční akce, například „Velká cena v sečení kosú“, ve které soutěží muži i ženy 

v sečení trávy. Areál kvůli rekonstrukci není zatím využíván pro svůj plánovaný účel, není 

tedy k dispozici ucelená nabídka a ceník. 

Přízemní pokoj 800,- Kč / 2 osoby 

  

  

900,- Kč / 3 osoby 

1000,- Kč / 4 osoby 

Apartmán 1200,- Kč / 3 osoby 

  

  

  

1400,- Kč / 4 osoby 

1500,- Kč / 5-6 osob 

1750,- Kč / 7 osob 

Podkrovní pokoj 700,- Kč / 2 osoby 

  

  

900,- Kč / 3 osoby 

1000,- Kč / 4  osoby 

Tab 5.1 Ceník ubytování Dvůr u Kříža [30] 
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Agrofarma Severka 

Od roku 2004 se objekt jmenuje Penzion Severka. Dříve se objekt nazýval středisko 

Sigma a zabýval se rekreačními pobyty. Penzion prošel částečnou rekonstrukcí uvnitř i venku, 

aby plně vyhovoval potřebám farmy. Katastrálně patří pod obec Valašská Senice. Nachází 

se na samotě za obcí blízko Národní přírodní rezervace Pulčínských skal. Účastníci si zde 

mohou zkusit práci hospodáře, která obsahuje zaškolení, nanosení sena, nakrmení zvířat, 

vyčištění zvířat, kydání hnoje a vyhnání na pastvu. Tento zážitek je určen pro dvě dospělé 

osoby a dvě děti, trvá od 6:30 do 12 hodin a stojí 2 652,- Kč. 

 

 Penzion dále nabízí projížďku na koních a ponících okolo penzionu na hodinu za 

200,- Kč/ osoba, projížďku na poníkovi do Pulčínských skal nabízí za 550,- Kč/osoba. 

Projížďka trvá cca 3 hodiny. Výlet na koních poskytuje penzion na 1 hodinu za 300,- Kč/ 

osoba. V následující tabulce je ceník ubytování, nejdříve je uváděna cena za letní sezónu, 

Obr 5.3 Agrofarma Severka [34] 

Obr 5.2 Agrocentrum Prlov (zdroj: Obecní úřad Prlov) 
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tj. od 15.dubna do 30.září a poté za zimní, tj. od 1.října do 14.dubna. Pokud rodiče pro své 

děti mladší dvou let chtějí lůžko, platí se 80,- Kč za povlečení, jinak jsou děti do dvou let 

ubytovaní zdarma. Farma nabízí stravování po dohodě – snídaně, polopenze či plná penze. 

Hosté mají k dispozici i vlastní kuchyňku. [34] 

  

  

1 noc 

 

2 a více nocí 

 

Dospělí Děti do 10let Dospělí Děti do 10let 

Pokoj č. 1- 4 350,-/370,- 250,-/270,- 290,-/300,- 190,-/200,- 

Apartmán 150,-/480,- 350,-/380,- 390,-/400,- 290,-/300 

Chata 
350,-/neprojímá se 

 

290,-/neprojímá se 

 
Tab 5.2 Ceník ubytování v horském penzionu Severka [34] 

Dvůr na Hradisku 

Farma, která katastrálně patří pod Rožnov pod Radhoštěm chová koně, krávy, ovce, 

kozy, králíky, slepice, psy a kočky. Nabízí pobyty u koní, jízdy na koních, jezdeckou školu 

nebo ustájení vašeho koně. Výuka jízdy na koních stojí 350,- Kč na hodinu, vyjížďka 

pro zkušené stojí 350,- Kč na hodinu, pro děti za 250,- Kč na 30 minut. 

