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1 ÚVOD 

Cestovní ruch je odvětví, které je ještě stále nedoceněné a nepřikládá se mu taková 

důležitost, jakou si zaslouží. Toto odvětví bude do budoucna hrát důležitou roli při rozvoji 

regionů i celého státu. Má celospolečenský přínos v podobě zachovávání a obnovování 

kulturních a přírodních zajímavostí, památek, tradic, ale i ochranu vzácných rostlin  

a živočichů v rámci ochrany životního prostředí a obnovy krajiny pro další generace.  

Má však i pozitivní vliv na zaměstnanost obyvatel, vytváří nové pracovní příležitosti, nutí lidi 

vzdělávat se a zdokonalovat například v cizích jazycích, zvyšuje konkurenceschopnost státu 

i regionů, přináší finanční prostředky, se kterými se může dále disponovat. 

 Lidé cestují proto, aby si odpočinuli a poznali něco nového. Proto by se měl klást 

důraz i na rozvoj regionů a mikroregionů v oblasti cestovního ruchu. Takový region, který  

má růstový potenciál, ale dostatečně ho nevyužívá, jen přichází o možnosti zisku a rozvoje. 

Toto je bohužel problém mnoha zajímavých oblastí. Většinou doplácí na nedostatek financí, 

špatnou nebo nulovou propagaci a také na nízké povědomí turistů. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma analýza potenciálu cestovního ruchu 

vybraných mikroregionů. Cílem práce je analyzování stávajícího stavu cestovního ruchu  

v mikroregionech Jižní Valašsko, Ploština a Vlára, které se nachází na Valašsku ve Zlínském 

kraji. Tyto mikroregiony jsou vzájemně historicky a kulturně propojeny. Důvodem výběru 

této oblasti bylo i to, že tato oblast není tak dobře známá a propagovaná,  

jak by si ve skutečnosti zasloužila. Má toho hodně k nabídnutí. Celkově je na území  

mikroregionů 27 obcí a měst, které mohou návštěvníky upoutat svým krásným a čistým 

životním prostředím, řadou historických památek a mnoha zajímavými kulturními akcemi. 

Valašské mikroregiony si hodně potrpí na tradice, které se snaží dodržovat. V posledních 

letech je zde vidět i nový trend, že se tradice nejen dodržují, ale také je snaha o obnovení  

již dávno zapomenutých. 

V teoretické části jsou popsány pojmy, jako je cestovní ruch, typologie cestovního 

ruchu, primární a sekundární nabídka cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a územní 

členění. Dále byly krátce popsány mikroregiony a více byla pozornost zaměřena na jednotlivá 

města a obce z hlediska toho, co mohou turistům nabídnout. Také byla provedena SWOT 

analýza. Metodika sběru dat se zabývá definováním problému, cíle diplomové práce  

a problematiky shromažďování, vyhodnocování. Následuje analyzování dat, které byly 

získány z dotazníků. Nejdůležitější částí jsou pak návrhy a doporučení pro zlepšení 

stávajícího stavu cestovního ruchu v dané oblasti. Poslední částí je stručný závěr. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA CESTOVNÍHO RUCHU 

2.1 CESTOVNÍ RUCH 

Cestovní ruch bývá definován jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než je jejich 

místo bydliště. Lide, cestují za účelem příjemně stráveného volného času. [11] 

Úkolem cestovního ruchu je organizování cest mimo trvalé bydliště turistů. V místě 

pobytu subjekty cestovního ruchu vítají turisty a zajišťují je. Personál cílových destinací nese 

odpovědnost za cestující a zajišťují jim maximální uspokojení z pobytu. [5] 

WTO definovala cestovní ruch jako činnost osoby, cestující ve volném čase  

na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem,  

než je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.  

Důležitými pojmy cestovního ruchu jsou produkt, definování ubytovacích služeb  

a atrakcí. Dále se zabývá dopravou, zprostředkovateli a organizacemi. 

Produktem cestovního ruchu je služba. Je zde velmi úzký vztah mezi nabídkou  

a poptávkou. Nepatrná změna ceny ovlivní nákup služby. V letošním roce vyšel manuál 

agentury Czech Tourism, který subjektům cestovního ruchu poskytuje informace a návod,  

jak vytvořit produkt a k němu odpovídající marketing. Díky manuálu by se mělo organizacím 

cestovního ruchu podařit vytvořit konkurenceschopný, jedinečný a zapamatovatelný produkt. 

[3], [11] 

Ubytovací služby souvisí s ubytováním v hotelových řetězcích, chatách, kempech, 

penzionech a jiných zařízeních. Mezi atrakce patří návštěvy národních parků, historických, 

sportovních a kulturních míst, tematické parky a různé zajímavosti. Do dopravy patří 

automobilová, autobusová, železniční, letecká a lodní doprava. Dále půjčování zařízení, které 

umožňují přepravu osob. Zprostředkovatelé jsou například cestovní agentury a kanceláře, 

agenti, organizátoři konferencí, rezervační systémy aj. Organizace zahrnují turistické 

asociace, regionální centra, turistické centrály apod. Nejdůležitějším prvkem je doprava, která 

všechny zbylé oblasti spojuje. [11] 

2.1.1 Typologie cestovního ruchu 

Geografické členění je základním členěním cestovního ruchu. Dělí se na domácí 

(domácí obyvatelstvo, které tráví volný čas ve vlastní zemi), zahraniční (jedná se o domácí 

obyvatelstvo, které cestuje do zahraničí), mezinárodní (lidé cestují do několika států)  

a regionální. Proto, aby lidé cestovali, musí mít určitou motivaci. Předem si stanovují cíl své 
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cesty. Cíl cesty může být rekreační, kulturně poznávací, vzdělávací, společenský, náboženský, 

sportovní, zdravotní a léčebný. Mezi hlavní motivy cesty patří oslava výročí, svatba (svatební 

cesta), dobrodružství, nákupy, politické meatengy, cestování za nevšedními zážitky. Dalším 

dělením je dělení podle platební bilance a to na aktivní cestovní ruch a pasivní cestovní ruch.  

Podle délky pobytu dělíme cestovní ruch na krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý. [6] 

Další členění  

Cestovní ruch se může dále členit podle: [6] 

 způsobu organizace (organizovaný, neorganizovaný),  

 početu účastníků (individuální, skupinový), 

 věku účastníků (mládež, rodiny s dětmi, dospělí, senioři), 

 způsobu financování (komerční, sociální), 

 prostředí (město, venkov, střediska cestovního ruchu), 

 intenzity turistických proudů (stálá, sezónní, mimosezónní), 

 způsobu ubytování (ubytovací zařízení, kempy, chaty a chalupy, ubytování 

v soukromí), 

 dopravních prostředků (silniční, individuální, autobusová, železniční, lodní, letecká, 

kombinovaná, vertikální, MHD), 

 stravování (individuální, společné), 

 intenzity stravování (snídaně, polopenze, plná penze, all inclusive).  

2.1.2 Příčiny a podmínky cestovního ruchu 

Příčiny 

Lidé cestují kvůli potřebě odpočinku, splynutí s přírodou, chtějí se vzdělávat  

a poznávat zajímavé věci nebo potkat nové přátele. 

Podmínky 

Pro rozvoj cestovního ruchu je nejdůležitější, aby destinace, do které chtějí vycestovat, 

byla bezpečná a aby zde bylo příznivé mezinárodní klima.  Dalším důležitým atributem 

je technické, ekologické, přírodní, demografické a administrativní prostředí. Bez těchto 
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činitelů by rozvoj cestovního ruchu neměl smysl. Cílem cestovního ruchu je spokojenost 

zákazníků, kterou lze prostřednictvím základních podmínek dosáhnout. [6] 

Podle časopisu Ekonom je trendem posledních let dovolená v tuzemsku.  

Je to zapříčiněno doznívající finanční krizí. Lidé si sice dovolenou neodepřou, ale snaží  

se za ni utratit co nejméně. Když už si lidé vyberou zahraniční dovolenou, tak na kratší dobu, 

za nižší cenu, preferují automobil před letadlem a vyjíždí do méně atraktivních zemí. 

Průměrně ročně vycestuje do zahraničí čtyři miliony lidí (dva miliony prostřednictvím 

cestovních kanceláří, dva miliony po „vlastní ose“). Díky snaze ušetřit, stále více Čechů 

využívá nabídky tuzemských provozovatelů hotelů, penzionů a kempů. Oproti zahraniční 

dovolené ušetří zhruba třetinu nákladů. V minulém roce se pro tuzemskou dovolenou 

rozhodlo sedm milionů lidí. [9] 

2.2 ANALÝZA SLOŽEK PRIMÁRNÍ NABÍDKY CESTOVNÍHO RUCHU 

Primární nabídka se skládá ze základních složek produktu cestovního ruchu. Jedná  

se o tyto složky: [7] 

 přírodní, 

 kulturně-historické, 

 kulturně-společenské. 

2.2.1 Přírodní potenciál 

Přírodní potenciál představuje takové podmínky, které jsou vnějším motivačním 

faktorem a díky které návštěvník danou oblast navštíví, nebo chce navštívit. Přírodní 

podmínky rozhodují o tom, jak se bude dále rozvíjet cestovní ruch v dané lokalitě. V této 

souvislosti jde o klimatický potenciál, který je dán hlavně sezónností a střídáním ročních 

období. Jestliže je větší proměnlivost počasí, tím větší má destinace možnosti využití.  

Destinace je pro návštěvníky zajímavější díky geomorfologickému potenciálu, 

různorodému reliéfu a členitějšímu terénu. Taková destinace může být využita jak k rekreaci, 

tak na turistiku a zimní sporty. Zejména při letní rekreaci je důležitý hydrologický potenciál, 

který je dán převážně možnostmi povrchových vod, jako jsou např. přírodní nebo umělé vodní 

plochy, jezera, minerální a termální prameny.  

Biologické prostředí dotváří charakter oblasti. Jedná se o flóru a faunu. 

Nejatraktivnější jsou z hlediska cestovního ruchu chráněné krajinné oblasti. Faunu lze dělit 

z hlediska vlivu na cestovní ruch na vhodnou k lovu a rybolovu, chráněné druhy, druhy 
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s negativním vlivem na rozvoj cestovního ruchu. Flóru analyzujeme z hlediska hustoty 

zalesnění, výskytu endemických druhů, chráněných krajinných oblastí, parků, zahrad, 

botanických zahrad. [7] 

2.2.2 Kulturně-historický potenciál 

Jedná se o uměle vytvořené a lokalizovatelné atraktivity cestovního ruchu. Tyto 

atraktivity však přitahují pouze určitý okruh návštěvníků. Jedná se o: [7] 

 hrady a zámky, 

 muzea, rezervace, skanzeny, 

 sakrální památky, 

 městské památkové rezervace, 

 národně-historické památky, 

 zábavní a tematické parky. 

2.2.3 Kulturně-společenské, sportovní a jiné akce 

Jsou to uměle vytvořené, organizované složky produktu cestovního ruchu. Při analyzování 

kulturně-společenského potenciálu, se musíme zaměřit na: [7] 

 veletrhy a výstavy, 

 kongresy a sympozia, 

 hudební, folklorní a filmové festivaly, 

 sportovní akce, 

 náboženské akce, 

 obchodní akce.  

2.3 ANALÝZA SLOŽEK SEKUNDÁRNÍ NABÍDKY CESTOVNÍHO RUCHU 

Každý návštěvník cestovního ruchu chce uspokojit svoje očekávání a přání. Sekundární 

nabídka se snaží tyto přání naplnit. Nabídku tvoří turistická suprastruktura a infrastruktura. 

2.3.1 Suprastruktura 

Suprastruktura v sobě zahrnuje ubytovací a hostinská zařízení, vytváří podmínky  

pro co nejlepší a nejpohodlnější užívání primární nabídky. Ubytovací zařízení jsou buď 
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celoroční anebo sezónní (sezónně se rozumí max. 9 měsíce v roce).  

Do ubytovacích zařízení řadíme hotely, garni, motely, tranzitní hotely, botely, penziony, 

turistické ubytovny, chatové oblasti, kempy, ubytování v soukromí. Na rozdíl od ubytovacích 

zařízení jsou v hostinských zařízení připravovány pokrmy a nápoje, zabezpečuje se jejich 

odbyt a spotřeba. Jedná se také o doplňkový prodej pokrmů a nápojů a to buď celoročně, nebo 

sezónně (sezónně se rozumí max. 9 měsíců v roce). Patří zde restaurace, motoresty, bary, 

pizzerie, jídelny, hostince, kavárny, vinárny, pivnice, disco cluby apod. [7] 

2.3.2 Infrastruktura 

Turistickou infrastrukturu tvoří: [7] 

 tour operátoři, cestovní kanceláře a agentury, 

 místní, regionální, národní informační kanceláře, 

 směnárny, 

 sportovně-rekreační zařízení 

 kulturně-společenská zařízení, 

 rekreační doprava, 

 záchranná služba.  

2.4 TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V ČR 

Atraktivitou se rozumí zvláštnost, díky které je oblast zajímavější a přitažlivější  

pro účastníky cestovního ruchu. Mezi ně patří např. přírodní, společenské a sportovní 

atraktivity. 

Přírodní 

Většinou se jedná o neměnné a rozlehlejší části území. Mezi nejvýznamnější přírodní 

atraktivity patří v České republice biosférické rezervace a geoparky.  

Biosférické rezervace jsou ukázky přírody, ve kterých hraje důležitou roli člověk, 

který má za úkol chránit ekosystémy, rostlinné a živočišné druhy. U nás se nachází celkem 

šest biosférických rezervací (podle UNESCA) a to: Bílé Karpaty, Krkonoše, Křivoklátsko, 

Dolní Morava, Šumava a Třeboňsko. 

Geopark je území, na kterém se nachází významná geologická zajímavost. Dalšími 

důležitými složkami geoparku jsou estetická hlediska, vzácnost, neopakovatelnost. [17] 
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Společenské 

Tyto atraktivity uspokojují účastníky cestovního ruchu pomocí zábavy, ponaučení. 

Závisí na různorodých zájmech účastníků.  Společenské služby jsou součástí i jiných druhů 

cestovního ruchu, jako jsou rekreační, lázeňské, zdravotní a kongresové služby. 

Společenské služby mají různé zaměření. Jde především o kulturně historické objekty (hrady, 

zámky, skanzeny, archeologická naleziště apod.), kulturní a osvětová zařízení (kina, divadla, 

kulturní domy, galerie, zoologické zahrady apod.), společenská a zábavní zařízení (kavárny, 

libreta). Součástí těchto služeb je i pořádání a organizování akcí, jako jsou jarmarky, oslavy 

výročí založení měst a obcí, folklórní slavnosti, ale také památky UNESCO. Památky 

UNESCO jsou kulturním dědictvím uvedené v seznamu světového dědictví.  Pro společnost 

mají výjimečnou hodnotu. UNESCO se tyto památky snaží zachovat i pro další generace. [17] 

Sportovní 

Sportovně rekreační služby patří mezi nejvýznamnější služby poskytované v rámci 

cestovního ruchu. Jde o aktivní využití volného času a to buď v přírodě, nebo v uměle 

vytvořených podmínkách. 

Sportovní služby mohou mít buď univerzální charakter (nezávisí na přírodních 

podmínkách, např. tenisové haly, fitnesscentra, sauny, kryté bazény aj.), a nebo služby které 

jsou podmíněny přírodními podmínkami (letní a zimní sezóna, např. bazény, golfová hřiště, 

kurty, běžecké trasy, sjezdové tratě, lanovky, vleky aj.) [17] 

Hlavní důvody návštěvy ČR zahraničními turisty [17] 

Rekreace, dovolená, volný čas a poznání   54% 

Návštěvy příbuzných a známých    18 % 

Obchodní cesty      11 % 

Návštěvy sportovních, kulturní akcí a festivalů  6 % 

Aktivní dovolená      5 % 

Účast na kongresech, seminářích a veletrzích  2 % 

Lázeňství a zdravotní pobyty     2 % 

Nákupy       2 % 



12 

 

2.5 MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 

Nejznámější definicí marketingu je, že se jedná o uspokojování vlastních potřeb díky 

uspokojování potřeb zákazníka. Tato definice také nejlépe odpovídá podmínkám cestovního 

ruchu, kde se firmy snaží naplňovat sny a představy účastníků cestovního ruchu  

a to za pomoci nabídky různých služeb. Marketing cestovního ruchu je stále komplikovanější. 

Pořád ale platí obecná specifika cestovního ruchu. [4] 

Rozdíly, které jsou způsobeny obecnými i souvisejícími specifiky cestovního ruchu jsou 

následující: [4] 

 používá se více než 4 P, 

 kladen větší důraz na ústní reklamu, 

 využívá se emotivní přitažlivosti propagace, 

 inovace jsou hůře ověřitelné, 

 roste význam dobrých vztahů s komplementárními firmami.  

Marketing v cestovním ruchu pomáhá při vytváření nabídky produktů pro zákazníky  

či hosty a to s ohledem na jejich potřeby. Díky marketingu se také eliminuje podnikatelské 

riziko a zvyšuje se úspěšnost subjektu cestovního ruchu a také jeho flexibilitu. Subjekt se také 

více odlišuje od konkurence. [8] 

Služby cestovního ruchu 

Důležitou roli v marketingu cestovního ruchu hrají služby. Služby jsou vázány  

na místo (lázně, kulturní památky) a čas (roční období, výstava). 

Dalšími specifiky služeb jsou: 

 komplexnost, 

 různorodost poskytovatelů, 

 zastupitelnost destinace (Finsko - Norsko), zprostředkovatele (výběr z různých 

cestovních kanceláří), dodavatele (volba hotelů), 

 většinou se musí rezervovat, 

 segmentuje trh. [4] 
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2.5.1 Marketingové prostředí 

V této kapitole se více zaměříme na marketingové prostředí regionů (toto pojetí  

se dá vztáhnout i na města). V regionu působí mnoho různorodých prků. Marketingové 

prostředí se skládá ze subsystémů, které se vzájemně prolínají.  

Rozlišujeme vnější a vnitřní prostředí, které se však špatně definuje u mikroregionů, 

protože informace jsou většinou poskytovány jen pro větší územní celky, jako jsou okresy, 

kraje anebo pro města.  

Vnější prostředí 

Do vnějšího prostředí patří demografické, politické, ekonomické, sociálně kulturní, 

přírodní a technologické prostředí. 

Demografické faktory – počet obyvatel, měsíční příjem, věk, vzdělanost, mobilita, 

porodnost, úmrtnost, ekonomická aktivita, sociální možnosti. Politické faktory – nařízení, 

vyhlášky, zákony, předpisy. Ekonomické faktory – makroprostředí (hospodaření státu), 

mezoprostředí (hospodaření regionu), mikroprostředí (hospodaření obce). Zahrnuje kupní sílu, 

nákupní chování, daně, příjmy do rozpočtů, pracovní příležitosti. Sociálně kulturní faktory – 

utváří obraz o regionu, ovlivňuje chování obyvatel a podnikatelů. Zaměřuje se na kulturu, 

tradice, zvyky, vzdělání, rodinné vazby, hodnoty. Přírodní faktory – umístění regionu, 

velikost, klima, přírodní zdroje, infrastruktura, ekologie. Technologické faktory – 

technologické novinky, věda a technika, komunikační technologie. [12] Nová technologická 

novinku, která byla letos zavedena v cestovním ruchu je sledování lidí pomocí mobilního 

telefonu, kdy firma CE-Traffic vytváří geoemografické statistiky a mapy o místě pohybu  

a pobytu lidí. Města si mohou tuto službu zakoupit u dané firmy a ta jim poskytuje informace 

o nejčastěji navštěvovaných památkách a místech ve vybrané lokalitě. [1] 

Vnitřní prostředí 

Mikroprosředí - zabezpečování správy a úkolů svěřených regionům/obcím ze zákona. 

Nejdůležitějším prvkem je rozpočet -  příjmy (dotace) a výdaje (mandatorní výdaje).  

Zde hraje důležitou roli marketing, který může finanční situace vylepšit díky vhodnému 

marketingovému přístupu. Další složkou mikroprostředí jsou zaměstnanci a vedení (obcí, 

úřadů, institucí). [12] 
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2.5.2 Marketingový mix 

Marketingovým mixem lze označit takové činnosti, které se dají přímo kontrolovat 

firmou a které uspokojují potřeby jednotlivých skupin zákazníků organizace. 

Obecně známe „4 P“ marketingového mixu. A to: 

 produkt, 

 distribuce (místo),  

 propagace, 

 cena. 

V cestovním ruchu je však marketingový mix rozšířen o další „4 P“, kterými jsou: 

 lidé, 

 tvorba package, 

 programování, 

 spolupráce. [4] 

Produkt 

Produkt je výchozím bodem marketingového mixu. Produkt nám udává výrobkovou 

nabídku a produktovou strategii. Je velmi těžké navrhnout produktovou strategii, vytvořit 

reklamní kampaň, nebo stanovit cenu. Neobsahuje pouze výrobek nebo službu, ale také 

balení, záruky, značku, jméno firmy, hodnotu, pozáruční servis, ale ovlivňuje ho také mnoho 

dalších faktorů. [2], [4] 

Produkt cestovního ruchu je typický mimo jiné tím, že je komplexní, snadno 

kopírovatelný, nahraditelný, každý účastník cestovního ruchu ho může chápat jinak. Patří 

k němu i vysoký podíl lidské práce, který ho také dotváří. Skládá se z primární nabídky 

(eventy, památky, příroda) a sekundární nabídky (infrastruktura cestovního ruchu). [4] 

Distribuce 

Distribuce se týká tvorby produktů, kdy, kde a jak je zákazníci chtějí  

mít či spotřebovávat. Produkty cestovního ruchu jsou z pohledu distribuce klasifikovány  

na komplexní služby (package), jednotlivé služby a kombinaci základních služeb. [4] 
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Distribuce má různé funkce. Jedná se o funkce transakční (prodej, nákup, skladování), 

logistické (ochrana před ztrátou, doprava, obaly, zajištění dostatečného množství zboží)  

a servisní (financování, označení, kvalitativní určení, informace o trhu). 

V současnosti dochází v distribuci k mnoha změnám. Odvětví cestovního ruchu 

přestává využívat tradiční distribuční cesty, které mění za nové. Nejvíce využívaným novým 

nástrojem je internet, který zefektivňuje celý distribuční proces. [6] 

Propagace 

Jedná se o nejviditelnější a nejdůležitější složku marketingu. Hůře se prodávají takové 

produkty, které jsou nevhodně propagovány a také si mnohem pomaleji vytvářejí svoji pozici 

na trhu konečného zákazníka. V cestovním ruchu mohou k propagaci sloužit: 

 brožury, letáky, publikace, pohledy, katalogy, propagační materiály, 

 média, 

 osobní prodej, kde je kladen důraz na osobní styk, 

 sponzorství, 

 reklama a reklama v místě prodeje. 

Propagační mix je tvořen reklamou, osobním prodejem, podporou prodeje, 

merchandisingem, publicitou. 

V cestovním ruchu je reklama nejčastěji používána prostřednictvím bannerů nebo formou 

tištěné reklamy. Nejčastěji je zaměřena na spolehlivost poskytovatele služeb cestovního 

ruchu, bezpečí dané destinace, klid, rodinnou pohodu, jedinečnost zážitků, cenovou 

výhodnost aj.  

Osobní prodej se dá charakterizovat jako ústní konverzace, která se nejčastěji realizuje 

formou telefonních hovorů nebo osobním rozhovorem.  

Podpora prodeje se v cestovním ruchu uplatňuje především formou snižování ceny, 

výhodné cenové nabídky (last minute), věrnostní programy pro stálé zákazníky, výhodné 

nabídky pro určitý segment (rodina, singles). Merchandising (vnitřní reklama) je technika 

podpory prodeje a zahrnuje materiály na zvýšení prodeje jako je např. interiér, oblečení 

zaměstnanců, chování obsluhy, komunikace se zákazníkem, čistota. 
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Cílem publicity je vytvoření pozitivního názoru na daný subjekt a to jak plánovanou,  

tak neplánovanou činností pro veřejnost. Typickým příkladem jsou články v tisku, projevy, 

výroční zprávy. Zahrnuje také krizovou komunikaci. [4] 

Nové formy komunikace uplatnitelné v cestovním ruchu: [6] 

 kreativní komunikace – UPC (unique communcation propoition), 

 kreativní publicita, 

 emocionální komunikace, 

 inovativní komunikace – dvousměrná komunikace, 

 integrovaná komunikace. 

Tyto nekonvenční metody komunikace jsou jedinečné svou snahou přinést něco nového. 

Mají různé způsoby realizace. Některé se vyznačují svou vtipností, kreativitou, oslovují 

zákazníka v zcela nečekaném čase nebo předávají poselství. [6] 

Cena 

Cena má v cestovním ruchu především motivační schopnost. Zejména jde o programy 

podpory nákupu (first, last minute, slevy pro stálé zákazníky). Díky ceně provádí subjekty 

cestovního ruchu segmentaci svých zákazníků a to podle ceny služeb, vytváření 

zvýhodněných package atd. Funkce ceny jsou tedy stimulační, regulační a segmentační. [4] 

Marketingové cenové strategie, které se používají v cestovním ruchu, jsou následující: [6] 

 podle segmentu - různé ceny pro různé segmenty zákazníků a to podle místa, času  

a obchodního rozpětí, 

 průnikové ceny, které se vyznačují nižší cenou (krátkodobě), aby subjekty cestovního 

ruchu rychleji získaly co největší tržní podíl, 

 šlehačkové ceny, kdy je z počátku nastavena vysoká cena, aby se dosáhlo maximálního 

zisku, 

 linkované ceny – přijímá cenu od podniku cestovního ruchu, který již na trhu působí,  

a jehož nabídku trh akceptuje, 

 psychologické ceny, 

 jednotné ceny, apod.  
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Lidé 

Lidmi se rozumí zaměstnanci organizací, hosté, ale také místní obyvatelstvo. Kvalita 

poskytovaných služeb přímo souvisí s kvalitou lidských zdrojů. Proto se subjekty cestovního 

ruchu musí zaměřit na své zaměstnance a místní obyvatelstvo, aby byli hosté s danou 

destinací co nejvíce spokojeni a dále ji doporučovali známým a vraceli se sem. [4] 

Dělení zaměstnanců cestovního ruchu dle jejich kontaktu s koncovým zákazníkem: [6] 

 kontaktní pracovníci – častý a pravidelný styk se zákazníky, podílejí  

se na marketingových činnostech, 

 koncepční pracovníci – nepřichází do kontaktu se zákazníkem, ale ovlivňují prvky 

marketingové strategie (př. pracovníci marketingového výzkumu), 

 obsluhující pracovníci – nepodílejí se na marketingových aktivitách, přichází  

          do kontaktu se zákazníky, 

 podpůrní pracovníci – jen zřídka přichází do kontaktu se zákazníky a nejsou zapojeni 

do marketingových aktivit. 

Tvorba package 

Jedná se o tvorbu balíčků služeb určeným pro zákazníky, který jim usnadňuje proces 

výběru destinace či určitých atraktivit. Package zvyšuje odbyt u služeb, které se hůře 

prodávají, dále také řídí toky návštěvníků.  

U tvorby balíčků však často dochází k zamlžování kalkulace ceny a zákazník ztrácí 

přehled o cenách za jednotlivé položky balíku. Tato technika je velmi účinným reklamním 

trikem, kdy je některá položka označena slovem zdarma, což zákazník rád ocení. [4] 

Nespornými výhodami package pro zákazníka jsou nižší cena balíku oproti koupi 

jednotlivých služeb, dále úspora času, vyšší kvalita služeb a vyšší uspokojení potřeb každého 

zákazníka, oproti hromadným zájezdům. Tato výhoda je též označovaná jako package deal. 

[6] 

Pro poskytovatele služeb je package využíván především z důvodů rovnoměrnějšího 

využití kapacit v sezóně, tematicky zaměřených služeb, spolupráce mezi poskytovateli služeb, 

zvyšuje se kvalita služeb, zvýšení mimosezónních odběrů a čerpání i takových služeb, o které 

není tak velký zájem. [4] 
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Programování 

Programování je zaměřeno na tvorbu atraktivit cestovního ruchu v návaznosti 

na nabídku služeb. Toto propojení vytváření finální produkt cestovního ruchu. Jedná 

se o nabídku, která je časově a místně propojená. Nejčastěji je programování spjato 

s nabídkou sportovní a kulturních představení (př. Pražské jaro a podzim, předvánoční trhy), 

dále jde o poznávací zájezdy, kdy si účastník zájezdu může sám vybrat, kterou aktivitu chce 

využít. Typickým příkladem jsou zábavní parky. [4] 

Spolupráce 

Zahrnuje veškerou spolupráci všech poskytovatelů služeb v dané destinaci. 

Jde o organizátory, zprostředkovatele, místní samosprávu, místní komunitu, asociace  

a zájmové skupiny. Spolupráce má širší význam, než se může zdát. Je důležitým faktorem  

při rozvoji cestovního ruchu a jeho udržitelném růstu. 

Rozšířenou formou spolupráce je kooperace poskytovatelů služeb a to zejména  

při formování package. Spolupráce má s „balíčkováním“ prakticky stejné výhody  

pro poskytovatele služeb (př. rovnoměrnost v poptávce v a mimo sezónu, tematicky zaměřené 

akce, ekonomické výhody, zvyšování kvality poskytovaných služeb aj.).  

Další formy spolupráce jsou např.: 

 smluvní partnerství, 

 společný podnik, 

 koncese, 

 licence, 

 franchising aj. [4] 

Procesy 

Procesy jsou formulovány jako přeměna vstupů na výstupy za použití zdrojů. Systémy 

procesů řadíme do tří skupin. První skupinu tvoří masové služby, které jsou charakteristické 

svou neosobností, standardizací, mechanizací a automatizací. Lidský faktor je zde potlačen. 

Dalším systémem procesů jsou zakázkové služby, které se snaží v co největší míře vyhovět 

přáním a potřebám zákazníků. Poslední skupina jsou služby profesionální. Tyto služby jsou  

ve většině případů neopakovatelné. Hlavní odlišností je to, že jsou poskytovány specialisty  

a jsou do nich zapojováni jak poskytovatelé služeb, tak i příjemci. [6] 
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2.6 EVROPSKÁ KLASIFIKACE NUTS 

Díky evropské klasifikaci NUTS lze statisticky srovnávat územní jednotky v rámci 

Evropské unie. Územní klasifikaci zavedla v 70. letech minulého století Komise EU. 

Poskytuje informace o regionálních statistikách v rámci Společenství.  

V České republice byla klasifikace zavedena 1. ledna 2000. Nahradila Číselník krajů  

a okresů (ČKO) a zavedla systém klasifikování územních statistických jednotek používaný 

v zemích EU. 1. května 2004 byla aktualizována a začala uvádět kódy územních jednotek 

v souladu s kódy evropské klasifikace NUTS, závazných pro členy EU. 

NUTS je určena hlavně pro statistické účely, analytické potřeby a potřeby poskytování 

údajů ve vztahu k EU, zejména pro rozdělování a čerpání prostředků ze strukturálních fondů 

Evropské unie. [10] 

2.6.1 Dělení NUTS 

NUTS 0 je tvořen celým státem, tedy Českou republikou. Jedná se o administrativní 

jednotku. NUTS 1 označován také jako území. Je vymezen územím celé České republiky,  

což je neadministrativní jednotka. Mezi NUTS 2 patří regiony soudržnosti, které sdružují 

kraje. Jedná se o neadministrativní jednotky. Regiony soudržnosti v ČR jsou následující: 

Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, 

Moravskoslezsko. NUTS 3 jsou následující kraje: Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, 

Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, 

Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Středočeský 

kraj, Hlavní město Praha. Kraje patří mezi administrativní jednotky. NUTS 4 je tvořen 

77 okresy a NUTS 5 je členěn na obce, které představují základní územní jednotku a je jich 

celkem 6254. [18] 

Rozdělení dle počtu obyvatel (pro potřeby EU) [18] 

Tab. 2.1 Dělení kategorií NUTS 

Statistická jednotka Nejvyšší počet obyvatel Nejnižší počet obyvatel 

NUTS 1 7 000 000 3 000 000 

NUTS 2 3 000 000    800 000 

NUTS 3    800 000    150 000 
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2.7 MIKROREGIONY 

V České republice není pojem mikroregion právně vymezen. Právní řád užívá pouze 

pojem region, což je administrativní, územně vymezený celek, ohraničený hranicemi krajů, 

okresů, obcí s rozšířenou působností, obcí nebo sdružením obcí. 

Mikroregion je dobrovolné sdružení obcí s různou právní subjektivitou. Ve většině 

případů, je mikroregion vymezen větším územím, než je území jedné obce.  Hlavním rysem 

tohoto svazku je vznik z vlastní iniciativy. Mikroregion je malé území vymezené přírodním 

reliéfem, historickým propojením nebo turistickými zajímavostmi. 

Pojem mikroregion lze vymezit ve smyslu: 

 geografickém, 

 neformální spolupráce obcí, 

 formalizované spolupráce několika obcí. [33] 

2.7.1 Cíle mikroregionů 

Hlavní cíle 

Hlavními cíly pro založení mikroregionu je společné řešení více problémů, např. cestovní 

ruch, životní prostředí, zemědělství, rozvoj infrastruktury, ekonomický rozvoj, rozvoj 

lidských zdrojů. 

Další cíle 

Dalšími cíly mohou být např. využití územního potenciálu, zdrojů a silných stránek  

při zmenšování slabých stránek území, dále čerpání finančních prostředků formou dotací  

a strukturálních fondů, výměna zkušeností mezi obcemi, sdružování finančních prostředků a 

lidských zdrojů, stabilizace rozvoje venkovských regionů. [11] a [33] 
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3 CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONŮ JIŽNÍ VALAŠSKO, PLOŠTINA A 

VLÁRA 

V následující části budou krátce popsány mikroregiony Jižní Valašsko, Ploština a Vlára, 

dále kulturní a historické památky, sportovní vyžití, sportovní a společenské akce 

v jednotlivých obcích a městech, které jsou něčím přínosné v rámci cestovního ruchu. Také 

budou představeny nejzajímavější turisticky naučné stezky a bude zpracována SWOT 

analýza. 

Mikroregiony leží na území Jižního Valašska, ve Zlínském kraji a v blízkosti hranic  

se Slovenskou republikou. Protéká jimi řeka Vlára. V mikroregionech je celkem 27 obcí  

a měst, které se sdružily za účelem zlepšení životního prostředí a rozvoje. Hlavní devizou 

oblasti je krásná, čistá a členitá bělokarpatská krajina. Na tomto území se občané snaží 

dodržovat valašské tradice a v tomto duchu je i zachovat pro další generace. 

3.1 MIKROREGIONY 

Mikroregion Jižní Valašsko 

Sídlo sdružených obcí je Štítná nad Vláří – Popov a vznikl v roce 1999. Hlavní 

prioritou mikroregionu je jeho rozvoj. Za celou dobu působnosti mikroregionu se podařilo 

uskutečnit mnoho zajímavých projektů. Například zde byla snaha o zlepší propagace 

jednotlivých obcí i celé skupiny, byl realizován program naučných stezek, obnova  

a zkvalitnění turistických stezek. Největším přínosem celého uskupení je, že začala fungovat 

komunikace mezi obecními zastupitelstvy navzájem a také mezi zastupitelstvy a ostatními 

subjekty. V posledním roce však význam tohoto uskupení upadá. Své aktivity se snaží předat 

mikroregionu Ploština, který se ještě intenzivněji zaobírá rozvojem regionu, jeho 

zatraktivněním a větší důraz je na ekologii a oživení tradic. 

Při vzniku Jižního Valašska čítalo uskupení 27 obcí a měst, kterými byly Bohuslavice 

nad Vláří, Brumov – Bylnice, Drnovice, Haluzice, Jestřebí, Křekov, Lačnov, Lipová, Loučka, 

Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Petrůvka, Poteč, Rokytnice, Rudimov, Slavičín, Šanov, 

Štítná nad Vláří – Popov, Študlov, Tichov, Újezd, Valašské Klobouky, Valašské Příkazy, 

Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole. [14] 

Mikroregion Ploština 

Ploština vznikla v roce 2002 jako svazek obcí vyčleněných z mikroregionu Jižní 

Valašsko. Hlavním cílem je podpora cestovního ruchu a dlouhodobý regionální rozvoj. 
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Prvním velkým projektem byl package Kola, kopyta, boty přes údolí Vizovických vrchů. 

Vznikl naučný okruh šesti dědin, který by měl návštěvníky motivovat k návštěvě 

mikroregionu. Okolo tohoto projektu se dále odvíjí další, které mají zatraktivnit danou oblast. 

V současnosti zahrnuje 11 členských obcí – Brumov – Bylnice, Drnovice, Haluzice, 

Loučka, Křekov, Valašské Klobouky, Vlachova Lhota, Vlachovice – Vrbětice, Vysoké Pole, 

Tichov, Újezd. [26] 

Mikroregion Vlára 

Mikroregion Vlára má pět členských obcí a byl založen v roce 1999. Důvodem vzniku 

bylo přílišné znečištění řeky Vláry. Obce se tedy dohodly na odkanalizování, výstavbu 

čistírny odpadních vod a přečerpávacích stanic. Nejdůležitější však bylo zlepšit životní 

prostředí v dané oblasti, podpora cestovního ruchu a rozvoj turistických aktivit. Jedná  

se o města Brumov – Bylnice, Štítná nad Vláří – Popov a obce Návojná, Nedašov, Nedašova 

Lhota. Sídlo se nachází v Brumově – Bylnici. [13] 

3.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ATRAKTIVIT 

BROUMOV - BYLNICE 

Hraniční město Brumov - Bylnice je mezníkem mezi Českou a Slovenskou 

republikou. Do katastru města patří čtyři místní části a to Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán  

a Sidonie. Brumov - Bylnice se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Pro turisty je připraveno 

ubytování v hotelech, chatkách a jiných zařízeních. Také zde návštěvníci naleznou několik 

restaurací, pivnic a barů. 

Památky 

Kulturní památka židovský hřbitov je jediným hřbitovem svého druhu ve zlínském 

okrese. První zmínka o hřbitovu je datována roku 1758. Nejmladší náhrobek je z roku 1931. 

Nalezneme na něm kolem padesáti náhrobků. Také je na něm pamětní desku umučených Židů 

v koncentračních táborech. 

Hrad Brumov byl jedním z nejvýznamnějších královských hradů na Moravě.  

Za husitských válek byl hrad obléhán vojsky Zikmunda Lucemburského, protože byl v držbě 

kališnického šlechtice Bočka z Kunštátu. Dalším významnějším pánem hradu byl Matyáš 

Korvín, který jej dobyl kolem roku 1468. V druhé polovině 16. století byl hrad přestavěn  

na renesanční pevnost, která v pozdějších letech sloužila na obranu proti tureckým  

a tatarským nájezdům. I přes svou bohatou historii a neodmyslitelnou obrannou funkci byl 
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v 19. století prodán v dražbě na stavební materiál a za krátkou dobu se z něj stala zřícenina. 

Díky státní správě a radnici města Brumov - Bylnice se podařilo zbytky zříceniny zachránit  

a nyní je zřícenina využívána ke kulturním akcím. 

Šlechta v Brumově měla od roku 1573 výsadní právo na vaření piva. Pivovar  

je nejstarším průmyslovým podnikem na Valašsku. V 19. století prošel rozsáhlou rekonstrukcí 

a byl zmodernizován do dnešní podoby. K pivovaru patří také čtyři pivovarské rybníky, které 

se nachází pod hradem. Sklepy na chlazení piva byly vyhloubeny do kopce, na kterém stojí 

hrad. Dnes už se zde pivo nevaří. 

Farní kostel sv. Václava byl vybudován ve 14. století. Nejprve se jednalo o malý 

gotický kostel, který byl však několikrát přebudován a rozšiřován. V kostele můžeme najít 

historicky cenný zvon Nejsvětější Trojice z roku 1671. 

Radnice je dominantou náměstí a v roce 1999 byla vyhlášena za kulturní památku. 

Bohužel se její původní podoba nedochovala a ani o ní nejsou žádné písemné zmínky díky 

požáru, který zničil archivní materiály. 

Ve vesnici Sidonie byla dříve dělnická kolonie sklářů, kteří  

si zde koncem 19. a začátkem 20. století vybudovali dřevěné řadové domky. Jde o podlouhlý 

blok domů krytých jednou sedlovou střechou. Tato raritní stavba je v památkové ochraně 

společně s chlebovou pecí, která sloužila všem osadníkům kolonie. 

Sportovní vyžití 

Pro návštěvníky a občany, kteří chtějí trávit volný čas aktivně, mohou  

v Brumově -Bylnici využít nový aqvapark, krytý bazén, zimní halu, která je přístupná i přes 

léto, sportovní halu, fotbalové centrum, tenisové kurty, posilovny, kuželkárnu, skatepark, 

lyžařský vlek a také golfové hřiště. V zimě jsou zde udržovány běžkařské trasy a pořádá  

se zde závod v běžeckém lyžování Hradní běžka. Dále se zde pořádá trojboj (plavání, běh,  

kolo), tenisový turnaj, závody na kolech a velikonoční výšlap na Královec. 