Obr 5.4 Dvůr na Hradisku [29] 
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Statek má k dispozici penzion Hradisko, ve kterém nabízí ubytování v osmi 

dvoulůžkových a v  jednom jednolůžkovém pokoji. Ke každému pokoji náleží vlastní sociální 

zařízení se sprchovým koutem. Hosté se mohou celodenně stravovat v přilehlé „hospůdce“, 

která má kapacitu 40 osob za 290,- Kč na den. Je zde i tělocvična a salonek pro 15 lidí. 

V tabulce 5.3 je uveden ceník ubytování, cena je uvedena vždy za osobu na 1 noc, 

za lomítkem je uvedena zvýhodněná cena pro 9 a více ubytovaných. [29] 

 

 

 

Farma Vystrkov 

Zemědělská usedlost sídlící severozápadně 5 km od Valašského Meziříčí. Majitelé 

hospodaří od roku 1980 a od roku 1989 podnikají. Farma se specializuje na chov koní, dále 

mají na farmě psy a kočky. Hosté se zde mohou o koně starat, krmit je a hřebelcovat. Statek 

vlastní starší koně a mladé ve výcviku, proto momentálně nenabízí projížďky. Ubytování ani 

stravování není zatím v nabídce. [31]  

 

 

 

 

 

Hucul club Francova Lhota 

Hucul club ve Francově Lhotě se zaměřuje na chov huculů a jiných koní od roku 1991. 

Farma vlastní 15 huculských koní, osla, ovce, psy a kočky. Hosté můžou pomoct s krmením, 

přípravou koní na práci, nebo si vyzkoušet projížďku v sedle. Hodina vyjížďky stojí 250,-Kč, 

1-3 noci 440.- Kč/410,- Kč 

4-5 nocí 380.- Kč/ 350,- Kč 

6 a více nocí 330,- Kč/310,- Kč 

Tab 5.3 Ceník ubytování Dvůr na Hradisku [29] 

              Obr 5.5 Farma Vystrkov [31] 
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1 hodina vodění pro úplné začátečníky 300,- Kč, 1 hodina jízdárny s výcvikem 300,- Kč 

a celodenní vyjížďka vyjde turistu na 1 000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost nabízí ubytování v jurtě na noc za 500,-Kč a „tee-pee“ na noc za 300,-Kč 

obojí až pro šest osob. Hosté farmy se mohou ubytovat také v blízkém hotelu Ranč u Zvonu 

za 300,-Kč na osobu za noc. V hotelu mohou hosté využít i stravování. Od roku 2008 pořádají 

pravidelně letní tábory. Prázdniny v sedle se stávají rok od roku vyhledávanějšími. Hucul club 

nabízí 5 turnusů na 9 dnů, pro děti starší 10 let. Děti se naučí kromě ježdění na koni vše, 

co obnáší život s koňmi. Tábory jsou realizovány na přilehlém tábořišti, přespává se ve 

stanech zvaných „tee-pee“ [35] 

Huculové o.s. Neratov 

Neratov se jmenuje vysídlená osada mezi obcemi Lužná a Prlov. Farma se specializuje 

na chov huculských koní od roku 2008. Od roku 2013 je založena jako občanské sdružení. 

Huculské koně využívají v tradičním zemědělství, agroturistice a hippoterapii.  

Dalšími zvířaty na farmě jsou Kamerunské ovce, což je srstnaté západoafrické zakrslé 

plemeno ovce. Důležitý na statku je také Holandský ovčák, který chrání ovčí stádo. Farma 

nabízí ubytování formou pronájmu chalupy až pro šest osob. V chalupě jsou dvě ložnice, 

společenská místnost, vybavená kuchyň s jídelním koutem a vlastní sociální zařízení. 

Možnost vlastního stravování nebo v restauracích Galánečka ve Valašské Polance nebo 

v Motorestu u Goši v Lužné.  