Kulturní akce 

Nejzajímavějšími kulturními akcemi v tomto městě jsou Rockové hradby (během 

jednoho dne vystupuje na hradě několik rockových kapel), Belajkův pohár (soutěž a výstava 

modelů letounů), Pohádkový hrad (zábavný den pro děti, plný her a pohádkových postav), 

hradní tóny (soutěž a vystoupení schól z širokého okolí), Brumovský semafor (hudba). [16], 

[18] a [35] 
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DRNOVICE  

Na území obce má pramen řeka Vlára, která jako jediná řeka se nevlává do Labe, 

Moravy nebo Odry a opouští republiku pod svým názvem. Za obcí je také ubytovací zařízení 

s několika chatkami, samostatnými budovami, bazénem a sportovištěm. Přes léto zde jezdí 

děti na tábory v přírodě. 

Ploština patří do katastru Drnovice. Historicky významný den pro tuto pasekářkou 

osadu bylo 19. dubna 1945 kdy byla vypálena nacistickými fašisty. Nacisti se tuto osadu 

rozhodli vypálit proto, že zde měli základnu partyzáni z brigády Jana Žižky. Bylo  

zde vypáleno 10 usedlostí a zastřeleno či upáleno 24 občanů. Paradoxem je, že k této hrůze 

došlo necelý měsíc před osvobozením okolních obcí rumunskými a ruskými jednotkami. 

V roce 1947 byla postavena kaple, na jejíchž základech jsou umístěny desky se všemi jmény 

umučených lidí. V roce 1975 byl na Ploštině vybudován Národní kulturní památník odboje.  

O deset let později zde byla otevřena expozice Muzea jihovýchodní Moravy o boji proti 

fašismu a za osvobození ve zlínském okrese.  

Muzeum stavitelství a řemesel jižního Valašska je nejmladší valašské muzeum  

se stálou expozicí.. Můžeme zde nalézt i putovní výstavy, pro které je vyhrazen podkrovní sál. 

Dominantou Drnovic je Kostel sv. Anežky české a je zajímavý tím, že byl jako první v České 

republice zasvěcen sv. Anežce a také byl prvním kostelem vysvěceným po Sametové 

revoluci. 

Sportovní akce se konají ve většině případů na Ploštině. Jedná se o závody  

na horských kolech, závody v běžeckém lyžování a Rallysprint Ploština, na který  

se každoročně přihlašuje takřka 60 amatérských posádek z celé Moravy. Najdou se však  

i nadšenci z Čech.  

Nejvýznamnější kulturní akcí v Drnovicích je valašská pouť na Ploštině, která  

je spojena se vzpomínkou na padlé a upálené občany z druhé světové války přímo z Ploštiny. 

V obci se také šijí a ručně vyšívají valašské kroje na zakázku. [19], [35] 

KŘEKOV 

Hložecká kaple je zasvěcena Panně Marii a nachází se dva kilometry od obce. Byla 

postavena v roce 1953 a připomíná tatarský vpád na území zlínského kraje v roce 1663.  

V srpnu se v hložecké kapli koná pouť, které se účastní několik desítek věřících. [27] 
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LAČNOV 

Vařákovy paseky jsou bývalá pasekářská osada, která byla 2. 5. 1945 vypálena 

fašistickými nacisty. V dnešní době připomíná tuto událost pomník s lípami. Na začátku jara 

zde rostou chráněné bělokvěté šafrány. Na západním okraji obce jsou šafrány ještě 

rozšířenější a jsou vyhlášeny přírodní památkou od roku 1948. Louka, na které šafrány 

bělokveté kvetou je místem s nejbohatším výskytem těchto rostlin v České republice. 

Lačnovské rybníky návštěvníci naleznou mezi obcemi Horní Lideč a Lačnov. Skládají 

se ze tří rybníků. Jsou určeny ke sportovnímu rybolovu. K rybníkům patří také rybářský dům, 

kde je možné se občerstvit nebo i přenocovat. Z lačnovských rybníků vede cesta  

na  Lačkovské skály, které jsou rozděleny do třech útvarů, horní skála, prostřední a Trčkovy 

skály. Jsou hojně využívány horolezci. Jejich povrch je pískovcový.  

Zajímavou sportovní událostí je Bílá stopa. Bílá stopa je běžkařský závod. Také  

se zde pořádají závody na kolech. [15], [38] 

LOUČKA 

Rozhledna Doubrava má ocelovou konstrukci a je 55 metrů vysoká. Slouží jako stožár 

mobilního operátora T-Mobile, který celou stavbu sponzoroval a také jako rozhledna. 

Z rozhledny je při dobré viditelnosti vidět část Vizovických a Hostýnkých vrchů, 

Luhačovická vrchovina, města Vizovice a Zlín, Velká Javořina, Svatý Hostýn, Radhošť  

a někdy i část Slovenska. Další zajímavostí Loučky je vojenské muzeum, které bylo 

vybudováno na počest klíčové události 2. světové války, útoku na Pearl Harbor,  

a díky které se do války zapojilo USA, jež se následně podílelo na osvobození ČR. Je jediným 

muzeem v Evropě, které se touto tématikou zaobírá. 

Slet čarodějnic je společenskou akcí pořádánou vždy 30. dubna na hřišti v Loučce. 

Celou akci zahajuje průvod čarodějnic obcí v doprovodu dechové hudby. Nejvíce strašidelné 

masky jsou oceněny hodnotnými cenami.  Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný 

program (vystoupení dětí, ohňostroj, vystoupení rockových skupin a DJ). Slet navštěvují 

tisíce návštěvníků z blízkého i vzdálenějšího okolí. [31], [34] 

NEDAŠOV  

Přírodní památka Kaňoury je louka s výskytem teplomilných a ohrožených druhů 

rostlin, které nikde jinde v Bílých Karpatech a v nadmořské výšce přes 600 metrů nerostou. 

Roste zde například kosatec trávovitý, bělozářka větevnatá, lilie zlatohlávek či hořec barvitý. 
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Přírodní zajímavostí je také Jalovcová stráň, která byla v roce 1982 vyhlášena přírodní 

rezervací. Hojně se zde vyskytují zákonem chráněné jalovce a mnoho dalších chráněných 

druhů rostlin a živočichů, kteří se vyskytují pouze na území, kde rostou jalovce. Nejvíce 

navštěvovaným obdobím je přelom května a června, kdy na louce vykvetou orchideje. 

Dalšími přírodními zajímavostmi s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů je přírodní 

památka Pod Horou, Pod Cigánem a Šumlatová. [29] 

V Nedašově a Návojné působí národopisný soubor Závršan. Jeho hlavními činnostmi  

je pořádání krojovaných dožínek, tradičních krojovaných fašanek a jiných kulturních akcí. 

Závršan se skládá z dechové a cimbálové muziky a má také svůj taneční soubor. Je zajímavý 

hlavně tím, že se zaměřuje na tradice a dodržování zvyků. Pořádá pásmo rok na dědině. 

POTEČ 

Kaplička Dělanovec byla vybudována jako poděkování Panně Marii za uzdravení 

syna. V roce 1999 byla nad studánkou vybudována nová kaple, která byla v tom samém roce 

vysvěcena. Každým rokem je u kapličky pořádána tradiční pouť. [23] 

Hostinec u Kollerů je jedním z nejstarších hostinců v kraji.  V Poteči stával již v dobách 

brumovského panství a traduje se, že jeho častým návštěvníkem byl František Palacký. Roku 

1825 ho koupila rodiny Kollerů, která ho vlastní až do dnes. [21] 

Zajímavou přírodní památkou jsou Ploščiny. Na Ploščinách nalezneme vzácné  

a ohrožené druhy rostlin. Díky své poloze lze za dobrého počasí vidět až na Slovensko. 

Zajímavostí je, že se tato louka kosí pouze ručně, aby se nijak razantně nezasahovalo  

do místní fauny a flóry. [29] 

V Poteči také nalezneme tradiční valašskou dřevěnici. Nachází se v centru obce. Patřila 

rodině Bročkovým, podle kterých se jí říká Bročkova chalupa. Je velice dobře udržovaná  

a patří k významným stavbám obce. [45] 

RUDIMOV 

Rudimovský festiválek patří k menším festivalům. Většinou se pořádá poslední víkend 

v červenci na louce mezi lesy poblíž vesnice. Návštěvníci si mohou poslechnout ne příliš 

známé nekomerční skupiny, které hrají převážně jazz, alternativ, techno a tekno. [40] 

SLAVIČÍN 

Město Slavičín se nachází ve Zlínském kraji, bylo založeno roku 1141 a je obklopeno 

Bílými Karpaty a Vizovickými vrhy. Váže se k němu pověst, že zde roku 985 procházel  
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se svou družinou svatý Vojtěch a na místě, kde se zastavil, byl postaven kostel. Město  

má velmi dobrou občanskou vybavenost. Nachází se zde mnoho úřadů, nemocnice, obchody, 

kavárny, sportoviště, restaurace a hotely, avšak o rozšířenou působnost se dělí s městem 

Luhačovice. 

Historické památky 

Muzeum má expozici archeologických sbírek z pravěku a středověku, stálou expozici 

zabývající se leteckou bitvou z druhé světové války, dále se zde nachází dokumenty o historii 

města a o letecké bitvě v roce 1944.  

Až do 18. století stála na místě Zámku tvrz. Zámek je tvořen jednopatrovou trojkřídlou 

budovou s novorenesanční fasádou. Po přestavbě na barokní zámek se stali jeho vlastníky 

Wichterlovi, kterým byl však po druhé světové válce zabaven. Až v roce 1990 jim byl opět 

navrácen. Dnes se v budově nachází restaurace s vinárnou. K zámečku přiléhá zámecký park, 

který byl v 19. století upraven na anglický a tuto podobu má dodnes. Nalezneme  

v něm přírodní amfiteátr.  Začátkem léta se zde koná Evropský svátek hudby. 

Pivečkův Lesopark byl založen v roce 1940 rodinou Jana Pivečky, který ve Slavičíně 

vlastnil obuvnickou továrnu JAPIS. Měl být památkou na manželku po Josefu Pivečkovi. 

Park byl během komunistické éry zcela zdevastován a až v roce 1990 byl členy Českého 

svazu ochránců přírody, synem Jana Pivečky a městem Slavičín opět obnoven. V dnešní době 

zde naleznete sochařskou expozici dřevěných plastik, dětské hřiště, jezírko s mostem ve tvaru 

ležící postavy a mnoho jiných zajímavostí. 

Památník americkým letcům stojí na místním hřbitově. 28 amerických letců zahynulo 

při letecké bitvě nad Slavičínem 29. 8. 1944.  

Kostel sv. Vojtěcha je nejstarším historicky doloženým kostelem v kraji a je také 

nejstarší budovou ve Slavičíně. Byl vystaven mezi lety 1095 až 1141. 

Sportovní vyžití 

Ve městě můžeme najít nově vystavěné tenisové kurty, dále fotbalové hřiště, koupaliště, 

proslulou kuželkárnu, florbalovou sportovní halu, army park, volejbalové hřiště, bowling  

a motokrosový areál. Zajímavou sportovní akcí je zde Slavičínský bajkap, nohejbal trojic  

o pohár starosty města, běh naděje a slavičínská šedesátka. 
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Kultura 

Svatovojtěšský jarmark se většinou koná na konci dubna na Horním náměstí. 

Návštěvníci zde mohou zhlédnout výstavu zvířectva a ptactva, pořádají se zde také tradiční 

trhy, kvízy, soutěže, projížďky na koních a ukázky lidových řemesel. Galerie Jasmín  

se nachází v cukrárně Jasmín. Většinou zde svá díla vystavují místní začínající umělci. 

Štěpánský kotárfest je regionální přehlídka amatérských hudebních skupin, které se koná mezi 

vánočními svátky. Pořádá jej občanské sdružení UnArt. Vystupují zde nejen kapely 

z blízkého okolí, ale také například z Prahy, Ostravy a jiných měst z celé republiky. Město 

je také zapojeno do projektu Noc kostelů. [24], [28], [35] a [36] 

ŠANOV 

Památník obětem I. a II. světové války byl vybudován na památku 17 padlým občanům 

Šanova za I. SV a 9 americkým letcům, kteří byli sestřeleni při letecké bitvě za II. SV. 

Některé části letadla, jako jsou kulomety, úlomky motoru a kabiny jsou uloženy v muzeu 

letecké bitvy ve Slavičíně. Za komunistické éry hojně památník navštěvovalo americké 

velvyslanectví, avšak v 90. letech jejich zájem opadl.  

Z lidové architektury se v obci dochovala stodola, která je postavena bez použití 

hřebíků, dále několik skladů a sýpek. Do budoucna by v některé z nich mělo vzniknout 

muzeum života lidí v obci. [24] 

ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ - POPOV 

Na kopci Pláňava je jedna z nejzachovalejších květnatých luk v mikroregionech. 

K vidění jsou zde ohrožené druhy rostlin. Nejvíce rozšířené jsou vstavačovité rostliny. 

Dalšími chráněnými druhy jsou lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, orlíček obecný aj. 

V blízkosti Pláňavy je možnost ubytování v horské chatě. Za městem je také přehrada s pitnou 

vodou jejíž součástí je meteorologická stanice a jejím měřením je potvrzeno, že je Štítná 

jedním z nechladnějších míst v republice. 

Ve Štítné je koupaliště s hřištěm, na kterém se dá hrát tenis, volejbal a jiné sporty. 

V zimním období je možnost využít lyžařský vlek. Zajímavými sportovními akcemi jsou 

tenisový a pingpongový turnaj, pouliční fotbálek.  

Nejvíce navštěvovanou kulturní akcí jsou pouťové zábavy pořádané začátkem května. 

Hrají zde různé skupiny a kolotoče jedou i přes noc, takže o zábavu je postarané. V místní 

knihovně mohou turisté shlédnout výstavu o Gabře, Málince a jejich autorce Amálii 
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Kutinové. Knížky o Gabře a Málince jsou z okolí Štítné a Popova, kde podle autorky chodily 

holčičky do místní školy, navštěvovaly kostel a mnoho dalších míst. [20], [37] 

ŠTUDLOV 

Ve Študlově mohou turisté navštívit tradiční dožínky, pořádané v měsíci srpnu. Tato 

tradiční akce je doprovázena místní dechovou kapelou Študlovjanka. Nejprve se na návsi 

sejdou krojované dvojice, které pokračují do místního kulturního domu, kde je přichystán 

další program. Zajímavostí obce je vyřezávaný pohyblivý betlém, který si turisté mohou 

prohlédnout po domluvě s majitelem.  

Ve Študlově se nachází také víceúčelové hřiště (tenis, nohejbal, basketbal), lyžařský 

vlek, poblíž něho je turistická ubytovna s několika desítkami lůžek. [32] 

ÚJEZD 

Kostel sv. Mikáláše je postaven v klasicistickém stylu. Stavba kostela byla dokončena 

roku 1845. Na konci 19. století byl kostel rekonstruován, protože byl poškozen požárem 

kostelní věže a dostal také nové zvony. Před kostelem stojí pomník na památku obětem II. SV 

a dva menší pomníčky na počest vojáku ze zahraničí, kteří bojovali v II. SV. Za kostelem stojí 

nejstarší památka v obci a to pozůstatky středověkého hrádku z roku 1261. Hradisko bylo 

opevněné feudální sídlo, avšak bližší informace k tomuto místu se nedochovaly. 

Za obcí byl vybudován lyžařský areál s vlekem o délce 450 metrů a lyžařskou chatou, 

kde je možnost ubytování a občerstvení. V Újezdě je také koupaliště, kde se v létě promítá 

letní kino.  

Nejzajímavější společenskou akcí jsou pouťové zábavy a pouť konané první víkend 

v červenci. Vždy v pátek a sobotu večer hrají u hřiště rockové skupiny. Tuto akci navštěvuje 

několik stovek lidí z okolí. [24], [35] a [39] 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

První písemná zmínka je datována roku 1341. Město s rozšířenou působností má velmi 

dobrou občanskou vybavenost. Nachází se zde síť potřebných úřadů, škol (základní i střední), 

kulturních institucí, sportovišť, zdravotnické střediska a mnoho obchodů.  Denně zde dojíždí 

mnoho občanů z okolních obcí za prací a kulturou.  

V tomto městě můžeme najít národopisné soubory Klobučan a Dúbrava, dechové 

hudby Valaška a Dúbravanka. Cestovní ruch zde také oživuje několik kaváren, vináren, 
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pivnic, restaurací a ubytovacích zařízení. Dále kino, koupaliště, sportovní stadiony  

a tělocvičny.  

Historické památky 

Červený dům pochází z roku 1781 a je typický svou červenou fasádou. Valašské 

Klobouky mají v tomto domě expozici soukenické domácnosti, plátenictví a barvířství. Tento 

dům je také zvaný Katův dům nebo Katovna. Jedná se však jen o pověst, protože v době jeho 

výstavby bylo již 27 let zrušeno hrdelní právo. 

Pranýř je nejstarší dochovaný pranýř v České republice. Valašské Klobouky měly  

od roku 1356 hrdelní právo. Nacházelo se zde vězení, pranýř a popraviště. Pranýř dodnes stojí 

v parku před muzeem.  

Stará radnice je renesanční a pozdněrenesanční  stavbou ve které má své sídlo 

městské muzeum. Návštěvníci zde naleznou expozici Pravěk jižního Valašska a v síni radnice 

se konají výstavy, přednášky, besedy a koncerty. 

Roubený dům čp. 7 je jedním z posledních roubených domů valašskoklobucké 

předměstské architektury a také poslední roubenka předpožárové architektury (1896 propukl 

velký požár a ten zachvátil skoro polovinu města). Roubený dům byl postaven rodem 

Pivečků, kteří se následně usadili ve Slavičíně. K dřevěným stavbám se řadí také Kosenka.  

Ta tvoří soubor dřevěnic z 18. a 19. století. Má zde sídlo organizace Českého svazu ochránců 

přírody Kosenka. Konají se zde semináře, kurzy lidových řemesel, vzdělávací programy  

a tradiční akce. Další zajímavou stavbou je dřevěná rozhledna Královec. Nachází  

se na vrcholu Královec nad Valašskými Kloboukami a je celoročně přístupná. Poblíž 

rozhledny je také restaurace a rekreační středisko. 

Kostel povýšení sv. Kříže má pozdně středověké jádro. Současná podoba kostela  

se datuje k roku 1771, kdy proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Kostel se nachází v městské 

památkové zóně. Další sakrální stavbou je novogotická kaple Cyrila a Metoděje. Byla 

postavena k příležitosti tisícího výročí příchodů věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou 

Moravu. Architektem je Bohumír Lindauer. 

Bratmannova vila patří mezi nehodnotnější ukázky secesní architektury na území 

zlínského kraje. Nyní zde sídlí základní umělecká škola a Líbalova galerie. Architektem  

je Hubert Gessner.  
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Sportovní vyžití 

Návštěvníci a obyvatelé Valašských Klobouk mají na výběr z mnoha sportovních 

zařízení jako je venkovní koupaliště, krytý bazén na Jelenovské, skatepark, jezdecké stáje 

Lipina, bowling America, kuželkárna Jelenovská, sporovní areál, fotbalový stadion  

U Nádraží, rekondiční a rehabilitační centrum hotelu Jelenovská a sauna U Nádraží. 

Oblíbenými akcemi jsou závody v běžeckém lyžování, závody na kolech, beachvolejbal  

a tenisový turnaj. 

Kultura 

Valašské kumštování se koná v půlce července na náměstí. Jde o mezinárodní setkání 

malířů, sochařů, keramiků, muzikantů, hudebních a divadelních skupin, řezbářů a folklórních 

souborů. Všichni účastníci své výrobky začínají vytvářet ve čtvrtek odpoledne a v neděli  

je pak nabízí ve veřejné lidové dražbě. V sobotu je zde také jarmark lidových řemeslníků. 

Setkání muzikantů v Bílých Karpatech je mezinárodní folklórní festival. Koná se v půlce 

srpna ve Valašských Kloboukách a Brumově - Bylnici. Vystupuje zde celá řada dechových  

a cimbálových muzik, folklórních a pěveckých souborů. Největší koncert je v programu 

zařazen na sobotu, kdy vystupují všechny zúčastněné soubory dohromady. Pro návštěvníky  

je připravena i ochutnávka moravských vín a valašských specialit. 

Valašský mikulášský jarmek má mnoholetou tradici a každoročně přiláká  

do Valašských Klobouk několik tisíc návštěvníků. Koná se první víkend v měsíci prosinci. 

Jarmek má bohatý kulturní program, kde návštěvníci mohou nalézt ukázku lidových tradic, 

zvyklostí, starodávných řemesel, obchůzek mikulášských skupin a zabíjačku. Dále mají 

možnost ochutnat jídlo z tradiční valašské kuchyně a slivovici. 

Tento rok proběh 29. ročník Valašského bálu. Každoročně zde hraje dechová hudba 

Valaška a cimbálová hudba Klobučan a  Klobučánek. Valašský bál je zajímavý tím,  

že zde předtančují občané z Klobouk a okolních obcí v krojích, tančí se také odzemek a další 

valašské tance a hry. Raritou také je, že ten kdo na bál donese půl litru slivovice má vstup 

zdarma. Vzorek pak může kdokoliv ohodnotit. [22], [23], [24] a [41] 

VLACHOVA LHOTA 

Historické muzeum požární ochrany seznamuje návštěvníky s historií i současností 

hasičských sborů mikroregionu Ploština a místní akční skupiny Ploština. Muzeum nabízí 

stálou expozici hasičské techniky, fotografií, pohárů, výzbroje a vybavení. [42] 
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VLACHOVICE – VRBĚTICE 

Pohřebiště lidu popelnicových polí je nejvýznamnější lokalitou tohoto druhu na Moravě 

a má evropský význam. Pohřebiště pochází z let 1300 až 800 př. n. l. a čítá 407 žárových 

hrobů. Odhaduje se, že se zde skrývá dalších 400 neotevřených hrobů. Popelnicová pole byla 

v mladší a starší době bronzové obdoba dnešních kremačních uren.  

Vodní tvrz Kaštýl sloužila jako sídlo nižší šlechty koncem 13. století. Bohužel  

se dochovali pouze trosky, které obklopuje elipsovitý val a vodní příkop.  

Kostel sv. Michaela Archanděla patří k nejstarším kostelům zasvěceným tomuto 

svatému. Památkáři odhadují, že zde kostel stojí od roku 1240. Tento letopočet určili podle 

objeveného okenního rámu. Dnešní podoba kostela je gotického slohu. 

V obci si lze zakoupit předměty tradiční řemeslné výroby, jako jsou např. proutěné  

a bednářské výrobky, lidové dechové nástroje, zemědělské a potravinářské produkty a působí 

zde i puškař. Tradice se v obci snaží rozvíjet i Občanské sdružení Dokopy. Toto sdružení  

se také stará o stav přírody, její ochranu a ekologickou výchovu, dále o udržitelný rozvoj  

a obnovení a zachování valašského lidového dědictví. Pořádá kulturní akce jako je otevírání 

studánek, rozsvěcování vánočního stromku, běh o barana, sjezd na čemkoliv, svatojánské 

slavnosti, výroba sušeného ovoce a vaření kotlovin, kulturní večery na Hradišťku aj.  

Pro milovníky zahradní techniky se koná ve Vrběticích výstava užitkových strojů, traktorů  

a příslušenství. 

Ve Vlachovicích se mohou návštěvníci zchladit ve dvou bazénech, zahrát 

beachvolejbal, zajít do relaxačního centra nebo si zahrát tenis, nohejbal či volejbal  

na víceúčelovém hřišti. Nejzajímavějšími sportovními akcemi jsou běh o barana (výherce 

získá živého berana), noční hasičská soutěž a Mikulášká hasičská soutěž ve Vrběticích,  

kde přijíždí několik desítek hasičských oddílů ze Zlínského kraje, ale i ze Slovenska. [30], 

[43] 

VYSOKÉ POLE 

Klášťov je nejvyšší vrchol Vizovické vrchoviny (753 m). K této hoře se váže mnoho 

pověstí, např. o čertově kameni, zjevení černokněžníka, pokladu a jiných. Pravdou ale je, 

že zde stálo Velkomoravské útočné hradisko z pozdní doby bronzové a starší doby železné 

(zhruba 900 – 750 př. n. l.). 
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Na Klášťově proběhlo několik archeologických vykopávek a bylo zde nalezeno 

několik železných předmětů, keramiky a kamenných předmětů (třmeny tauzované stříbrem, 

koňská udidla, kosy, sekerovité hřivny – platidla, radlice, ostruhy, pily, misky slezského typu, 

výbava jezdecké bojové družiny, šípy, sekery apod.). Celkem zde bylo vykopáno  

151 předmětů. Tyto předměty byly už několikrát vystavovány v městském muzeu ve Zlíně. 

EnviCentrum je zaměřeno především na šetrnou zemědělskou činnost, chov zvířat 

(ovce, koně, drůbež, kozy a osel) a zpracování produktů, které z něho pocházejí. Cílem 

EnviCentra jsou výukové programy, odborné exkurze, přednášky a kurzy řemesel a také 

zpracování zemědělských produktů. Dále nabízí i ubytování s 25 lůžky. Toto zařízení pořádá 

mnoho zajímavých akcí, hlavně pro děti. Jedná se o tematicky zaměřené tábory (indiánské 

léto, šmoulí dobrodružství a cesta kolem světa), dále výukové kurzy pro 1. a 2. stupeň 

základní školy, sjezd na čemkoliv, den Země, den Slovanů, rytířské turnaje, ukázky 

historického šermu a dobové hudby. Pro starší návštěvníky je zde připraveno pletení košíků, 

výroba domácího sýra, výroba mýdla, paličkování a řemeslné dny. 

Kaple Panny Marie Vysocké a Malá vodní kaple je zajímavá svou studánkou, ke které 

si lidé chodí pro vodu, která pomáhá při léčení dětských nemocí. Kapli nejčastěji navštěvují 

rodiče na poděkování za uzdravení svých dětí. Voda ze studánky pomáhá při dýchacích 

potížích, problémech se zrakem, pletí, zažívacími problémy, léčí močové a pohlavní ústrojí, 

kardiovaskulární systém, svaly, kosti, city a také emoce. [24], [46] 

NAUČNÉ STEZKY 

V mikroregionech můžeme najít mnoho zajímavých turistických naučných stezek. 

Kromě těchto stezek se na daném území nachází několik velmi dobře značených turistických 

tras. Pro cyklisty zatím není mnoho stezek, ale jejich výstavba se plánuje do budoucna. 

Většina obcí a měst mikroregionů je zařazena do programu boty, kola, kopyta. Hlavním cílem 

tohoto programu je zvýšení zájmu o naučné stezky a turistické trasy. Lidé si mohou na 

některých místech zapůjčit kola, a nebo se mohou svézt po určité trase na koňském povoze. 

Stezka Hugolína Gavloviče byla spolufinancována Evropskou Unií a spojuje Valašské 

Klobouky se Slovenskou obcí Pruské. Měří 35 kilometrů. Obsahuje 6 informačních kiosků. 

Vede přes Nedašov, Nedašovu Lhotu, Červený kameň, Mikušovce, Tuchyňi až do Pruské. 

Nevětším přínosem této stezky bylo vybudování trasy městem Valašské Klobouky, proběhla 

rekonstrukce chodníků a lávek, dále byly nainstalovány informační kiosky, zlepšila  

se propagace Valašských Klobouk, díky tisku nových propagačních materiálů. 
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Stezka Královec je dlouhá 7 kilometrů a je vhodná i pro rodiny s dětmi. Na trase 

mohou turisté najít 10 velkých a 2 malé informační tabule o vývoji krajiny v Bílých 

Karpatech, o chráněných územích, rostlinách a zvířatech a o lidových zvycích. Trasa začíná  

u železniční stanice Valašské Klobouky, jde přes Královec a končí u ovocných sadů  

za Valašskými Kloboukami. 

Naučné chodníky Valašské Klobouky má délka skoro 3 kilometry a čítá 9 zastavení. 

Není příliš náročná a zvládne ji i začínající turista. Naučné chodníky mají zastavení  

u nejvýznamnějších památek Valašských Klobouk, jako je dřevěnice čp. 7 a 11.,  

dům čp. 62 a 177, farní kostel, náměstí, Hornův dům, usedlosti na ulici Koželužská. Končí  

na vlakovém nádraží. 

Naučná stezka Vařákovy paseky je náročnější trasou vedenou členitým terénem. 

Měří 15 kilometrů a celkem na ní najdeme 15 informačních cedulí. Naučná stezka přesahuje 

hranice mikroregionů a začíná u vlakového nádraží v Horním Lidči. Zajímavými zastaveními 

jsou Lačnovské rybníky, Lačnovské skály, Vařákovy paseky a Čertovy sklály. 

Stezka Vizovické vrchy měří 14 kilometrů a je spíše náročnější. Po cestě mohou 

turisté narazit celkem na 12 zastavení.  Začíná ve Vizovicíh, kde dále pokračuje přes Lhotsko, 

Bratřejov, Klášťov, Ploštinu a končí na Vařákových pasekách. 

Stojatá voda je jednou z nejkratších naučných stezek a vede kolem rybníka Slavík  

ve Slavičíně. Její délka je 1 kilometr a je na ní umístěno 7 informačních tabulí,  

kde je popisováno rozdělení stojatých vod, jejich vlastnosti, popisováni živočichové, rostliny 

a ekologie nádrže. [23], [25], [41] 

3.3 SWOT ANALÝZA MIKROREGIONŮ 

Silné stránky 

 kvalitní životní prostředí, krásná, čistá a neznečištěná příroda, zdraví vzduch, mnoho 

zeleně, růst zákonem chráněných rostlin, 

 relativně bezpečný kout republiky, 

 podporování, zachovávání a obnovování tradic – kácení máje, pálení čarodějnic, 

fašanky, klepačování, poutě, vynášení Moreny, malování lidových kraslic, dožínky, 

ošatky, hody, tradiční Mikuláš, zpracování vlny, slivovice, sv. Martinský průvod, 

 zajímavá lokalita pro rozvoj cestovní ruchu (tranzitní – Česko – Slovensko), 



35 

 

 mnoho spolků a neziskových organizací, 

 zajímavé kulturní památky, valašské dřevěné stavby, 

 díky mikroregionům spolu obce lépe a efektivněji spolupracují, 

 do ochrany životního prostředí a kulturních akcí jsou zapojovány i základní školy, 

které aktivně spolupracují na udržování lidových tradic, 

 spolupráce českých a slovenských lidových souborů, 

 obce a města nejsou předluženy, 

 některé obce a města nabízí volné plochy pro podnikání, hlavně pro rozvoj aktivit, 

 dobře značené turistické trasy, 

 lehce dostupná zdravotní péče - v městech Valašské Klobouky, Slavičín, Brumov–

Bylnice a Újezd. 

Slabé stránky 

 málo dobře placených pracovních míst, úbytek stávajích díky zanikajícím 

průmyslovým firmám, 

 špatná dopravní dostupnost (zatím žádná rychlostní silnice, která by lépe propojovala 

mikroregiony s okolím), 

 úroveň středoškolského vzdělání – ani jedna střední škola se nedá srovnávat s kvalitou 

studia např ve Zlíně, 

 velmi malá, skoro až nulová propagace mikroregionů, 

 v posledních letech nadměrná těžba dřeva, 

 chybějící balíčky cestovního ruchu, 

 kvalita silnic, 

 špatná dopravní obslužnost některých vesnic, 

 málo stravovacích a ubytovacích zařízení, 

 odchod mladých lidí za prací do větších měst, 

 nízké povědomí podnikatelů o čerpání financí např. z EU. 

Příležitostí 
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 podpora turistiky, tradiční akce, trhy, 

 zapojený měst do sítě zdravých měst, 

 výstavba cyklostezek, 

 rozvoj cestovního ruchu, nové balíčky cestovního ruchu, 

 získávání nových investic, 

 rozvoj služeb pro obyvatele i pro turisty, např. půjčovna kol, internetové kavárny, 

wellness centrum 

 cesta R49 díky které se propojí Česko a Slovensko, předpokládá se zvýšení počtu 

turistů, 

 vybudování vodní nádrže – rezervní zásobárna vody, 

 dotace, podpory od státu, 

 přeshraniční spolupráce, 

 ekologizace, 

 migrace obyvatel z velkých měst zpět na venkov, 

 nové možnosti využití technologií. 

Hrozby 

 nezaměstnanost, 

 urbanizace, 

 nenalákání investorů, 

 nedostatek financí, 

 nedostatek dotací a zadlužování se, zbytečné braní úvěrů, 

 nešetrné zacházení s přírodními zdroji, 

 zkupování užitkových ploch do soukromého vlastnictví, 

 neochota spolupráce mezi obcemi, 

 nárůst konkurence mezi mikroregiony při získávání nových investic a podpor, 
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 spolufinancování některých projektů ze strukturálních fondů – neschopnost dostát své 

závazky, které pokývají z vlastních zdrojů, 

 vyšší průměrná délka života, snižující se porodnost, 

 další odliv mladých lidí do větších měst, zahraničí, 

 chátrání památek, 

 živelné pohromy, 

 zásahy státu do hospodaření obcí, 

 byrokracie. 
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4 METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT 

4.1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU 

Na rozvoj mikroregionů, z hlediska cestovního ruchu, je v dnešní době kladen velký 

důraz. Díky stále doznívající krizi je méně financí, než je na dostatečný rozvoj potřeba  

a některé projekty proto nemohou být realizovány a také je stále zřetelný odliv návštěvníků. 

Proto je potřeba vytvářet takové prostředí a podmínky aby se zájem zvýšil a opět získat 

finanční prostředky z cestovního ruchu. 

Trendem posledních pár let je, že lidé raději preferují zážitky. Proto je důležité, jim 

nabídnout něco nového, nečekaného, něco na co budou vzpomínat ještě dlouho po návštěvě 

dané akce nebo přírodní, kulturní nebo jiné zvláštnosti. 

4.2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem diplomové práce bylo analyzování stávajícího stavu cestovního ruchu 

v mikroregionech Vlára, Jižní Valašsko a Ploština.  

Nejprve byl proveden průzkum o názorech a postojích obyvatel daných mikroregionů. 

Na základně zjištěných informací byly vytvořeny návrhy na zlepšení a doplnění nabídky 

produktů cestovního ruchu.  

Výběr těchto mikroregionů byl podmíněn jejich historickou propojeností, bezprostřední 

blízkostí a jejich dosavadní spoluprací. 

4.3 PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

Data, která byla zapotřebí při realizaci diplomové práce, se dají rozdělit do dvou skupin 

a to na data primární a sekundární.  

Primární data byla shromažďována pomocí dotazníkového šetření. Otázky v dotazníku 

se převážně týkaly názorů na stávající produkty cestovního ruchu v mikroregionech. Dotazník 

obsahoval jak otevřené, tak uzavřené otázky. Celkem bylo dotazováno 200 lidí, kteří jsou 

obyvateli mikroregionů. 

Sekundární data byla čerpána především prostřednictvím internetu a publikací. Řada 

důležitých informací byla získána také z informačních center a od zaměstnanců obecních 

úřadů.  

4.4 ZPŮSOB SBĚRU DAT 

Realizace primárního výzkumu probíhala formou dotazníku, který byl osobně předložen  
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200 respondentům.  

Tento typ výzkumu byl preferován před elektronickým dotazováním a zejména 

z důvodu lepšího zacílení na požadovanou skupinu respondentů a vyšší návratnosti odpovědí. 

Oproti rozhovoru je tento typ výzkumu méně časově náročný, rychleji se získávají data  

od velkého počtu respondentů, také zde nedochází k ovlivňování respondentů díky záruce 

anonymity.  

4.5 VYUŽITÍ TECHNIK 

Byl využit kvantitativní výzkum, jehož účelem je získat měřitelná data, jako jsou 

například znalost památek, sportovišť, ubytovacích a stravovacích zařízení, ale také 

spokojenost respondentů se službami. 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, kolik respondentů má podobné názory. Při použití 

kvantitativního výzkumu jsou však zapotřebí i kvalitativní data (pomocí škály). Tyto data jsou 

ale kvantifikována. 

Při oslovování respondentů byla využita nereprezentativní záměrná technika,  

ale i reprezentativní technika pomocí výběrového šetření. Tato technika vyjadřuje určitý 

záměr, díky němuž si tazatel vybírá respondenty. Dále také šetří čas, je snadnější a levnější.  

Ze záměrných technik byl využit úsudkový výběr, kdy si tazatel sám vybírá 

respondenty a to pomocí techniky vhodné příležitosti.  

Byla využita také reprezentativní technika výběrového šetření a to ke stanovení počtu 

respondentů v určité obci či městě, viz níže. 

Data byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel a SPSS. 

4.5.1 Obce mikroregionu 

Mikroregiony Jižní Valašsko, Vlára a Ploština jsou navzájem propojeny a překrývají 

se. Proto byl počet obyvatel, kteří mají být v každé obci či městě osloveni určen pomocí 

přepočítání.  

Nejprve byl zjištěn počet obyvatel v každé obci, dále bylo určeno procento 

z celkového počtu (počet obyvatel v obci/celkový počet obyvatel ve všech obcích). Počet 

respondentů byl určen na 200. Následovalo přepočtení respondentů (procento * počet 

respondentů). Výsledek byl dále upraven pomocí zaokrouhlení. 
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Tab. 4.1 Rozložení respondentů 

Název obce 
Počet 

obyvatel 

Z 

celkového 

počtu (%) 

Počet 

respondentů 

Přepočtený 

počet 

respondentů 

Upraveno 

Bohuslavice nad 

Vláří 
388 1,16 200 2,32 2 

Brumov-Bylnice 5857 17,55 200 35,11 35 

Drnovice 432 1,29 200 2,59 2 

Haluzice 86 0,25 200 0,51 1 

Jestřabí 318 0,95 200 1,90 2 

Křekov 168 0,50 200 1,00 1 

Lačnov 923 2,76 200 5,53 5 

Lipová 330 0,98 200 1,97 2 

Loučka 486 1,45 200 2,91 3 

Návojná 637 1,90 200 3,81 4 

Nedašov 1401 4,19 200 8,39 8 

Nedašova Lhota 745 2,23 200 4,46 4 

Petrůvka 321 0,96 200 1,92 2 

Poteč 765 2,29 200 4,58 5 

Rokytnice 593 1,77 200 3,55 4 

Rudimov 251 0,75 200 1,50 2 

Slavičín 6847 20,52 200 41,05 41 

Šanov 504 1,51 200 3,02 3 

Štítná nad Vláří 2303 6,90 200 13,80 14 

Študlov 507 1,51 200 3,03 3 

Tichov 335 1,00 200 2,00 2 

Újezd 1213 3,63 200 7,27 7 

Valašské Klobouky 5141 15,41 200 30,82 31 

Valašské Příkazy 278 0,83 200 1,66 2 

Vlachova Lhota 232 0,69 200 1,39 1 

Vlachovice – 

Vrbětice 
1492 4,47 200 8,94 9 

Vysoké Pole 805 2,41 200 4,82 5 

Celkem 33358 100 x 200 200 

4.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Přípravná fáze a následné shromažďování, sběr dat a jejich vyhodnocování bylo 

realizováno v měsících listopad 2012 až duben 2013. V následují tabulce jsou uvedeny 

jednotlivé kroky a jejich časový plán. 
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Tab. 4.2 Časový harmonogram 

Činnosti/měsíc 11/2012 12/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 

Definování cíle výzkumu       

Plán výzkumu       

Vytvoření dotazníku        

Sběr dat       

Zpracování dat       

Analýza dat        

Návrhy       

 

4.7 ROZPOČET 

Celkové náklady na realizaci činily 1.080,- korun. Jednalo se o náklady spojené 

s tiskem dotazníků a se sběrem dat. 

Tab. 4.3 Rozpočet 

Náklady Částka (v Kč) 

Papír do tiskárny 100,- 

Náplň do tiskárny 650,- 

Psací potřeby 30,- 

Pohonné hmoty 300,- 

Celkem 1.080,- 

 

4.8 CHARAKTERISTIKA VÝBĚROVÉHO VZORKU 

Celkový možný počet oslovených respondentů přestavuje 33 358 obyvatel, kteří žijí ve 

27 obcích a městech mikroregionů Jižní Valašsko, Ploština a Vlára. Výběrový vzorek byl 

stanoven na 200 občanů, žijících na daném území.  Jednalo se o ženy a muže ve věku  

nad 15 let a s různým vzděláním. 

Celkově bylo osloveno 108 můžu a 92 žen, což v absolutním vyjádření činí 54 % mužů 

a 46 % žen. 
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Obr. 4.1 Pohlaví 

Věková struktura výběrového vzorku obsahovala celkem 6 kategorií. V prvních třech 

kategoriích bylo rozložení spíše rovnoměrnější, což bylo zapříčiněno jejich větším zájmem  

o vyplnění dotazníku. Nejpočetnější skupinou byli lidé od 15 do 25 let. Jednalo se celkově  

o 56 respondentů. Dále byla skupina 36 - 45 let (46 respondentů), jen o 2 respondenty méně, 

teda 44 byla zastoupena kategorie 26 – 35 let. Následovala 46 – 55 let (26 respondentů),  

56 – 65 let (16) a 66 a více let zastoupena 10 respondenty. 