Obr 5.6 Hucul club a "tee-pee" [35] 
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Je zde možnost vypůjčení jízdního kola, do 6 hodin za 150,-Kč a do 12 hodin za 250,-

Kč. Projížďky na huculských koních jsou rozděleny podle jezdeckých schopností 

a dovedností hostů. Pro děti a nejezdce je v nabídce cca 30 minutová projížďka na vedeném 

koni za 200,-Kč za osobu. Třičtvrtě-hodinové svezení pro úplné začátečníky na vedeném koni 

k Žídkovu Buku na Vráblových pasekách stojí 300,-Kč na osobu. Pro zdatnější jezdce je 

v nabídce 90 minutová vyjížďka za 450,-Kč za osobu. Celodenní vyjížďka na Vařákovy 

paseky a Lačnovské skály stojí 1000,-Kč na osobu.  

Uvedené ceny jsou za celou chalupu a je v nich zahrnuta základní energie, voda, 

ubytovací poplatek, povlečení, ručník, utěrky a závěrečný úklid. Pro děti do 3 let možnost 

zapůjčení skládací postýlky za poplatek 50,-Kč na noc. [36] 

Týdenní pobyt – 7 noci (pá – pá) 7 000,- Kč 

Víkend – 2 noci (pá – ne) 2 000,- Kč 

Prodloužený víkend – 3 noci (čt – ne) 3 000,- Kč 
                               Tab 5.4 Ceník ubytování Huculové o.s. Neratov [36] 

Janovská koliba 

Statek je na rozhraní obcí Halenkov a Huslenky, avšak katastrálně patří pod obec 

Halenkov. Majitelé zde chovají ovce, kozy a koně. Ranč nabízí projížďky na koních, vodění 

dětí na koních, značení jehňátek nebo střižení ovcí. Dále se také host může zúčastnit 

přehánění stád na horské pastviny, nebo pomoct při stavění ohrad pro zvířata na statku.  

Farma je zařazena do kontrolovaného ekologického zemědělství a čeká na certifikaci 

BIO. Hodinová vyjížďka stojí 250,- Kč, hodinové vodění 300,- Kč. Celodenní výlet vyjde 

Obr 5.7 Chata Huculové o.s. Neratov a stáj [36] 
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turistu na 1250,- Kč. Ubytování zatím nenabízí, je zde možnost postavení stanu anebo se 

ubytovat v nejbližším penzionu, např. Penzion Fortuna v Halenkově. Stravování také není 

zatím v nabídce. [38] 

 

 

 

 

 

Penzion pod přehradou 

Katastrálně penzion patří k obci Horní Bečva. V těsné blízkosti usedlosti je přehrada, 

která může sloužit pro koupání, loďkování, rybaření a v zimě bruslení. Cyklostezka Bečva ze 

Vsetína vede přímo až k penzionu, kde také končí. Ubytování je zde zajištěno až pro 32 lidí 

ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky. V sedmi pokojích jsou manželské postele a 

v sedmi jsou oddělené postele. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Součástí je i stylová 

restaurace. Penzion se zaměřuje hlavně na chov koní a poníků, dále také vlastní kozy a lamy. 

Hosté mohou sledovat výcvik koní, nebo si i zamluvit projížďku. Vyjížďka krokem 

na velkém koni stojí 380,- Kč a na ponym 340,- Kč na jednu hodinu. Pokud host chce zažít 

koně v klusu a cvalu, připlatí si 100,- Kč. Ubytovaní hosté v penzionu mají na všechny 

vyjížďky slevu 30%.  

 

 

 

 

 

 Obr 5.9 Penzion pod Přehradou [42] 

Obr 5.8 Janovská koliba [38] 



  

48 

 

Ceny za ubytování uvedeny v tabulce 5.5. Ceny se liší podle vybraného druhu pokoje 

a podle výběru stravování – se snídaní, nebo s polopenzí. Apartmány, u kterých je uvedena 

cena za celý pokoj, doplácí další ubytovaní 110,- Kč za snídani, 130,- Kč za večeři a 150,- Kč 

za přistýlku. Děti do tří let mají pobyt zdarma. Při týdenním pobytu je zde 20% sleva. [42] 

Tab 5.5 Ceník ubytování Penzion pod Přehradou [42] 

5.2 Ekoagroturistika 

Hlavním znakem každé ekofarmy je souznění s přírodou a šetrný způsob hospodaření. 