 

Obr. 4.2 Věk 

Důležitým kritériem bylo také maximální dosažené vzdělání, kde nejvíce respondentů 

má vzdělání s maturitou a to 93 lidí, následovala položka vyučen, což představovalo  

47 respondentů, vysokoškolsky vzdělaných pak bylo 34 respondentů, vyšší odbornou školu 

vystudovalo 15 respondentů a 11 respondentů má prozatím základní vzdělání. 
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Obr. 4.3 Vzdělání 
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5 ANALÝZA CESTOVNÍHO RUCHU 

 V této části se budu snažit vyhodnotit výsledky z dotazníkového šetření. Dotazníky byly 

rozdány ve všech 27 obcích a městech zkoumaných mikroregionů. Celkový počet 

dotazovaných byl stanoven na 200 respondentů, kteří byli vybíráni podle celkového počtu 

obyvatel obce/města.  Pro zpřehlednění výsledků bude vyhodnocení dotazníků rozčleněno  

na několik sekcí, jako jsou turisticky zajímavé cíle, kultura, sportovní vyžití, spokojenost  

se službami a jiné. 

5.1 TURISTICKY ZAJÍMAVÉ CÍLE A ATRAKTIVITY 

Nejzajímavější obce/města 

Při vyplňování dotazníků měli respondenti za úkol vybrat maximálně 5 zajímavých 

obcí/měst, které by doporučili turistům. Byl jim poskytnut seznam obcí/měst. K vybraným 

položkám pak měli napsat, čím je místo zajímavé. V tabulce níže můžeme vidět nejčastější 

odpovědi s počtem a procentem respondentů.  Nejvíce turisticky přitažlivým městem  

je Brumov – Bylnice, ve kterém se nachází hrad Brumov, pivovar a sklářská kolonie Sidonie 

(124 respondentů). Dalším lákadlem jsou Valašské Klobouky (118 oslovených),  

které si dotazovaní spojovali s tradičními kulturními akcemi, které se zde pravidelně konají  

a také mnoha zajímavými stavebními památkami, jako jsou dřevěnice, muzeum, katovna aj. 

Město Slavičín si vybavilo 94 dotazovaných a to hlavně díky Pivečkově lesoparku a zámku. 

Čtvrtou nejčastěji preferovanou obcí jsou Drnovice (72 oslovených). Drnovice jsou zajímavé 

Ploštinou, která byla za II. SV vypálena. Lačnov si 67 respondentů spojilo s krásnou přírodou, 

především s Lačnovskými sklálami, rybníky a růstem vzácných šafránů bělokvětých. Další 

výsledky viz níže.  

V této otázce byla zkoumána nejen nejatraktivnější turistická místa, ale i bezprostřední 

znalost kulturních a přírodních zvláštností, které mikroregiony nabízí. Výsledky se daly 

předpokládat, jelikož jde o menší území s několika významnějšími zajímavostmi, které 

dotazující také nejčastěji uváděli. V některých případech se však stalo, že respondenti zaškrtli 

obec/město, ve které bydlí. Tento fakt představuje v tabulce poslední sloupec, kde je uvedeno 

procento respondentů, kteří označili i svoje bydliště. Například Slavičín je sice zajímavý,  

ale ne tolik, jak dotazovaní uváděli. V tabulce nejsou uvedeny obce Bohuslavice nad Vláří, 

Lipová, Nedašova Lhota, Petrůvka, Rokytnice, Rudimov, Študlov, Tichov a Valašské Příkazy 

a to z toho důvodu, že tyto vesnice žádný z dotazovaných nepovažoval za zajímavé místo 

v mikroregionech. 
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Tab. 5.1 Nejzajímavější místa 

Obec, město Nejčastější odpovědi 
Počet  

respondentů 

 % z 

uvedených 

odpovědí 

% také 

místo 

 bydliště 

Brumov - Bylnice Hrad, pivovar, příroda, Sidonie 124 62,00 100 

Drnovice Památník Ploština, Malibu 72 36,00 100 

Haluzice Zvonice 4 2,00 100 

Jestřebí Roubené chalupy 6 3,00 50 

Křekov Hložecká kaple 21 10,50 100 

Lačnov Lačnovské sklály, rybníky, šafrány 67 33,50 100 

Loučka Rozhledna 32 16,00 66,67 

Návojná Příroda 24 12,00 25 

Nedašov Přídora a folkór 39 19,50 16 

Poteč Dělanovec 18 9,00 100 

Slavičín Zámek, lesopark 94 47,00 73,17 

Šanov Památník padlým letcům 6 3,00 66,67 

Štítná nad Vláří Pouť, Pláńavy 34 17,00 57,14 

Újezd Kostel sv. Mikuláše, lyžařský vlek 22 11,00 71,43 

Valašské Klobouky Náměstí, kulturní akce, historické budovy 118 59,00 100 

Vlachova Lhota Muzeum požárního sportu 5 2,50 100 

Vlachovice - Vrbětice 
Kostel sv. Michaela archanděla, 

popelnicová pole 
13 6,50 88,89 

Vysoké Pole Klášťov, EnviCentrum 62 31,00 40 

Historické památky 

 V této otázce měli respondenti za úkol vybrat maximálně 5 historických památek, 

které jim přijdou turisticky zajímavé. Mohli si vybrat ze seznamu 39 památek případně pak 

dopsat, která jim v seznamu chyběla a kterou by doporučili návštěvníkům. Pro zhodnocení 

bude využito prvních 10 nejvíce uváděných odpovědí.  

 Jelikož měli dotazovaní zakroužkovat více možností, tak je i procento přepočteno 

k celkovému počtu respondentů. Téměř 70 % dotazovaných by doporučilo návštěvu zříceniny 

hradu Brumova. Druhou historickou památkou bylo poutní místo s památníkem věnovaným 

obětem II. SV na Ploštině (62 %). Následovala dřevěná rozhledna na Královci, muzeum  

ve Valašských Kloboukách kde se konají výstavy a přednášky, roubený komplex budov 

Kosenka, dále Zámek ve Slavičíně, naleziště vzácných artefaktů na Klášťově, pivovar 

v Brumově, kde se však v současnosti pivo nevaří, muzeum letecké bitvy v Šanově, která  

se odehrávala na konci II. SV. Významnou památkou je také Červený dům, též zvaný jako 

katovna. Přehled památek viz příloha č. 2. 
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 Z výsledků jde také vidět, že nejvíce historických a kulturních památek se nachází  

na území města Valašské Klobouky, které se vyznačuje největší koncentrací historických 

staveb na území mikroregionů. 

 

Obr. 5.1 Kulturní památky 

Přírodní a turistické zajímavosti 

V mikroregionech je 35 významnějších přírodních a turistických zajímavostí. Valašská 

krajina se vyznačuje svou členitostí a krásnou přírodou. Naleznout tu můžeme mnoho 

chráněných rostlinných a živočišných druhů. Pro vyhodnocení bude využito 10 nejčastějších 

odpovědí. 

Obyvatelé zdejšího kraje by návštěvníky nalákali na dřevěnou rozhledu na Královci, 

ze které je výhled na Javořinu, Vizovickou vrchovinu a na Slovensko. Dále Lačnovské skály, 

Pivečkův lesopark ve Slavičíně, kde je celoročně vystavena expozice dřevěných soch. 

Vařákovy paseky by jako cíl své cesty zvolilo 38 % všech oslovených díky krásné přírodě  

a klidnému místu k odpočinku. Klášťov je nejvyšší horou Vizovických vrchů. Na hoře  

je pro turisty vybudováno odpočívadlo s ohništěm. Následuje rozhledna Doubravy v Loučce. 

Rozhledna je z ocelové konstrukce a vypíná se na kopci Barák. Ščúrnica je řazen jako 

chráněný les pro další generace a nachází se v katastru města Valašské Klobouky. 

EnviCentrum pro krajinu ve Vysokém Poli je zaměřeno na obnovování krajiny a tradic  

a na chov užitkových zvířat. Jalovcovou stráň najdeme na území Nedašova. Je to unikátní 

původní porost chráněného jalovce. Na Lačnovku kromě skal mohou turisté obdivovat 

šafrány. Na území České republiky jde o oblast s největším výskytem této rostliny. Další 

přírodní a turistická místa jsou uvedeny v příloze č. 2.  
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 Dotazovaní si v této otázce vybírali takové přírodní a kulturní zajímavosti, které rádi 

navštěvují a které jim přijdou něčím zajímavé. Díky tomu, že je ke většině atraktivit 

vybudována silnice nebo turistická stezka, jsou pro návštěvníky dobře dostupné a také často 

navštěvované. 

 

Obr. 5.2 Příroda a turistika 

Tradiční produkty 

Tradičními produkty se rozumí takové produkty, které jsou pro danou oblast 

charakteristické, které ji reprezentují a mají určitý historický význam. Prakticky pro celé 

Valašsko je podle vyhodnocení respondentů nejtypičtější slivovice. Téměř v každé obci  

se nachází pálenice na zpracování švestek. Ty mají na Valašsku velmi příhodné podmínky 

 pro růst. Je rozšířená také díky tomu, že nechybí na žádné oslavě, při fašancích nebo dalších 

společenských akcích. Ve Vizovicích, které jsou na hranicích mikroregionu Ploština,  

je likérka Jelínek, která nabízí slivovici. 

 Polovina dotazovaných za tradiční produkt považuje kyselici. Kyselice je v mnoha 

rodinách na štědrovečerním stole a na vesnicích ji převážně starší lidé vaří v pátek, protože 

v tento den je pro křesťany zákaz požívání masa. V této části republiky je křesťanství velmi 

rozšířené. Následovaly ručně šité papuče z Valašských Klobouk. Papuče se v Kloboukách šily 

již od 18. století. Největší poptávka byla za války, kdy se papuče šily pro zlínský Svit nebo 

prostějovskou Kotvu. V současnosti jsou papuče součástí valašského kroje a také jako častý 

dárek z Valašska. 

 Dalším v pořadí byl kroj. Valašský kroj není příliš zdobený. Traduje se,  

že na Valašsku bylo více kamení jak chleba, proto byl i kroj chudší. Frgály se pekly  
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na Valašsku od nepaměti. Byl to další způsob, jak využít přebytečné švestky. Mezi méně 

frekventované odpovědi patří proutěné košíky, ručně vyřezávané dřevěné sochy, výroba 

ovčího a kozího sýra, výroba povidel a ručně vyřezávané holubičky.  Možnost slaměné ošatky 

není v grafu uvedena, protože ji neuvedl žádný z dotazovaných. 

 

Obr. 5.3 Produkty 

Zaměření mikroregionů 

V následující tabulce můžeme vidět názory respondentů, jak vnímají mikroregiony. 

Zda jsou podle nich spíše tradiční, tedy jestli se zde dodržují a udržují tradice nebo moderní. 

Následovala otázka na zaměření mikroregionů. Dotazovaní porovnávali mezi spíše kulturním 

zaměřením nebo zaměřením na přírodu. Z tabulky lze vyčíst, že je tato oblast spíše tradiční, 

zejména z důvodu tradičních kulturních akcí, jako je Mikulášský jarmark, topení Moreny, 

Valašské kumštování aj. Z větší části se dotazovaní přiklání ke kulturnímu vyžití, což bylo 

celkem překvapující, protože největší devizou a lákadlem je právě příroda. 

 

Tab. 5.4 Názory 
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5.2 KULTURA A SPORT 

Úroveň kulturní vyžití 

První otázka v této sekci měla za úkol zjistit, zda je podle dotazovaných 

v mikroregionech dostatek kulturního vyžití. Dvě třetiny místních obyvatel se domnívají,  

že je dostatek kulturního vyžití. Odpovědi ano a spíše ano nejčastěji volili dotazovaní 

středního věku. Mladší generace měla rozložení odpovědí na všechny položky kromě 

možnosti ne. Z odpovědí by se dalo říct, že kdo chce, tak ten si zábavu najde. Více  

jak polovina starších respondentů odpověděla, že jsou s kulturním vyžitím celkem spokojeni,  

ale druhá polovina měla opačný názor. Pořádají se pro ně koncerty dechové hudby  

a např. Valašské kumštování, ale pro některé je to náročnější a spíše masovější typ akce, který 

tolik nevyhledávají. Zajímavých besed nebo přednášek pro tuto věkovou skupinu není mnoho.  

Naopak pro mladé jsou pořádány koncerty, menší festivaly aj. Převážná většina kulturních 

akcí pro mladší jsou spíše rockově zaměřeny a je jasné, že ne všichni rock poslouchají.  

Pro příznivce taneční hudby zbyl na území mikroregionů pouze MC Kravín ve Valašských 

Kloboukách. Ostatní music cluby byly bohužel zrušeny. Možnost nevím uváděli v této věkové 

kategorii ti, kteří bydlí a studují mimo mikroregiony. 

 

Obr. 5.5 Kultura 
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Úroveň sportovního vyžití 

Možností pro sportovní vyžití je podle respondentů ze 77,5 % dostatečný nebo spíš 

dostatečný. Kdo sportuje, má mnoho příležitostí na aktivně strávený čas. Mikroregiony nabízí 

nejen spoustu sportovních hal, víceúčelových hřišť, koupališť, fotbalových hřišť, lyžařských 

vleků, ale jsou zde podmínky i na pěší turistiku, cykloturistiku nebo běžkařské lyžování.  

Necelých 15 % si myslí, že tu není dostatek sportovního vyžití. Tuto možnost 

převážně označovali lidé od 15 do 45 let. Tyto skupiny sportují častěji než ostatní. Skupiny  

od 26 do 45 let mají určitý příjem a jsou ochotni více zaplatit za sport, tak jim úroveň 

sportovišť nepřijde tak dobrá, jakou by očekávali. Dá se předpokládat, že se jedná  

o sportoviště, jako jsou lyžařské vleky, golfová hřiště, posilovny aj. Velmi rozšířeným 

fenoménem v této oblasti je hraní fotbalu, hokeje, ale také hasičský sport. Skoro ve všech 

obcích/městech najdeme fotbalový tým nebo sbor dobrovolných hasičů. U hasičského sportu 

jsou týmy z mikroregionů zařazeny do Zlínské ligy požárního sportu. Každoročně jsou týmy 

ze zkoumané oblasti na prvních příčkách. Díky hasičským soutěžím má stále více mladých 

lidí zájem o tento sport a také ho aktivně provozují. 

 

Obr. 5.6 Sportovní vyžití 

Návštěvnost sportovních akcí 

Sportovní akce navštěvuje 67,5 % všech oslovených. Respondenti měli také napsat, 

kterých sportovních akcí se účastní. Nejčastěji uváděli fotbalové a hokejové zápasy, hasičské 
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soutěže, rallysprint na Ploštině, cyklistické závody, běžkařské závody, beachvolejbal  

ve Valašských Kloboukách. 

Fotbalové zápasy mají dlouholetou tradici a hlavně většina mužů si nedokáže nedělní 

odpoledne představit bez fotbalu. Hasičské závody jsou spíše doménou mladých lidí a lidí  

ve středním věku. Tyto akce se pořádají i jako noční soutěže, které jsou většinou spojenou 

s venkovní zábavou s živou hudbou nebo DJ. Hojně navštěvovanou sportovní akcí  

je rallysprint na Ploštině. Každoročně se navyšuje kapacita soutěžících. Není to však jen akce 

pro závodníky, ale také pro fanoušky. Ve Zlínském kraji má tento sport mnoho příznivců 

hlavně díky Barum rally, Valašské rally a Ve stopě valašské zimy. Proto i na Ploštinu jezdí 

lidé z celého kraje. Cyklistické a běžkařské závody v mikroregionech pořádá zejména 

příspěvková organizace Orel, která také většinu běžkařských tras udržuje. Těchto závodů  

se účastní prakticky všechny věkové skupiny a je o ně čím dál větší zájem. Beachvolejbal  

je velmi oblíbený zejména ve Valašských Kloboukách, ale i v jiných obcích/městech se konají 

menší volejbalové turnaje.  

32,5 % dotazovaných nenavštěvuje sportovní akce. Jedná se zejména o starší lidi a ty, 

kteří vůbec nesportují. Nejvíce takových lidí je ve věku od 46 let do 55 let, kdy to bylo takřka 

60 % dotazovaných. Je také jasné, že sportovní akce méně navštěvují ženy, podle toho jsou 

také rozloženy odpovědi. 

 

Obr. 5.7 Návštěvnost sportovních akcí 
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Společenské akce 

 Dotazovaní měli na výběr z 33 kulturních akcí, ze kterých měli max. 5 možností, které 

by doporučili turistům. V grafu je uvedeno 10 nejčastěji volených odpovědí. Zbylé možnosti 

viz příloha č. 2. 

Nejnavštěvovanější a nejznámější je podle nich Mikulášský jarmek ve Valašských 

Kloboukách. Na tuto akci přijíždí několik tisícovek návštěvníků z blízkého i vzdáleného 

okolí. Jsou na něm představovány tradiční řemesla, produkty a potravinářské výrobky.  

Valašské kumštování by měli navštívit zejména ti, kteří se zajímají o řemesla  

a řemeslnou výrobu. Kumštování ve Valašských Kloboukách trvá 4 dny, v doprovodném 

programu se zde vystřídá několik místních kapel a folklórních souborů. Poslední den 

kumštování je věnován veřejné aukci, kde si návštěvníci mohou koupit tradiční výrobky,  

na kterých řemeslníci pracovali.   

Další zajímavou atraktivitou je slet čarodějnic v Loučce. Dalo by se ho rozdělit  

do dvou částí. Odpolední část pro rodiny s dětmi a noční část, kde se baví věková skupina  

od 15 do 40 let. To však není pravidlem. O slet čarodějnic je stále větší zájem. Akce, kterou 

z počátku navštěvovalo několik desítek místních obyvatel, se rozrostla na skoro 3 tisíce 

účastníků z širokého okolí a jeho popularita stále roste.  

Hudební festival Muzikanti v Karpatech je určen pro příznivce dechové hudby.  

Do Valašských Klobouk se sjede několik desítek dechových, folklórních a cimbálových 

souborů, které vystupují pro širokou veřejnost. Nejvíce navštěvovaným dnem je sobota,  

kdy vystupují všechny soubory najednou.  

Fašanky můžeme najít v každé vesnici/městě. Jsou pořádány k příležitosti začátku 

masopustu a čekání na Velikonoce, kdy by se podle křesťanských tradic neměly konat taneční 

ani jiné zábavy nebo oslavy. Nejvíce se na fašanky potrpí v Nedašově  

a Návojné. Jelikož v těchto městech působí folklórní soubor Závršan, tak jsou fašanky 

krojované a v tradičním duchu.  

Pouťové zábavy jsou většinou spojované s rockovými koncerty místních skupin. 

Nejnavštěvovanější pouťové jsou ve Štítné nad Vláří a Újezdě. Většinou se jich účastní mladí 

lidé. Valašská pouť připomíná vypálení osady Ploština. Tuto pietní akci navštěvují nejen 

příbuzní zavražděných, ale i politici z kraje, vojáci starostové okolních obcí a všichni, kteří 

nezapomněli na zvěrstva konané gestapem a chtějí uctít památku padlých. Valašský 

krojovaný bál je typický zajímavým doprovodným programem, hodnocením vzorků slivovice 
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a krojovaným předtančením. Koho zajímají zvyky a valašská kultura nesmí na tomto plese  

ve Valašských Kloboukách chybět.  

Pohádkový hrad je zaměřen na rodiny s dětmi, pro které je připraveno odpoledne plné 

her a zajímavých soutěží. Koná se v Brumově - Bylnici ve zřícenině hradu. 

Valašsko by nebylo Valašskem bez pravidelných koštů slivovice. V některých vesnicích jsou 

soutěže o nejlepší slivovici za daný rok.  

Z odpovědí lze vidět, že nejvíce zajímavých kulturních a společenských akcí se koná 

ve Valašských Kloubách. V tomto městě se zaměřují zejména na tradice, folklór a řemesla, 

což je jistě pro turisty přitažlivé. Lidé ve věku 36 a více let vybírali tradiční akce. Ti mladší 

vybírali např. slet čarodějnic, pouťové zábavy, fašanky, pohádkový hrad a košt slivovice. 

Některé odpovědi jsou spíše subjektivní. Pro turisty budou zajímavé určitě tradiční akce, slet 

čarodějnic, valašská pouť na Ploštině a pohádkový hrad. Není však pravděpodobné,  

že by je zajímaly pouťové zábavy a fašanky, protože takovou událost mohou navštívit 

kdekoliv a nebude pro ně tak zajímavá. 

 

Obr. 5.8 Společenské akce 

Možnosti sportovního vyžití 

 Podle respondentů není v mikroregionech příliš sportovních indoor zařízení. 

V posledních letech se obce/města více zaměřovali na výstavbu venkovních víceúčelových 

hřišť, které byly z části dotovány fondy EU a vnitřních sportovišťích přibylo jen málo,  

např. hokejová hala v Brumově-Bylnici. Proto vyšel indoor mnohem hůře než outdoorové 

sportoviště. Otázka na kvalitu sportovišť vyšla spíše pozitivně. Jak již bylo zmíněno, tak bylo 

vystaveno několik nových víceúčelových hřišť a hal. Každá obec si však najde finance na to, 
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aby udržovala i ty stávající, čímž je kvalita sportovišť dostačující. Jde vidět, že se ještě  

dá na čem zapracovat a co zlepšit. 

 Další blok otázek byl zaměřen na počet a značení turistických tras.  Dotazovaní 

uváděli, že jsou spokojeni s dostatkem turistických tras, kterých je na území mikroregionů 

vážně mnoho. Je to dáno hlavně tím, že je tu dostatek turisticky zajímavých míst, které  

se většinou nachází ve členitém terénu několik kilometrů od obcí/měst. Trasy musí být dobře 

značeny, což pozitivně ohodnotila většina respondentů. 

 Úroveň cyklistických tras byla označena za dobrou. V této oblasti je ježdění na kole 

velmi rozšířeným sportem a to i přes to, že je tu členitější terén. Podle získaných informací  

je však tvrzení, že je úroveň cyklistických tras dobrá celkem v rozporu, protože zde není příliš 

cyklistických tras. Mnoho cyklistů jezdí po turistických trasách a asi se domnívají,  

že jde o trasy cyklistické. Běžkařské trasy jsou velmi dobře udržované. O údržbu se zejména 

stará nezisková organizace Orel, která také pořádá většinu běžkařských závodů,  

což respondenti ocenili. 

 

Obr. 5.9 Názory 

Kulturní atributy 

Počet kulturních akcí je dostatečný. Pouze pro 24 všech oslovených není dostatek 

společenských akcí. Jak již bylo zmíněno, více společenských akcí je určeno pro věkovou 

kategorii 35 a více. Mladí si ale také přijdou na své. Je však trochu zarážející, že na podobnou 

otázku odpovídali respondenti kladněji, než tomu bylo v předchozí otázce, která se týkala 

dostatečného kulturního vyžití. Zajímavost akcí také vyšla vcelku kladně. 28 dotazovaných 

odpovědělo, že jsou akce zajímavé a 102 jich zakroužkovalo možnost spíše zajímavé. Vysoká 
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zajímavost je podmíněna pořádáním tradičních akcí. I přes jejich tradičnost se většinou 

pořadatelé snaží, aby zasáhly všechny věkové kategorii, alespoň v doprovodném programu. 

Ukázkovým příkladem může být Valašské kumštování, kdy jsou odpolední hodiny věnovány 

řemeslům a spíše starším návštěvníkům a ve večerních hodinách se pořádají koncerty 

většinou folkových nebo rockových skupin určených spíše pro mladší ročníky. 

Údržba památek je většinou v kompetenci obce/města, ve kterém se nachází. 

Nejčastější volenou odpovědí byla varianta spíše udržované 84 dotazovaných. Někteří 

z oslovených byli názoru, že jde vidět, že se o památky někdo stará, ale úroveň komunikací, 

po kterých se dostanou k památkám, jsou ve špatném stavu a i na tomto by měli obce a města 

zapracovat. To se také projevilo na hodnocení, kdy tato možnost je sice nadprůměrná,  

ale z výčtu možností byla ohodnocena nejhůře. 

Na otázku zda se v mikroregionech dodržují tradice, byla odpověď v celku jasná.  

Tři čtvrtiny olovených si myslí, že se tradice dodržují nebo spíše dodržují.  

Pouze 3 respondenti označili možnost spíše se nedodržují.   

Úroveň akcí je podle respondentů velmi dobrá. Zásluhu na tom mají jistě pořadatelé, 

kteří zajišťují hladký a bezproblémový průběh. Je také jasné, že lidé chodí na takové akce, 

které je zajímají a proto i očekávají, že bude akce úspěšná. 

 

Obr. 5.10 Názory 
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5.3 NÁZORY NA SLUŽBY A JINÉ INFORMACE 

Stravovací zařízení 

Na to, zda je dostatek stravovacích zařízení se dotazovaní rozdělili do dvou takřka 

shodných skupin. Podle jedné je zde dostatek nebo spíše dostatek stravovacích zařízení.  

Ta druhá má však zcela opačný názor. Je těžké posoudit, podle čeho se respondenti 

rozhodovali. Z detailnějšího rozboru lze vyčíst, že pro lidi s maturitou vysokoškoláky  

je restaurací spíše nedostatek. Pro skupinu se základním vzděláním je stravovacích zařízení 

dostatek. Je tedy zřejmé, že se dotazovaní rozhodovali i podle společenského postavení  

a zvyklostí. Je pravda, že je v mikroregionech několik restaurací s celkem levnou nabídkou  

a pizzerií také s rozumnou cenou. Jestliže ale chceme navštívit nějakou luxusnější restauraci 

nebo zažít gurmánský zážitek, musíme cestovat např. do Vizovic, Zlína nebo Vsetína. 

 

Obr. 5.11 Stravovací zařízení 

Ubytovací zařízení 

 U ubytovacích zařízení řešíme podobný problém jako u stravovacích zařízení. Takřka 

jedna pětina oslovených netuší, kolik je zde ubytoven nebo hotelů. Je zcela logické,  

že se nikdy nemuseli ubytovávat v podobných zařízení, protože zde bydlí, ale bohužel také 

nemají povědomí o tom, kde se hotely nachází. Rozdílem v odpovědí mezi stravovacím  

a ubytovacími zařízeními je, že u ubytovacích zařízení byly odpovědi rovnoměrně rozděleny 
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mezi různé typy dosaženého vzdělání. Odpovědi jsou řazeny spíše podle toho,  

zda se v nejbližším okolí nachází nějaká ubytovna či ne. V oblasti kolem Valašských Klobouk 

a Brumova-Bylnice je určitě více možností k ubytování, jako je tomu v okolí Újezda. 

 

Obr. 5.12 Ubytovací zařízení 

Služby 

 V této otázce bylo hlavním cílem zjistit, jak respondenti vnímají úroveň služeb. 

S ubytovacími službami nejsou dotazovaní vůbec spokojeni. Příjdou jim nedostatečné a vidí 

také mezery v poskytovaných službách. Komplexní služby nabízí snad jen hotel Jelenovská. 

Ubytovacích zařízení je v této oblasti málo a ve většině případů se jedná o ubytovny 

postavené za komunistické éry, a které zatím neprošly nějakou zásadnější rekostrukcí. Výčet 

ubytovacích zařízení nalezneme v příloze č. 3. 

Stravovací služby jsou na tom o něco lépe, než ubytování. S těmito službami je celkem 

spokojeno půlka dotazovaných. Jak už bylo zmíněno, je zde několik stravovacích zařízení,  

ale většinou se jedná o obyčejné a ničím zajímavé stravovací zařízení. Na území 

mikroregionů se nenachází skoro žádná vyhlášená restaurace, která by nabízela např. tradiční 

jídla nebo speciality. Za gurmánským zážitkem musí lidé cestovat mimo zkoumané území. 
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Služby na sportovištích jsou hodnoceny nadprůměrně. Úroveň personálu, čistota  

a kvalita je pro návštěvníky sportovišť dostačující. Díky výstavbě nových hřiští a hal  

se to dá předpokládat. Jelikož je tělocvičen a jiných sportovních zařízení v mikroregionech 

mnoho, snaží se jejich provozovatelé udržovat krok s konkurencí a nabízet svým zákazníkům 

ty nejlepší služby. Z tohoto důvodu byl výsledek dotazování pozitivní. 

Péče o životní prostředí dopadla z pohedu dotazovaných hůře. Z dotazníku také 

vyplynulo, že 70 respondentů nemá o péči životního prostředí žádné informace. Životní 

protředí v mikroregionech se dá charakterizovat jako dobré a neznečištěné exhalacemi, avšak 

v posledních letech se rozšířila těžba dřeva a ta je na některých místech nepřiměřené. Nejsou 

s ní spokojeni ani respondenti, proto je pro ně péče o životní prostředí horší, než by očekávali. 

Služby na koupalištích jsou spíše dobré. Provozovatelé koupališť se snaží nabízet nové 

atrakce a rozšiřují také sortiment svých služeb. Na některých koupalištích nabízí výuku 

plavání pro malé děti i dospělé, aquaaerobic nebo si zájemci mohou vypůjčit různé pěnové 

náčiní do vody. Tím vším se kvalita zvyšuje a respondenti to také dokáží ocenit.  

Vleky jsou hodnoceny záporně. Hlavním důvodem je, že jsou v mikroregionech pouze 

tři lyžařské vleky. Sjezdovky jsou spíše kratší a určeny pro začátečníky, takže pro dobré 

lyžaře jsou nedostačující. Služby spojené s vleky jsou hodnoceny průměrně. Sice jsou některé 

služby jako občerstvení a převlékárny, ale to zákazníkům nestačí. 

 

Obr. 5.13 Služby 

Využívaná média 

 Respondenti mohli vybrat maximálně 3 informační zdroje. Médiem, které dotazování 

využívají při hledání informací o mikroregionech, sportovních a kulturních akcích, 
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zajímavech a novinákách je internet.  Jelikož skoro každý má v dnešní době doma počítač 

s připojením na internet, dala se tato odpověď očekávat. Na internetu nalezneme nejvíce 

informací o novinkách. Lidé mnohem častěji využívají toto médium jako zdroj informací, 

protože jsou zaneprázdněni a stačí jim jenom pár kliknutí a mají přehled o tom, co se děje.  

 Noviny uvedlo 55 dotazovaných. Informace z novin jsou vnímány jako nejvíce 

pravdivé (bez bulvárních časopisů). Z regionálních deníků, které obsahují některé zprávy  

i z obcí/měst v mikroregionech je nečtenější Zlínský deník, který je mezi obyvatelstvem velmi 

rozšířený a to i mezi staršími, kteří nemají internet. 

 Třetí nejčastější odpovědí bylo rádio. To poslouchají zejména pracující lidé jako 

kulisu při výkonu své práce a také lidé, kteří cestují automobilem. Informace týkající  

se mikroregionů mohou posluchači slyšet na Rádiu Zlín, Kiss Publikum, Rock Max, ale také 

na celorepublikovém vysílání nebo na internetových rádiích jako je např. Rádio Valašska. 

 Možnost jiné uvedlo pouze 19 repondentů. Tato opověď však byla nejzajímavější. 

Někteří z dotazovaných uváděli jako jiný zdroj informací svoji sousedku, příslušníky rodiny, 

kolegy v práci nebo prodavačky v trafice. Tito lidé se nijak zvlášť o dění ve svém okolí 

nezajímají a vše mají pouze z doslechu. Potvrdili však, že díky lidem, kteří je informují často 

navštěvují jimi doporučené akce.  

Odpověď televize neuvedl nikdo. I když ve Zlínském kraji existuje stanice RTA,  

tak ji nikdo neuvedl. Zarážející bylo, že některé vestnice/města jsou napojeny na kabelové 

vysílání, na kterých má obec/město svoji stanici, na které běží informace. Ovšem dotazovaní 

si televizi asi nespojili i s touto možností vysílání. 

 

Obr. 5.14 Média 
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Informace z mikroregionů 

Na tuto otázku mohli respondenti také vybrat více možností. Maximálně však tři. 

Nejvíce hlasů dostala stránka regionvalassko.cz, kde najdeme novinky, přehled akcí, inzerci 

reality, přehled pracovních míst, přehled infocenter, fotografie z akcí a videa. Také je  

zde odkaz na internetové rádio Valašska. Další byla stránka nasevalassko.cz, kde jsou 

infrormace především z měst Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky a Štítná nad Vláří – Popov 

a z vesnice Nedašov. Najdou se tu však i informace z ostatních obcí/měst. Stránka obsahuje 

záložky jako zpravodajství, fotogalerii, sport, akce, zajímavosti a inzerce. Nejvíce je však 

využívána obyvateli z výše uvedených měst/obcí, ne však v takové míře, jakou si zaslouží. 

Jde o velmi přehledný a dobře členěný portál. Je však pravda, že informace na této stránce 

mohou uživatelé najít také na regionvalassko.cz. 

Valasko.info.cz je stránka zaměřená převážně na kulturní akce. V době sběru dat byla 

tato stránka funkční, to však již neplatí kvůli redesignu. 25 dotazovaných opovědělo možnot 

jiné. Jedná se o celorepublikové zpravodajství nebo stránky konkrétních obcí/měst. 

Kudyznudy.cz využívají převážně lidé, kteří chtějí jet někam na výlet nebo poznat něco 

nového. Obdobná je i webová strana jiznivalassko.cz.  

 

Obr. 5.15 Webové stránky 

Životní a kulturní úroveň 

 Respondenti označili mikroregiony jako velmi bezpečné. Tento fakt je dán tím,  

že se daná oblast vyznačuje nízkou kriminalitou. Prakticky celé Valašsko je podle statistik 

jedním z míst s nejnižší kriminalitou v České republice. Dalším charakteristickým rysem 

Valašska je zelená příroda, kde rostou i vzácné a chráněné druhy rostlin. Velmi dobře byla 
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hodnocena šetrnost k životnímu prostředí. V mikroregionech se nenachází velké výrobní 

podniky, které by vypouštěly do ovzduší škodlivé zplodiny, není v nich ani žádná větší 

dopravní tepna nebo místo se zvýšeným množstvím CO2. Dotazovaní sice jsou spokojeni 

s životním prostředím, ale měli několik výhrad. Nejčastější připomínkou byla nadbytečná 

těžba dřeva, která se v posledním několika letech zintenzivňuje, a tyto prázdné plochy nejsou 

znovu zalesňovány. Tato odpověď je celkem zavádějící podle toho, jak respondenti 

odpovídali na podobnou otázku týkající se péče o životní o životní prostředí, kdy ji označily 

jako průměrnou. 

 Úroveň rozvinutosti byla hodnocena spíše průměrně. Pozitivní je, že se průměrná 

hodnota nachází v kladných hodnotách. Z uvedených odpovědí je však vidět, že je ještě 

mnoho věcí na čem by se mělo zapracovat. Lidé jsou zejména nespokojeni s úrovní silnic, 

nedostatkem pracovních míst, působením některých akčních skupin a dopravní dostupností. 

Dále také s neúčelným vynakládáním finančních prostředků na projekty, které jsou podle 

jejich slov zbytečné a ničím přínosné pro rozvoj mikroreginů.  

V následující otázce lze vidět, jak moc jsou lidé nespokojeni s infrastrukturou, které  

je značně podprůměrná. I když se silnice po zimě vždy zpravují, jejich stav je další rok ještě 

horší, než tomu bylo před jejich opravou. Respondenti se domnívají, že je to dáno nekvalitním 

materiálem. Sice byly některé obce/města spojeny zcela novými cestami, ale i na nich lze 

pozorovat nedostatky. Do infrastruktury patří také dopravní obslužnost. Ti, kteří nevlastní 

žádný dopravní prostředek a jsou zcela závislý na cestování veřejnou dopravou např. za prací 

nebo škol do vzdálenějších měst, by uvítali více dopravních spojů. Mnoho školáků, kteří 

studují např. ve Zlíně, jsou nuceni bydlet v internátním ústavu nebo kolejích, protože jim 

dopravní spoje nevyhovují. Tento problém mají ale i pracující, kteří si pak ve větších městech 

raději koupí byt, než aby museli denně jezdit např. autobusovou dopravou, a tím dochází 

k odlivu lidí z mikroregionů. 

 Zkoumanou oblast respondenti hodnotili jako kulturně zajímavou. Svou zásluhu  

na tom jistě mají každoročně pořádané kulturní akce, ale také mnoho tanečních souborů 

zaměřených na tradice. Kromě tanečních souborů zde působí mnoho dechových  

a cimbálových kapel. Další zajímavostí jsou valašské dřevěné stavby. Ty nalezneme v mnoha 

obcích/městech v mikroregionech. Stále se zde také udržují tradiční řemesla, jako  

je vyřezávání dřevěných soch z masivu, košíkářství, výroba valašských papučí, zhotovování 

dřevěného nádobí, puškařství, drátenictví a mnoho dalších. Dotazovaní si toho jsou vědomi,  

a proto tuto otázku vyhodnotili tak kladně. 
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 Informace a o obcích/městech a pořádaných akcí jsou hodnoceny spíše kladně. 

Z průměrných hodnot jde však vidět, že respondenti vnímají při poskytování informací 

nedostatky. Informace nejčastěji získávají z internetu, plakátů, úředních desek, rozhlasu, 

novin či kabelové televize. Po prozkoumání všech internetových stránek obcí a měst 

mikroregionů nalezneme mnoho rozdílů v úrovni jejich zpracování. Je jasné, že některé 

obce/města nemají dostatek financí na zlepšení svých portálů a vytvářejí je amatérští 

nadšenci. Je však zarážející, že v několika případech nalezneme odkazy např. pro obyvatele, 

turisty, a tyto odkazy pak nefungují. Portály, které se zaměřují na akce, jsou na tom o něco 

hůře. Informace, které na nich uživatelé naleznou, jsou pouze ty, které jim organizátoři těchto 

akcí pošlou. Nejspolehlivějším zdrojem jsou proto plakáty nebo známí, kteří o akcích někde 

slyšeli.  O obcích/městech a akcích se mohou obyvatelé mikroregionů dozvědět i z kabelové 

televize, která poskytuje mnoho zajímavých údajů, avšak ne všechny obce/města jsou 

napojeny na kabelovou síť. 

 

Obr. 5.16  Obecně 

5.4 NÁZORY A POSTOJE 

Váš osobní názor na mikroregiony? 

Názory na mikroregiony se dají shrnout do dvou skupin na negativní a pozitivní. Dále 

pak na mikroregiony jako organizace a na mikroregiony jako okolí, v kterém lidé bydlí.  

Mezi ty negativní názory se řadily odpovědi typu, že jsou mikroregiony k ničemu, jenom 

se snaží získat peníze z EU, které však neumí využít a nebo jimi financují takové projekty, 

které jsou zbytečné. Skupinka respondentů zastává názor, že jsou některé obce/města více 
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preferovány i když by ani nemusely být a finance by potřebovaly jiné projekty, než na které 

jsou vynakládány. Naopak pozitivní ohlasy byly na fungování mikroregionů. Respondenti  

se domnívají, že je jejich zřizování přínosem. Díky jejich práci se mírně zlepšila propagace 

některých zajímavostí. Dalším plusem fungování je výchova dětí, které se snaží poučit o tom, 

jak je nutné zachovávat tradice a zvyky a také je učí péči o životní prostředí. Díky jejich práci 

a získávání podpor od státu a fondů EU se jim podařilo opravit kanalizaci, vytvořit naučné 

stezky, zlepšit značení těchto stezek, odpočívadla a spoustu dalších věcí, které jsou důležité 

pro rozvoj dané oblasti.  

Dotazovaní, kteří brali mikroregiony jako okolí, kde bydlí, nejčastěji odpovídali,  

že je zde krásná a čistá příroda s mnoha zajímavými turistickými atraktivitami, že se zde 

dobře žije, udržují se tradice, je tady dobrá slivovice a pořádají se zajímavé akce. 

Co se Vám v mikroregionech nelíbí, co byte změnili? 

Mnoho dotazovaných odpovídalo, že jsou zde špatné silnice, které nutně potřebují 

opravu. Vadí jim vynakládání finančních prostředků do různých oblastí, avšak  

na infrastrukturu již peníze nejsou. V dotazníku byli připomínky, že je sice dostatek 

zajímavých kulturních a historických památek, avšak přístupové cesty k nim jsou 

v dezolátním stavu. Občané mikroregionů by uvítali lepší dopravní spojení s okolními městy. 

Další změnu, kterou by měly mikroregiony udělat, je zlepšení propagace. Na daném území  

je mnoho zajímavých míst, které mají velký potenciál, který je však zatím nevyužitý.  

Nezaměstnanost a odliv mladých lidí za prací do jiných míst je nejzávažnějším 

problémem oblasti. Bohužel se nabídka pracovních míst stále snižuje, protože bylo zrušeno 

mnoho výrobních závodů. Je však také pravdou, že lidé s vysokoškolským vzděláním nemají 

jinou možnost, než za prací cestovat např. do Zlína, nebo se odstěhovat.  

Mezi méně frekventované názory patřily připomínky na přílišnou ekologizaci, přes 

kterou neprojdou i velmi slibné a mikroregionům prospěšné projekty. Tomu však oponuje 

druhá skupina dotazovaných, která si myslí, že je ochrana zejména lesních porostů 

nedostatečná a těží se nadbytečné množství dřeva. Na vymícených místech by uvítali novou 

výsadbu stromů. To se však zatím pořád neděje a pokračuje se v těžbě.  