V Mikroregionu Vsetínsko je mnoho ekofarem, většina z nich je však menší, zatím 

nepodporuje agroturistiku a nenabízí ubytování. 

Ekoagroturismus je v oblasti zatím v začátcích, většina majitelů biofarem ubytování 

buduje nebo zatím plánuje. Turisté se však mohou přijít podívat na farmu, sledovat zvířata, 

koupit a konzumovat produkty jejich ekologického hospodářství. Kvůli nedostatečné sdílnosti 

některých majitelů nejsou některé farmy bohužel dostatečně popsány. 

Biofarma „Na lúce“ 

Biofarma „Na lúce“ vznikla roku 2007 ve Velkých Karlovicích. Chovají se zde husy, ovečky, 

daňci, kačeny, husokačeny, králíci i slepice. Farma také vlastní včely produkující čistý lesní 

med. Hosti jsou ubytováni v apartmánu, který je maximálně pro 2+2 osoby. Apartmán je nově 

Pokoj Snídaně (osoba/den) Polopenze (osoba/den) 

Menší dvoulůžkový podkrovní pokoj, 

oddělené postele 
360,- Kč 490,- Kč 

Dvoulůžkový podkrovní pokoj, oddělené 

postele, koupelna, wc 
410,- Kč 540,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj, manželská postel, 

koupelna, wc 
460,- Kč 590,- Kč 

Čtyřlůžkové apartmá, dvě oddělené 

ložnice - v jedné manželská postel, v druhé 

oddělené, v každé wc a koupelna 

460,- Kč 590,- Kč 

Jednolůžkový pokoj, koupelna s wc 560,- Kč 690,- Kč 

Dvoulůžkové apartmá s manželskou 

postelí, lednicí, přistýlka pro 2 osoby, 

koupelna s rohovou vanou, wc  

1.520,- Kč (pokoj/den) 1.780,- Kč (pokoj/den) 

Dvoulůžkové apartmá s manželskou 

postelí, obývacím pokojem, lednicí, 

přistýlka pro 2 osoby, koupelna s rohovou 

vanou i sprchovým koutem, wc   

1.820,- Kč (pokoj/den) 2.080,- Kč (pokoj/den) 
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zařízený, je zde kuchyňský kout, obývací pokoj s manželskou postelí a přistýlkou a také 

samostatná koupelna. Cena za apartmán je 800,- na jednu noc. [21] 

 

 

 

 

 

 

Ekofarma Agrofyto spol. s.r.o. 

Ekofarma Agrofyto spol. s. r. o. má sídlo v Lidečku. Farmu vlastní jak v uvedené obci, 

tak v obci vedlejší Horní Lideč. Hlavní myšlenkou statku je vrátit se k původnímu způsobu 

hospodaření předků. Statek se zaměřuje na chov speciálního masného skotu, plemena 

Limousine a Simentál. Zvířata jsou skoro po celý rok na pastvinách, na čerstvém horském 

vzduchu. Na mléčnou výrobu se zde chová Holštýnské plemeno, které je nejvýše mléčně 

užitné. Hovězí maso i mléčné produkty z farmy mají certifikát „BIO
®

- Produkt ekologického 

zemědělství.“ Mléčné výrobky jsou dodávány do mlékárny Valašské Meziříčí, kde je dále 

zpracováno ve stejné kvalitě, aby si udrželo svou certifikaci BIO. Farma kromě skotu chová 

i koně a lamy, na které se turisté mohou přijít podívat do volného výběhu. Ubytování farma 

nenabízí, turisté se mohou ubytovat v nejbližším hotelu Motorest Lidečko anebo v chatkách 

v rekreačním centru v Horní Lidči. [14] 

 

 

 

 

Obr 5.10 Bio farma Na lúce [21] 
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Farma „Za vrchem“ 

Rodinná ekofarma v obci Mikulůvka. Farma se zaměřuje na odchov kvalitního skotu 

a ovcí bez použití chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Garanci 

ekologicky šetrné výroby a nezávadnosti produktů dosvědčuje certifikát „BIO
®
- Produkt 

ekologického zemědělství.“ Ubytování ekofarma zatím nenabízí, je v rekonstrukci.  

Ostatní ekofarmy 

Šoudrnov je mladá ekofarma ve Velkých Karlovicích. Chovají zde ovce a plánují chov 

skotu. Ovcí farma chová cca 85 kusů. Produkuje klobásy a jehněčí maso. 

AGRO – BESKYD, spol. s. r. o. je společnost z Bystřičky zabývající se chovem skotu 

bez tržní produkce mléka na ploše 260 ha. 

Zemědělské družstvo ve Francově Lhotě se zabývá ekologickým chovem skotu 

plemene Piemontese v režimu ekologického zemědělství.  

V obci Študlov paní Chovancová vlastní malou ekofarmu s plochou 27 ha. Chovají 

zde švýcarské hnědé krávy. Dále také pěstuje ovoce, švestky a maliny. [37] 

5.3 Chataření a chalupaření 

Neporušená hornatá příroda je pro chataření a chalupaření ideální. Je zde mnoho 

přírodních atraktivit a klidných míst pro strávení volného času pro odpočinek a relaxaci 

na venkově. Nejvíce atraktivní jsou Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Bystřička a část 

Francovy Lhoty – Půlčín. Turisté mají možnost si chaty pronajmout buď přes cestovní 

Obr 5.11 Hoslštynský skot [14] 
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kancelář, případně agenturu, anebo přímo od majitele. Chaty jsou zařízené v přírodním duchu 

a jsou většinou pro cca 10 lidí. Ceny jsou stanoveny buď za celý objekt, nebo za osobu a noc. 

Stravování si musejí nájemci zařídit sami. Mají možnost vlastního stravování v kuchyňce, 

která bývá většinou součástí chalupy nebo je vždy možnost stravovat se v nejbližší restauraci. 

V mikroregionu je nespočet chat, ne všechny jsou určené k pronajímání. Některé 

využívají jen majitelé, kteří bydlí ve městě a chatu mají jen pro vlastní potřebu na víkendy, 

či dovolené. Využívají je pro relaxaci a rekonvalescenci v klidném prostředí. Mohou zde 

posedět u táborového ohně nebo u grilování, které v rušném městě není možné.  

5.4 Zhodnocení stavu venkovského turismu zvolené destinace 

Mikroregion Vsetínsko je složen ze 42 členů. Patří sem 5 měst, 1 městys a 35 vesnic. 

Mezi města patří Karolinka, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří a Vsetín, který 

býval okresním městem. Městys v mikroreginu je pouze Nový Hrozenkov. Z toho vyplývá, 

že 85,7% celkového zkoumaného prostoru tvoří vesnice, ve kterých jsou velice příznivé 

podmínky pro rozvoj venkovského cestovního ruchu. 

Do analyzované oblasti zasahují dvě chráněné krajinné oblasti, několik přírodních 

památek, rezervací a mnoho dalších chráněných území s prakticky nedotčenou přírodou. 

Z chráněných krajinných oblastí zde patří CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty. Mezi 

přírodní památky patří například Čertovy skály v Lidečku, Šafránová louka v Lačnově nebo 

Svantovítova skála v Malé Bystřičce. Národní přírodní rezervace v mikroregionu jsou dvě, 

tj. skály Pulčín - Hradisko a jedlobukový prales Razula ve Velkých Karlovicích. Oblast je 

protkaná naučnými stezkami, stále se rozvíjejícími cyklostezkami a hipoturistikou. 

Ekologicky hospodařících zemědělců je zde mnoho, avšak ne všichni podporují agroturistiku.  