Starostové by se měli více zamýšlet nad realizací některých staveb, které následně 

nezapadají do koloritu obce/města. Problém je také v počtu cyklostezek, kterých je velmi 

málo. Někteří oslovení by přivítali ještě více tradičních kulturních akcí nebo tanečních zábav 

pořádaných pod širým nebem. 
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Odpovědi ukazují, že mají mikroregiony mnoho možností k dalšímu rozvoji a mají ještě 

na čem pracovat. Všechny připomínky byly věcné a měly své opodstatnění.  



65 

 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této kapitole budou přeloženy možné návrhy a doporučení, který by v budoucnu mohly 

posílit cestovní ruch v mikroregionech a přilákat nové turisty.  

6.1 VYTVOŘENÍ BALÍČKŮ 

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření a zjištění nejzajímavějších kulturních 

památek, přírodních zajímavostí a kulturních akcí, by se mělo zauvažovat o vytvoření balíčků. 

Cestovní agentury zatím nenabízí žádné package. Některé by se skládaly pouze z historických 

památek, jiné pouze z přírodních zajímavostí, pak by mohla být kombinace těchto dvou nebo 

také kombinace památek a přírodních zajímavostí a kulturní akcí. Navrhované balíčky jsou 

tvořeny max. 6 zajímavostí. V balíčkování je důležité, aby bylo propojeno mnoho prvků  

a doprovodných služeb. Jedná se o ubytovací zařízení, s tím zajištěné stravování, doprava,  

a mnoho dalších. Níže jsou popsány balíčky, které obsahují pouze místa, které respondenti 

vyhodnotili za nejzajímavější. Nemůžeme zde doporučit, aby se turisté stravovali na určitém 

místě, a bydleli v určitém hotelu. Takové rozhodnutí náleží pouze samotným provozovatelům 

těchto zařízení a také cestovním kancelářím, které je budou prodávat. Nejlepší předpoklady 

pro poskytování takových balíčků má hotel Jelenovská a hotel Slavičín. Také by je mohly 

využívat i všechny chaty. To je však diskutabilní, protože na chaty jezdí většina návštěvníku 

po vlastní ose a je otázkou, jestli by chtěli využívat i nabízené balíčky. Výhodou níže 

popsaných balíčků, že jsou většinou bezplatné. Pouze u muzeí a některých památek se platí 

vstupné. Jelikož jsou některá místa od sebe dál vzdálená, musela by se zajistit doprava. 

Pouze historické památky 

 Balíček tvořený pouze zajímavými historickými památkami by měl určitě zahrnovat 

hrad Brumov, Ploštinu, Královec, Muzeum ve Valašských Kloboukách, Židovský hřbitov. 

Další by mohl zahrnovat ryze tradiční valašské objekty jako je Královec, Kosenka, Bročkovu 

chalupu, muzeum ve Valašských Kloboukách a ve Slavičíně. Package Valašské Klobouky  

by obsahoval pouze památky z tohoto města – Královec, muzeum, Kosenka, Červený dům, 

kaple Cyrila a Metoděje, Roubenka, stará radnice. Dalším package by mohl mít název 

Počátky osídlování Valašska – muzeum Valašské Klobouky, Klášťov, hrad Brumov, vodní 

tvrz Kaštýl, pohřebiště popelnicových polí a hradiště v Újezdě. 

Přírodní zajímavosti 

V tomto případě připadají do úvahy dva typy package. Balíček nejoblíbenějších 

přírodních atraktivit – Královec, Lačnovské skály, Lesopark, Vařákovy paseky, Klášťov  
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a rozhledna v Loučce. Balíček staráme se o přírodu – EnviCentrum, Ščúrnice, Jalovcová 

stráň, Kaňoury, Ploščiny. 

Kombinace přírodních a historických památek 

Package TOP – hrad Broumov, Královec, Ploština, Lačnovské skály, Lesopark. 

Package Válečné osudy Valašska - Ploština, Muzeum letecké bitvy, památník padlým letcům, 

Vařákovy paseky, Muzeum v Loučce. 

Balíčky by také mohly být spojeny s kulturními akcemi. Asi největší zájem  

by byl o Mikulášský jarmark, Valašské Kumštování, Muzikanty v Karpatech a Brumovské 

rockové hradby. U ostatních akcí by nemělo balíčkování význam. Mikulášký jarmark by byl 

spojen s prohlídkou tradičních staveb převážně ve Valašských Kloboukách. To samé platí  

i v případě Valašského Kumštování. Brumovské rockové hradby by mohly být zasazeny  

do balíčku tvořeným zajímavostmi pouze z Valašských Klobouk, Nedašova, Nedašovi Lhoty, 

Návojné a Brumova. Muzikanti v Karpatech by měli podobnou strukturu jako jarmek  

a kumštování. Výhodou těchto balíčků je to, že se stále zvyšuje počet turistů, kteří cestují 

kvůli zážitkům.  

6.2 PROPAGACE 

Jak se z dotazníku ukázalo, jedním z problémů mikroregionů je, že propagace jako celku  

a jednotlivých obcí/měst není dostatečná. Díky ní by se podařilo nalákat více návštěvníků  

a tím do mikroregionů dostat i více finančních prostředků. Možnými propagačními prvky  

by mohli být balíčky nebo jednotlivé zajímavosti umístěné na portálu www.kudyznudy.cz, 

který je hojně navštěvovaný příznivci cestování po Česku. I když na něm některé místa 

najdeme, nejsou v hlavní nabídce. Dalším zajímavým portálem, který se více věnuje 

zkoumané oblasti je www.jiznivalassko.cz. O této stránce však není takové povědomí, proto 

by se jí měla věnovat větší pozornost a např. ji propagovat na sociálních sítích, banerech  

a v regionálních časopisech. Také by bylo dobré vytvořit vlastní portál s výběrem všech 

zajímavých míst, kulturních akcí a sportovního vyžití. Tato varianta bude zmíněno níže 

v doporučení týkající se webových stránek mikroregionů. Pro zlepšení propagace by mohli 

soužit propagačních materiály, jako jsou brožury, upomínkové předměty, odznaky a jiné. 

 Je také důležité zapojit místní atraktivity do většího celku, např. do publikací a brožur 

o Valašsku, které je spíše známo díky Rožnovem pod Radhoštěm, Luhačovicemi, 

Vizovickými festivaly aj. Také by se měly do propagace zapojit cestovní kanceláře. 

http://www.kudyznudy.cz/
http://www.jiznivalassko.cz/
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6.3 PŘILÁKÁNI INVESTORŮ, PODPORY OD STÁTU A DOTACE 

 Přilákání turistů do mikroregionů je podmíněno také přílivem nových investic, které 

podpoří růstový potenciál dané oblasti. Investovat by se mělo zejména do opravy komunikací, 

výstavbě hotelových komplexů, které by však nenarušily ráz krajiny a stravovacích zařízení, 

zaměřených na valašskou kuchyni. Díky tomu by se také vytvořily nová pracovní místa  

pro místní obyvatele. Investovat by se mělo i do cyklostezek, kterých je zde málo. S těmito 

faktory nebyli respondenti příliš spokojeni. Buď s jejich úrovní a nebo s jejich množstvím. 

 Projekty by mohly být financovány z prostředků EU. Jak se ale v posledních měsících 

ukazuje, i když dostane Zlínský kraj dotace na rozvoj cestovního ruchu a propagaci, prakticky 

všechny prostředky jsou rozděleny pouze do rozvoje města Zlína a propagováno je pouze 

informační centrum ve Zlíně. Mnoho prostředků zůstává na radnici. Starostové obcí/měst 

s tímto krokem nesouhlasí a od začátku dubna můžeme pod některými cedulemi s názvy 

obcí/měst vidět další ceduli, kde je vyjádřeno rozhořčení nad rozdělováním dotací. Snad  

se do budoucna tato situace změní a dotace budou rozdělovány rovnoměrně. 

 Velmi spekulovanou oblastí je životní prostředí. Na jedné straně přílišná ekologizace 

brzdí i dobré projekty, jako je např. výstavba rychlostní silnice R49, která by byla chybějící 

spojnicí mezi Českou a Slovenskou republikou přes území Zlínského kraje. I když  

by zde pojíždělo více motorových vozidel, jenom by to odlehčilo místním komunikacím  

a také by to podle některých studií snížilo emise. Mnohem více lidí by projíždělo tímto 

krajem a našli by se i takový, kteří by zde jezdili na dovolenou, jelikož by byla tato oblast 

přístupnější. To vyžaduje investice na ubytování a občerstvovací služby. Naproti tomu však 

stojí zbytečné kácení lesů. Cena dřeva se stále snižuje, a proto vlastníci lesů kácí více,  

aby na tom alespoň trochu vydělali. Valašsko je známé svou krásnou, čistou a neporušenou 

přírodou, proto je toto jednání nezodpovědné a mohlo by mít fatální následky. Je tedy důležité 

vymícené plochy vysazovat novými stromky, aby se uchoval ráz krajiny. 

 V mikroregionech by se mělo dbát zejména na nenásilný a ne příliš masový rozvoj. 

Nerealizovat takové projekty, které poškozují dobré jméno Valašska a které se do valašského 

koloritu absolutně nehodí. Měla by tedy při vybírání nových projektů dbát i na místní 

obyvatele a ne jen na jejich osobní vkus. 

6.4 TRADICE 

Tradice a tradiční produkty jsou pro turisty největším lákadlem. Mělo by se tedy dbát 

na obnovu již zaniklých a méně podporovaných tradic jako je vítání jara, dožínky, pásma rok 
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na dědině. Sice se některé z nich dodržují, ale pouze na jednom místě a nejsou více rozšířené. 

Jelikož je v mikroregionech dostatek folklórních souborů, mohly by se tyto zvyky více 

rozšířit. Dále podpora řemesel a nabízení produktů ruční výroby a bio produktů. Důležité  

je také udržovat i roubené stavby, které v některých městech značně chátrají. Rekonstruované 

a opravené stavby by se daly využít jako muzea, obchody s tradičními výrobky nebo  

pro účely pořádání zajímavých akcí. 

6.5 WEBOVÉ STÁNKY MIKROREGIONŮ 

 Mikroregiony Jižní Valašsko a Vlára nemají žádné internetové stránky. O jejich 

existenci se dozvíme z některých odkazů zaměřujících se na všechny mikroregiony. Pouze 

mikroregion Ploština má svoje vlastní stránky. Graficky zpracování jistě návštěvníky zaujme, 

avšak co se týče obsahu, tak toho moc nenajdeme.  

Každý ze zkoumaných mikroregionů popisuje ve svých cílech, že se snaží převážně  

o rozvoj oblasti. Lidé však nemají ani ponětí o jejich působnosti nebo aktivitách a netuší, jaké 

projekty se díky nim realizovaly. I proto by bylo dobré, aby měl každý mikroregion svoje 

webové stránky. Na nich by pak byly informace o vzniku, za jakým účelem byly zřízeny, jaké 

mají cíle, s jakým rozpočtem disponují, které obce jsou členy a také odkazy na ně,  

co vše se jim podařilo zrealizovat a co do budoucna plánují. Na toto by se měla zaměřit 

hlavně Ploština, jelikož Jižní Valašsko se snaží většinu svých aktivit přesunout právě na tento 

mikroregion a tím také dobrovolný svazek obcí zrušit. K tomuto kroku se rozhodlo na počátku 

tohoto roku. Datum ukončení činnosti však není přesně stanoveno a může se jedna i o několik 

let. Některé obce/města již na tento podnět reagovaly tím, že se připojily k uskupení Ploština. 

Pro mikroregion Ploština je také jedním z hlavních cílů přilákání více turistů.  

Do úvahy také připadá realizace projektu na vytvoření nových webových stránek týkající  

se pouze oslovení návštěvníků mikroregionu. Mohla by mít název valasskoprovas.cz nebo 

cestavalasskem.cz. Na stránkách by byly popsány všechny možné turistické cíle, kulturní 

akce, možnosti ubytování a stravování, příležitosti ke sportovnímu vyžití případně i další 

turistické typy v kraji. A protože to dnes bez sociálních sítí snad ani nejde, tato stránka  

by odkazovala na sociální sítě, kde by se příznivci mohli stát jejich fanoušky. Na sociální síti 

by pak byli odběratelé každý týden informováni o tom, jaké se budou pořádat akce, typy  

na výlety, fotografie a videa. 
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6.6 ZLEPŠENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NĚKTERÝCH MĚST 

Dotazník zahrnoval otázky týkající se poskytování informací o obcích/městech  

a kulturních akcích. Stránky některých obcí/měst nejsou dostačující. Například město  

Brumov - Bylnice nabízí záložku určenou pro turisty, avšak po zvolení dané položky je odkaz 

nefunkční. Musí se ale uznat, že přehlednost stránek je dobrá a že se turistické cíle dají 

jednoduše dohledat i bez záložky pro turisty. Hodně nepřehledné jsou stránky města 

Slavičína. Dá se v nich jen těžko vyznat a pro vyhledání požadované informace musí 

návštěvník hodně hledat. Ze stránek města Štítná nad Vláří – Popov to vypadá, že se ve městě 

prakticky nic neděje, že tam není nic zajímavého a že nemá, co nabídnou. Opak je však 

pravdou. Stránky také působí velmi amatérským dojmem. Naproti tomu město Valašské 

Klobouky má hezky propracované a přehledné stránky. Obsahují mnoho zajímavých 

informací nejen o městě, ale i okolí. Městečko Újezd má také hezké stránky, ale nenalezneme 

zde tolik informací, kolik bychom čekali.  

U některých obcí jde vidět, že na svých portálech toho moc nemají. Obsahují však  

ve všech případech základní, obecné informace. Zpracování takových stránek a jejich údržba 

bývají nákladné a proto menší obce volí tu nejjednodušší a nejlevnější cestu. Obce 

s významnějšími zajímavostmi si svých památek a atraktivit velmi váží a také jim věnují 

dostatek prostoru.  Velice zdařilé stránky má například Vysoké Pole.  

6.7 ODLIV MLADÝCH LIDÍ 

Odliv mladých lidí je dán nedostatečnými pracovními příležitostmi nebo také ne příliš 

dobře placenou prací, za kterou na jiných místech republiky dostanou lepší ohodnocení. 

Rozvoj cestovního ruchu a již zmiňované nové investice by tento stav změnily. Mladým  

se však musí nabízet i místa k bydlení, zajímavé kulturní a sportovní akce, do kterých budou 

zapojováni. Dotazník obsahoval otázku na to, kterou kulturní akci v mikroregionech lidé 

postrádají.  

Mladí ve většině případů uváděli, že jim zde chybí hudební festival, hudební zábavy  

pod širým nebem, nové taneční kluby nebo čajovny. U hudebních festivalů převládal názor,  

že jsou nespokojeni s tím, že se zrušil festival na Ploštině a to jen díky tomu, že si tuto akci 

vzalo pod křídla Vysoké Pole, které po třech úspěšných ročnících festivalu pod vedením 

Drnovic, nebyli schopní tuto akci znovu zrealizovat a tím také festival zanikl.  

Tři velmi vyhledávané hudební kluby také musely ukončit svou činnost a to z důvodu 

vypršení nájemní smlouvy. Ve Vlachovicích byl klub Merlin. Nájemní smlouva mu nebyla 
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prodloužena i kvůli nespokojenosti občanů, kteří si stěžovali na rušení nočního klidu  

a nadměrný hluk. Ve Slavičíně se mladí chodili bavit do klubu Áčko. Áčko je v dnešní době 

pronajato rychlému občerstvení. Klub v Brumově s názvem Ex zrušili kvůli zvyšujícímu  

se nájemnému došlo k platební neschopnosti majitelů klubu. Mladí lidé prakticky nemají 

žádnou příležitost se o víkendu někde pobavit. V současnosti je v provozu pouze MC Kravín  

ve Valašských Kloboukách. I turisté se chtějí pobavit, ale bohužel pro ně není v tomto směru 

dostatek možností. Kromě MC Kravín se konají kulturní akce, kde je většinou v doprovodném 

programu zabudována i taneční zábava, ale turisté do mikroregionů nejezdí pouze v době 

pořádání těchto akcí. V letních měsících se v některých obcích/městech konají taneční zábavy 

pod širým nebem. Takže se tento nedostatek dá vykompenzovat alespoň v období zvýšeného 

turistického ruchu. Je tedy na zvážení zastupitelstev obcí/měst, zda by přistoupily  

na vybudování nových klubů anebo zda by rozšířily tuto nabídku alespoň v létě,  

kdy by to jistě přivítali i místní občané. Osobně si myslím, že v mikroregionech je dost 

schopných lidí, kteří by se rádi na podobných projektech podíleli a organizovali je,  

zatím ale nemají dostatečnou podporu právě od zastupitelstev.   

6.8 KULTURNÍ VYŽITÍ  PRO STARŠÍ LIDI 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že starší lidé nejsou spokojeni s počtem kulturních 

akcí. Tato skupina nepreferuje masové akce a jsou spíše příznivci komornějších akcí. Zajímají 

se o výstavy, přednášky, vystoupení různých hudebních kapel nebo divadlo. Turisté  

by nejčastěji navštěvovali výstavy a těch se mohou zúčastnit v muzeích, kde jsou převážně 

stálé expozice, které už viděli anebo v rámci kulturních akcí. Bohužel na území mikroregionů 

není žádná větší výstavní síň, pouze malá galerie Jasmín ve Slavičíně. Zajímavými prostory, 

které by připadaly v úvahu, jsou nevyužívané dřevěnice, ve kterých se o podobných 

možnostech uvažuje. V mikroregionech je mnoho umělců, kteří by svá díla rádi vystavovali, 

bohužel k tomu ale nemají příležitost ani prostory. 

6.9 SPORTOVIŠTĚ 

 Respondenti nebyli spokojeni s množstvím indooorových a outdoorových sportovišť. 

Sice se jich v posledních několika letech podařilo mnoho vybudovat, bohužel ale jejich 

kapacity v některých případech nestačí. Jsou hodně přetěžované a bez včasného objednání  

se na některé zájemce ani nedostane. Pro návštěvníky mikroregionů, kteří mají chuť  

si zasportovat, ale bohužel nemají kde, by to bylo velkým zklamáním. Je to však pouze  

na uvážení jednotlivých obcí/měst, zda se rozhodou pro vybudování nových sportovišť a kolik 
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budou chtít přilákat nových turistů. Výstavba a provozování takových zařízení je velmi 

nákladné, a kdyby nebyly dostatečně využívány, je zbytečné se pouštět do větších projektů. 

Na druhou stranu by byla konečně spokojena poptávka místního obyvatelstva. 
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7 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala problematikou mikroregionů. V teoretické části byly 

popsány pojmy, jako je cestovní ruch, marketing cestovního ruchu a statistické členění 

územních jednotek.  Je zřejmé, že cestovní ruch nemůže existovat, aniž by byl v turistické 

oblasti nulový potenciál pro jeho rozvoj. Destinace cestovního ruchu musí nabízet 

návštěvníkům buď nějakou historickou, kulturní nebo přírodní zajímavost, nebo se pořádá 

nějaká významná akce (kulturní, veletrhy, kongresy, výstavy aj.).  

 Cílem diplomové práce bylo analyzování stávajícího stavu cestovního ruchu ve 

zkoumaných mikroregionech. V charakteristice mikroreginů Jižní Valašsko, Ploština a Vlára 

byly tyto oblasti popsány z hlediska jejich vzniku, za jakým účelem vlastně vznikly, které 

obce jsou do nich zapojeny a jaké jsou jejich hlavní vize a cíle. Dále následoval popis 

některých obcí/měst. Jednalo se o místa, kde je nějaká zajímavá kulturní památka, přírodní 

zajímavost nebo příležitost ke sportovnímu vyžití. Tedy takové atraktivity, které mohou 

přilákat turisty. Následovat výčet naučených stezek a SWOT analýza, která měla 

charakterizovat jak vnitřní prostředí (SW), tak i vnější prostředí (OT). Z výčtu všech 

turistických atraktivit jednotlivých obcí/měst je zřejmé, že potenciál na rozvoj cestovního je 

zde velký. Oblast má co nabídnout. Je pravdou, že turisté tuto oblast navštěvují, není jich však 

tolik, kolik by jich mohlo být, aniž by to nějak narušilo ráz původní krajiny. Je zde velký 

potenciál pro investory, ale také místní obyvatele, kteří by díky zvýšenému zájmu turistů měli 

také více pracovních příležitostí. 

 Nejvíce zajímavou kapitolou je vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření. 

V některých případech se dali odpovědi očekávat, avšak některé odpovědi byly překvapivé. 