V této práci bylo hodnoceno devět farem v Mikroregionu Vsetínsko podporujících 

agroturistiku. Všechny hodnocené farmy se nacházejí v klidném venkovském prostředí. 

Z těchto devíti agrofarem šest farem nabízí ubytovací služby. Hucul club Francova Lhota 

nabízí pouze ubytování v „tee-pee“ a jurta stanech, proto není započítán. Ekofarmy byly 

hodnoceny tři, z nichž jen jedna nabízí ubytování.  

 Celková kapacita všech hodnocených farem nabízejících ubytování je 161 lůžek. 

Průměrně je 23 lůžek na objekt, v jednotlivých zařízeních se pohybuje individuálně od 4 až 



  

52 

 

do 40 lůžek. Nejmenší kapacitu má Biofarma „Na lúce“ a to 4 lůžka, přičemž dvě z toho jsou 

přistýlky. Největší kapacitou disponuje Dvůr na Hradisku a to 40 lůžek.  

Tab 5.6 Shrnutí kapacit a cen (vlastní zpracování) 

Průměrná cena ubytování na farmách v mikroregionu je 266,- Kč za osobu a noc. 

Jestliže bude plně obsazená chata na farmě Huculové o.s. Neratov, ubytování na jednu osobu 

bude vycházet nejlevněji ze všech hodnocených farem. Majitelé nabízejí k pronájmu pouze 

celý objekt. Při obsazení 6 osobami bude stát jeden nocleh 167,- Kč. Nejdražší ubytování 

nabízí Penzion pod přehradou, a to od 360,- Kč za osobu a noc. Do ceny je však zahrnuta 

i snídaně.  

Plná využitelnost kapacit v období letních prázdnin znamená obsazení 9982 lůžek 

(celkový počet lůžek x počet dní). Při průměrné ceně 266,- Kč na osobu a noc by celkové 

tržby farmářů za poskytované ubytovací služby při jejich plné kapacitní vytíženosti byly 

asi 2 655 212,- Kč. Jelikož Agrocentrum Prlov neuvádí ceník, počítáme při určování tržeb 

za jeho ubytovací služby s průměrnou cenou v porovnání s ostatními farmami. 

Stravování nabízí Penzion pod přehradou, Agrocentrum Severka a Dvůr na Hradisku. 

Vlastní kuchyň nebo kuchyňský kout pro své hosty nabízí Agrocentrum Severka, Dvůr 

u Kříža, Huculové o.s. Neratov a Biofarma „Na lúce“. Farma Vystrkov, Hucul club, Janovská 

koliba a Agrocentrum Prlov nenabízejí ani stravování ani kuchyňský kout v rámci ubytování. 

Ekofarma Agrofyto spol. s. r. o. a ekofarma „Za vrchem“ nabízejí pouze k odkupu svoje BIO 

produkty. Hosté mají možnost stravovat se v nejbližším stravovacím zařízení.  

Sedm z devíti analyzovaných agrofarem nabízí projížďky na koni. Jen Agrocentrum 

Prlov a Farma Vystrkov tuto službu nenabízí. Cena projížďky se pohybuje ve všech farmách 

okolo 300,- Kč za hodinu. Nejdražší je Penzion pod přehradou pro externí hosty. Hodina 

Farma 
Kapacita 

ubytování Cena/osoba/den 

Tržba za sezónu 
(62 dní) při plné 

vytíženosti 

Agrocentrum Dvůr u Kříža 40 Od 250,- Kč 620 000,- Kč 

Agrocentrum Prlov 20 Smluvní ceny cca 329 840,- Kč 

Agrofarma Severka 22 Od 290,- Kč 359 600,- Kč 

Biofarma "Na lúce" 4 Od 200,- Kč 49 600,- Kč 

Dvůr na Hradisku 37 Od 330,- Kč 757 020,- Kč 

Huculové o.s. Neratov 6 Od 167,- Kč 62 124,- Kč 

Penzion pod přehradou 32 Od 360,- Kč 714 240,- Kč 
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vyjížďky krokem stojí 380,-Kč. Ubytovaní hosté získají 30% slevu, tudíž se pro ubytované 

řadí mezi nejlevnější. Po slevě vychází vyjížďka pro ubytovaného turistu 266,- Kč na hodinu. 

Na většině farem může turista pomoci s pracemi hospodáře, starat se o zvířata, například 

kydat hnůj, nakrmit je, vyčistit, vyhnat na pastvinu aj. 

Propagace venkovského turismu směrem k široké veřejnosti je dalším důležitým 

krokem pro jeho rozvoj. V současnosti je důležité propagovat své podnikání pomocí 

kvalitních internetových stránek a různých turistických portálů.  V této práci bylo hodnoceno 

12 objektů venkovské turistiky v Mikroregionu Vsetínsko, z nichž své vlastní internetové 

stránky nemělo pouze Agrocentrum Prlov. Ostatní hodnocené farmy své vlastní internetové 

stránky mají. Podle názoru autorky obsahově a zpracováním byly nejméně kvalitní stránky 

farem Vystrkov a „Za vrchem“. Stránky zbylých farem byly zpracovány na podobné úrovni 

a obsahovaly veškeré informace o nabízených produktech a službách. Je zde ale mnoho 

dalších farem, které vlastní internetové stránky nemají nebo si nepřejí být prezentováni. 

Farmy bez vlastních internetových stránek by se měly zaměřit na tento způsob propagace, 

protože internet je v současnosti jedním z nejdůležitějších komunikačních medií a může 

tak efektivně oslovit cílovou skupinu potencionálních zákazníků.  

Venkovský cestovní ruch v Mikroregionu Vsetínsko je a stále se rozvíjí. Některé 

farmy jsou teprve v začátcích a mnohé služby zatím nenabízí, ale právě proto mají mnoho 

možností rozvoje. Zaměření se na podporování agroturistiky, například vybudováním 

ubytovacího zařízení zvedne úroveň kvality nabízených služeb každé farmy. Měli by se také 

zaměřit na poskytování stravovacích služeb, které jsou ve většině farem nedostačující. 

Pozitivním krokem pro zvýšení atraktivity farem mohou být různé aktivity, například stáčení 

medu, výroba másla, výroba chleba, účast na domácí zabijačce, výroba masných výrobků, 

řízení traktoru atd. 

Nezanedbatelná je také pomoc státu malým a středním podnikatelům. Ti jsou z jeho 

strany podporováni finančními příspěvky, návratnými finančními výpomocemi, zárukami, 

úvěry se sníženými úrokovými sazbami a dotacemi. Dotace jsou jednotlivým podnikatelským 

subjektům přidělovány z evropského programu Rozvoje venkova, který se snaží na základě 

trvalého udržení rozvoje o zlepšení stavu životního prostředí a o snížení negativních vlivů 

zemědělského hospodaření. 
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6 ZÁVĚR 

Mikroregion Vsetínsko je oblast, která je svou hornatou neporušenou krajinou ideální 

pro rozvoj venkovského cestovního ruchu. Tento druh cestovního ruchu je o splynutí člověka 

s přírodou, poznávání přírodních atraktivit, starání se o zvířata i jejich pozorování. Dalším 

významným prvkem je i spotřeba produktů vypěstovaných ekologickým zemědělstvím 

za podmínek určených zákonem. 

Tato bakalářská práce byla rozčleněna na teoretickou a praktickou. V první části, tedy 

praktické, se autorka snažila shrnout veškeré informace týkající se venkovského turismu. 

Informace byly čerpány převážně z písemných a elektronických zdrojů. Praktickou část 

autorka rozdělila ještě do dalších dvou celků. V první praktické části se pokusila vymezit 

a charakterizovat danou oblast. V další praktické části analyzovala venkovský turismus 

ve zvolené oblasti, přičemž autorka vybrala a analyzovala agrofarmy a ekofarmy v oblasti. 

Všechny poznatky v této části byly čerpány z elektronických zdrojů, z tištěných propagačních 

materiálů a z poznatků získaných při osobních konzultacích s majiteli. 

Cílem práce bylo analyzovat venkovský cestovní ruch v Mikroregionu Vsetínsko. 

Dále bylo snahou vymezit a charakterizovat danou oblast, objekty a subjekty venkovské 

turistiky v dané oblasti a přiblížit význam venkovského turismu na rozvoji regionu. Takto 

definovaný cíl byl dle autorky splněn. 

Venkovský cestovní ruch v tomto regionu má velký potenciál, který je důležité 

patřičně využít. Rozvoj této formy cestovního ruchu na Vsetínsku může do regionu přinést 

zvýšený počet turistů a tím pádem i finančních prostředků pro farmáře, restaurace, hospody 

ale i pro všechny objekty nabízející různé sportovní či kulturní aktivity. Rozvoj venkovské 

turistiky přináší nové pracovní příležitosti ve všech oborech. 
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Příloha 1  

Kontaktní údaje na analyzované farmy v Mikroregionu Vsetínsko 

 

Agrocentrum Severka Tomáš Mohyla  

 
Valašská Senice 114 

 
756 14 Valašská Senice 

 
Tel : +420 737 409 552 

 
E-mail: info@penzion-severka.cz 

Agrocentrum Dvůr u Kříža Ing. Jana Křenková  

 
Velké Karlovice 999  

 
756 06 Velké Karlovice 

 
Tel: +420 571 444 200  

 
E-mail: Dvurukriza@seznam.cz  

Huculové o.s. Neratov Radomíra Kostuchová 

 
756 11 Lužná 7 

 
Tel: +420 777 65 70 77 

 
Email: huculove@huculove.cz 

Agrocentrum Prlov Obecní úřad Prlov 

 
Prlov 141 

 
Valašská Polanka 756 11 

 
Tel: +420 571 456 140 

 
Email: obecprlov@seznam.cz 

Hucul club Francova Lhota Francova Lhota 437 

 
75614 Francova Lhota 

 
Tel: +420 737 731 049 

 
E-mail: hucul.klub@seznam.cz 

Dvůr na Hradisku MVDr. Pavla Lunterová 

 
Hradisko 431 

 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 
Tel.: +420 724 448 512 

 
E-mail: p.lunterova@seznam.cz 

Penzion pod přehradou Horní Bečva 176 

 
756 57 Vsetín 

 
+420 571 645 114 

 
pod-prehradou@volny.cz 

Janovska Koliba Jana a Jan Kocurkovi 

 
Janová 95 a Halenkov 702 

 
Tel.: +420 603 753 152  

 
E-mail: janovskakoliba@seznam.cz 

Tel: +420%20571%20444%20200 
mailto:p.lunterova@seznam.cz
mailto:pod-prehradou@volny.cz


  

2 

 

Farma Vystrkov Poličná 67 

  757 01 Valašské Meziříčí 

  Tel.: +420 739 637 966 

  E-mail: Vystrkov.cz@email.cz 

Biofarma "Na lúce" Velké Karlovice 433 

 
756 06 Velké Karlovice 

 
Tel: +420 725 284 913 

 
E-mail: ahaban@seznam.cz 

Farma "Za vrchem" Jiří Mikšík 

 
Mikulůvka 58 

 
756 24 Bystřička 

 
Tel.: +420 571 453 058 

 
E-mail: jirieko@seznam.cz 

Ekofarma Agrofyto spol s.r.o. Lidečko 486, 756 12 

 
Ing. Ludmila Mužikovská 

 
Tel:  +420 571 447 001 

 
E-mail: muzikovska@agrofyto.cz 

 

mailto:jirieko@seznam.cz
mailto:muzikovska@agrofyto.cz