Nejvíce podnětů pro zamyšlení byly otázky na osobní názor respondentů na mikroregiony a 

co se jim v mikroregionech nelíbí. Všechny odpovědi byly smysluplné a zajímavé. Podle nich 

lze také usoudit, že dotazovaní se zajímají o to, co se v jejich okolí děje. Jsou si plně vědomi, 

že se to neděje jen díky místním úřadům, ale že za tím stojí daleko více lidí. Mnoho z nich si 

práce mikroregionů cení, i když se najdou i odpůrci. V otázce, co se lidem v mikroregionech 

nelíbí byly odpovědi různé, ale všemi by se měli zabývat nejen členové mikroregionů, ale 

také starostové obcí a místní podnikatelé. Je důležité, aby začala fungovat komunikace mezi 

občany a státní správou, protože připomínky občanů jsou konstruktivní a měl by na ně být 

brán ohled. Zatím se tomu tak neděje, ale snad v budoucnu se situace změní a začne všechno 

fungovat tak jak má. 
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 Nejdůležitější částí této práce byly návrhy a doporučení, které jsou určeny zejména 

pro pracovníky mikroregionů a starosty obcí. Bylo by dobré, kdyby se alespoň některými 

radami řídili, zejména těmi, které vznikly na podnět místních obyvatel.  Je toho hodně co 

zlepšovat, ale musí se ocenit snaha mikroregionů udělat něco nového, něčím přispět, něco 

vybudovat a zdokonalit. Nejdůležitější ale je, aby jim toto úsilí vydrželo a aby měli dostatek 

finančních prostředků pro realizaci další projektů. 
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Příloha č. 1 Dotazník 

Dobrý den,  

mé jméno je Hana Častulíková a jsme studentkou druhého ročníku navazujícího 

magisterského studia. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, jehož 

výsledky budou sloužit výhradně pro účely mé diplomové práce. Dotazník obsahuje 23 

otázek, které Vám zaberou pár minut Vašeho času. 

Mnohokrát děkuji. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ze kterého města pocházíte 

2. Která města jsou podle Vás turisticky nejzajímavější? Proč? Postačí stručná 

odpověď – max. 5 měst 

Bohuslavice nad Vláří  

Brumov-Bylnice  

Drnovice  

Haluzice  

Jestřabí  

Křekov  

Lačnov  

Lipová  

Loučka  

Návojná  

Nedašov  

Nedašova Lhota  

Petrůvka  

Poteč  

Rokytnice  

Rudimov  

Slavičín  

Šanov  

Štítná nad Vláří  

Študlov  

Tichov  

Újezd  

Valašské Klobouky  

Valašské Příkazy  

Vlachova Lhota  

Vlachovice – Vrbětice  

Vysoké Pole  

3. Je v daných mikroregionech dostatečné kulturní vyžití? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 
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4. Je v daných mikroregionech dostatečné sportovní vyžití? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

5. Navštěvujete sportovní akce, které se zde pořádají? (př. cyklistické, běžkařké 

závody, rally, volejbal, pěší túry, florbalové, fotbalové turnaje…) 

a) ano 

b) ne 

6. Pokud ano, které?  

7. Je v daných mikroregionech dostatek stravovacích zařízení? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

8. Je v daných mikroregionech dostatek ubytovacích zařízení? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

9. Které kulturní akce byste doporučili turistům? max. 5 akcí 

Mikulášký jarmark  
Brumovské rockové 

hradby 
 

Slet čarodějnic  

Loučka 
 Štěpánský Kotárfest  

Valašské kumštování  
Valašský krojovaný 

bál – Val. Klobouky 
 

Setkání muzikantů 

z Bílých Karpat 
 

Jak to dělali naši 

stařečci 
 

Fašanky  Hasičské závody  
Svatovojtěšský 

jarmark 
 Hradní tóny  

Pouťové zábavy  
Valašská pouť na 

Ploštině 
 Noc kostelů  Kácení máje  

Koncerty v KD 

Klobučan 
 

Koncerty v KD 

Brumov-Bylnice 
 Letní kina  MC Kravín  

Otevírání studánek  
Topení Moreny a 

vítání jara 
 Rudimovský festiválek  Pivobraní  

Farmářské trhy  Kaštánek  Popovské slavnosti  Pohádkový hrad  

Akce Valašského 

souboru 
 Akce souboru Dokopy  Medové odpoledne  Dožínky  

Košt slivovice        

JINÉ: 
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10. Postrádáte zde nějakou kulturní akci, kterou byste do budoucna uvítali a 

navštívili? 

 

 

11. Jak hodnotíte úroveň služeb cestovního ruchu v mikroregionech? 

Služby -2 -1 0 1 2 nevím 

Ubytování       
Stravování       
Cyklistický trasy       
Sportoviště       
Péče o životní prostředí       
Koupaliště       
Lyžařské vleky       
Běžkařské trasy       
Kulturní akce       

 

12. Vyberte 5 nejzajímavější historické památky, které byste doporučili turistům  

(zakroužkujte) 
Hrad Brumov 

Brumov 

 Ploština 

Drnovice 

 Červený dům  

Val. Klobouky 

 Klášťov - hradisko 

Vysoké Pole 

 

Kolonie sklářů a 

chlebová pec  

Brumov 

 Kostel sv. Vojtěch 

Slavičín 

 Muzeum 

Val. Klobouky 

 Pivovar 

Brumov 

 

Roubená chalupa čp.44 

Vlachova Lhota 

 Pohřebiště lidu 

popelnicových polí 

Vlachovice 

 Královec 

Valašské Klobouky 

 Stará radnice 

Val. Klobouky 

 

Vodní tvrz – Kaštýl 

Vlachovice 

 Galerie Jasmín 

Slavičín 

 Hornův dům 

Val. Klobouky 

 Kostel sv. Václava 

Brumov – Bylnice 

 

Kaple sv. Cyrila a 

Metoděje 

Val. Klobouky 

 Kostel Povýšení sv. 

Kříže 

Val. Klobouky 

 Mariánský sloup 

Val. Klobouky 

 Muzeum 

Slavičín 

 

Muzeum letecké bitvy 

Šanov 

 Památník americkým 

letcům 

Slavičín 

 Památník Andělíček 

Val. Klobouky 

 Pranýř 

Val. Klobouky 

 

Roubený dům čp. 7 

Val. Klobouky 

 Kosenka 

Valašské Klobouky 

 Zámek 

Slavičín 

 

 

Židovský hřbitov 

Brumov-Bylnice 

 

Hradiště – tvrz 

Újezd 

 Bročkova chalupa 

Poteč 

 Cechovní postavníky 

Vlachovice 

 Hložecká kaple 

Křekov 

 

Kaple sv. Václava 

Poteč 

 Kostel sv. Anežky 

České 

Drnovice 

 Kostel sv. Michaela 

archanděla 

Vlachovice 

 Kostel sv. Mikuláše 

Újezd 

 

Náhrobník Mikuláše 

Buštíka 

Val. Klobouky 

 Poutní místo se 

studánkou Dělanovec 

Poteč 

 Roubená zvonice 

Vlachovice 

   

JINÉ: 

13. Ohodnoťte následující tvrzení. Váš názor zakřížkujte 

Tvrzení 
 

 

  Neutrální    

 

Indoorové sportoviště Dostatek      Nedostatek 

Outdoorové sportoviště Dostatek      Nedostatek 

Kulturních akcí je Mnoho      Málo 

Kvalita památek Udržované      Neudržované 

Turistické trasy Dobře značené      Špatně značené 
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Turistické trasy Dostatek      Nedostatek 

Sportoviště Udržované      Neudržované 

Kulturní akce Zajímavé      Nezajímavé 

Dodržování tradic Dodržují se      Nedodržují se 

14. Kterých 5 přírodní a turistických zajímavosti byste doporučili turistům? 

(zakřížkujte)  

PR Bílé potoky 

Val. Klobouky 
 

Rezervace ČSOP 

Ščúrnice 

Val. Klobouky 

 

Envicentrum pro 

krajinu 

Vysoké Pole 

 
Informační dvůr 

Vysoké pole 

 

Pivečkův lesopark 

Slavičín 
 

Rozhledna Královec 

Val. Klobouky 
 

U Petrůvky, přírodní 

památka 

Petrůvka 

 
PP Dobšena 

Val. Klobouky 

 

PP Hluboče 

Brumov-Bylnice 
 

PP Chladný vrch 

Brumov-Bylnice 
 

PP Kaňoury 

Nedašov 
 

PP Okrouhlá 

Brumov-Bylnice 

 

PP Pod Cigánem 

Nedašov 
 

PP Pod Horou 

Návojná 
 

PP Pod Vrchy 

Bohuslavice 
 

PP Šumlatová 

Nedašov 

 

PR 

Jalovcová stráň 

Nedašov 

 
PR Javorůvky 

Val. Klobouky 
 

PR Lazy 

Brumov-Bylnice 
 

PR Ploščiny 

Poteč 

 

PR Sidonie 

Brumov-Bylnice 
 

Čertův kámen 

Vysoké Pole 
 

Klášťov 

Vysoké Pole 
 

Vařákovi paseky – 

naučná stezka 

 

Šafrány 

Lačnov 
 

Vařákovi paseky – 

šafrány 

Lačnov 

 
Pod Sveradovem 

Drnovice 
 

Bařinka 

Tichov 

 

Lačnovské rybníky 

Lačnov 
 

Lačnovské skály 

Lačnov 
 

Rozhledna 

Loučka 
 

Stříbrník 

Tichov 

 

Peklo 

Tichov 
 

Údolí Smolinka 

Tichov 
    

 

 

JINÉ: 

15. Který z těchto produktů je podle Vás nejtypičtější pro danou oblast? max. 3 

a) valašský kroj 

b) frgály 

c) valašské papuče 

d) štípané holubičky 

e) proutěné košíky 

f) slivovice 

g) kyselice 

h) dřevěné sochy z masivu 

i) ošatky 

j) povidla 

k) kozí a ovčí sýr 

l) jiné  

16. Mikroregiony jsou spíše: 

Tradiční      Moderní 

Zaměřený kulturně      Zaměřený na přírodu 

Bezpečné      Rizikový 

Šetrné k životnímu prostředí      Znečištěné 

Rozvinuté      Zaostalé 

Dobrá dopravní infrastruktura      Špatná infrastruktura 

Kulturně zajímavé      Kulturně nezajímavé 

Lehce dostupné info. o městech      Špatně dostupné info. 
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Lehce dostupné info. o akcích      Špatně dostupné info. 

 

 

 

 

17. Které médium využíváte k získání informací o mikroregionech? 

a) televize 

b) rádio 

c) noviny/časopis 

d) internet 

e) jiné  

18. Které internetové stránky využíváte k získání informací o zajímavostech a akcích 

pořádaných ve vašem okolí 

a) www.regionvalassko.cz 

b) www.jiznivalasko.cz 

c) www.kudyznudy.cz 

d) www.nasevalassko.cz 

e) www.valassko.info.cz 

f) jiné  

19. Váš osobní názor na mikroregiony? 

 

20. Co se Vám v mikroregionech nelíbí, co byte změnili? 

 

21. Pohlaví 

a) muž 

b) žena 

22. Dosažené vzdělání  

a) základní 

b) vyučen 

c) s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 

23. Věková kategorie 

a) 15 – 25 

b) 26 – 35 

c) 36 – 45 

d) 46 – 55 

e) 56 - 65 

f) 66 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionvalassko.cz/
http://www.jiznivalasko.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.nasevalassko.cz/
http://www.valassko.info.cz/


1 

 

Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníku 

1. Ze kterého města pocházíte 

Název obce 
Počet 

obyvatel 

Z celkového 

počtu (%) 
Upraveno 

Bohuslavice nad Vláří 388 1,16 2 

Brumov-Bylnice 5857 17,55 35 

Drnovice 432 1,29 2 

Haluzice 86 0,25 1 

Jestřabí 318 0,95 2 

Křekov 168 0,50 1 

Lačnov 923 2,76 5 

Lipová 330 0,98 2 

Loučka 486 1,45 3 

Návojná 637 1,90 4 

Nedašov 1401 4,19 8 

Nedašova Lhota 745 2,23 4 

Petrůvka 321 0,96 2 

Poteč 765 2,29 5 

Rokytnice 593 1,77 4 

Rudimov 251 0,75 2 

Slavičín 6847 20,52 41 

Šanov 504 1,51 3 

Štítná nad Vláří 2303 6,90 14 

Študlov 507 1,51 3 

Tichov 335 1,00 2 

Újezd 1213 3,63 7 

Valašské Klobouky 5141 15,41 31 

Valašské Příkazy 278 0,83 2 

Vlachova Lhota 232 0,69 1 

Vlachovice – Vrbětice 1492 4,47 9 

Vysoké Pole 805 2,41 5 

Celkem 33358 100 200 
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2. Která města jsou podle Vás turisticky nejzajímavější? Proč?  

 

Obec, město Nejčastější odpovědi 
Počet  

respondentů 
 %  

Brumov - Bylnice Hrad, pivovar, příroda, Sidonie 124 62,00 

Drnovice Památník Ploština, Malibu 72 36,00 

Haluzice Zvonice 4 2,00 

Jestřebí Roubené chalupy 6 3,00 

Křekov Hložecká kaple 21 10,50 

Lačnov Lačnovské sklály, rybníky, šafrány 67 33,50 

Loučka Rozhledna 32 16,00 

Návojná Příroda 24 12,00 

Nedašov Přídora a folkór 39 19,50 

Poteč Dělanovec 18 9,00 

Slavičín Zámek, lesopark 94 47,00 

Šanov Památník padlým letcům 6 3,00 

Štítná nad Vláří - 

Popov 
Pouť, Pláńavy 34 17,00 

Újezd Kostel sv. Mikuláše, lyžařský vlek 22 11,00 

Valašské Klobouky Náměstí, kulturní akce, historické budovy 118 59,00 

Vlachova Lhota Muzeum požárního sportu 5 2,50 

Vlachovice - Vrbětice Kostel sv. Michaela archanděla, popelnicová pole 13 6,50 

Vysoké Pole Klášťov, EnviCentrum 62 31,00 

 

3. Je v daných mikroregionech dostatečné kulturní vyžití? 
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4. Je v daných mikroregionech dostatečné sportovní vyžití? 

 

5. Navštěvujete sportovní akce, které se zde pořádají?  

 

 
 

6. Pokud ano, které?  

Návštěvnost sportovních akcí Počet % 

1. Fotbalová zápasy 41 25,95 

2. Hasičské soutěže 43 27,22 

3. Rallysprint Ploština 13 8,23 

4. Cyklistické závody 9 5,70 

5. Běžkařské závody 10 6,33 

6. Beachvolejbal 4 2,53 

7. Hokejová zápasy 32 20,25 

8. Tenisové turnaje 6 3,80 
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7. Je v daných mikroregionech dostatek stravovacích zařízení? 

 

8. Je v daných mikroregionech dostatek ubytovacích zařízení? 
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9. Které kulturní akce byste doporučili turistům?  

  Kulturní akce 
Celkový  

počet 

% z uvedných 

odpovědí  

1. Mikulášský jarmark 154 77,00 

2. Kumštování 83 41,50 

3. Slet čarodějnice 81 40,50 

4. Muzikanti v Karpetech 62 31,00 

5. Fašanky 41 20,50 

6. Pouťové zábavy 40 20,00 

7. Pouť na Ploštině 38 19,00 

8. Valašský krojovaný bál 36 18,00 

9. Pohádkový hrad 36 18,00 

10. Košt slivovice 36 18,00 

11. Koncerty v klobučanu 34 17,00 

12. Štěpánský kotárfest 32 16,00 

13. Hasiči 30 15,00 

14. Pivobraní 29 14,50 

15. Brumovské rockové hradby 28 14,00 

16. Svatovojtěšský jarmark 25 12,50 

17. Farmářské trhy 22 11,00 

18. Noc kostelů 21 10,50 

19. MC kravín 20 10,00 

20. Stařečci 16 8,00 

21. Akce dokopy 16 8,00 

22. Akce valašského souboru 15 7,50 

23. Dožínky 15 7,50 

24. Popovské slavnosti 14 7,00 

25. Rudimovský festiválek 12 6,00 

26. Studánky 11 5,50 

27. Medové odpoledne 10 5,00 

28. Hradní tóny 9 4,50 

29. Kácení máje 9 4,50 

30. Letní kina 7 3,50 

31. Morena 4 2,00 

32. Koncerty v bylnici 3 1,50 

33. Kaštánek 3 1,50 
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10. Postrádáte zde nějakou kulturní akci, kterou byste do budoucna uvítali a 

navštívili? 

 

11. Jak hodnotíte úroveň služeb cestovního ruchu v mikroregionech? 
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12. Vyberte 5 nejzajímavější historické památky, které byste doporučili 

turistům? 

  Památka 
Celkový  

počet 

% z uvedných 

odpovědí  

1. Hrad Brumova 139 69,50 

2. Ploština 124 62,00 

3. Královec 68 34,00 

4. Muzeum Val. Klobouky 58 29,00 

5. Kosenka 57 28,50 

6. Zámek Slavičín 57 28,50 

7. Klášťov 48 24,00 

8. Pivovar 44 22,00 

9. Muzeum letecké bitvy 35 17,50 

10. Červený dům 34 17,00 

11. Památník americkým letcům 29 14,50 

12. Hložecká kaple 27 13,50 

13. Kaple Cyrila a Metoděje 25 12,50 

14. Kostel sv. Vojtěch 24 12,00 

15. Dělanovec 22 11,00 

16. Roubenka 7 20 10,00 

17. Vodní tvrz Kaštýl 17 8,50 

18. Mariánský soup 17 8,50 

19. Kostel sv. Václava 16 8,00 

20. Židovský hřbitov 16 8,00 

21. Kostel sv. Mikuláše 16 8,00 

22. Kostel Povýšení sv. Kříže 14 7,00 

23. Stará radnice 13 6,50 

24. Pohřebiště Vrbětice 12 6,00 

25. Muzeum Slavičín 12 6,00 

26. Hradiště újezd 12 6,00 

27. Kolonie sklářů 9 4,50 

28. Andělíček 9 4,50 

29. Jasmín 7 3,50 

30. Roubená zvonice 6 3,00 

31. Kaple sv. Václava 4 2,00 

32. Kostel sv. Anežky 3 1,50 

33. Kostel sv. Michaela 3 1,50 

34. Roubenka č. 44 0 0,00 

35. Hornův dům 0 0,00 

36. Pranýř 0 0,00 

37. Bročkova chalupa 0 0,00 

38. Cechovní postavník 0 0,00 

39. Náhrobník Buštíka 0 0,00 
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13. Ohodnoťte následující tvrzení. Váš názor zakřížkujte 

 

14. Kterých 5 přírodní a turistických zajímavosti byste doporučili turistům?  

  Zajímavot 
Celkový  

počet 

% z uvedných 

odpovědí  

1. Královec – rozhledna 130 65,00 

2. Lačnovské skály 89 44,50 

3. Lesopark 80 40,00 

4. Vařákovy paseky 76 38,00 

5. Klášťov 71 35,50 

6. Rozhledna loučka 63 31,50 

7. Ščúrnice 51 25,50 

8. EnviCentrum 41 20,50 

9. Jalovcová stráň 41 20,50 

10. Lačnov – šafrány 41 20,50 

11. Kaňoury 38 19,00 

12. Lačnovské rybníky 36 18,00 

13. Sidonie 25 12,50 

14. Ploščiny poteč 24 12,00 

15. Čertův kamen 22 11,00 

16. Bílé potoky 20 10,00 

17. U Petráky 16 8,00 

18. Dobšena 16 8,00 

19. Vařákovy paseky šafrány 16 8,00 

20. Pod Sveradovem 15 7,50 

21. Chladný vrch 9 4,50 

22. Sidonie 9 4,50 

23. Peklo 9 4,50 

24. Hluboče 7 3,50 

25. Údolí Smolinka 7 3,50 

26. Okrouhlá 6 3,00 

27. Pod vrchy 6 3,00 

28. Javůrky 6 3,00 
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29. Bařinka 6 3,00 

30. Šumlatová 4 2,00 

31. Lazy 4 2,00 

32. Pod Cigánem 3 1,50 

33. Stříbrník 3 1,50 

34. Informační dvůr 0 0,00 

35. Pod horou 0 0,00 

 

15. Který z těchto produktů je podle Vás nejtypičtější pro danou oblast?  

 

16. Mikroregiony jsou spíše: 

  
 ++  + 0  +   ++ 

  

Tradiční 20,5 37 30,5 12 0 Moderní 

Kultura 4 25 54 14 3 Příroda 

Bezpečné 32,5 35,5 29 3 0 Nebezpečné 

Šetrné k ŽP 20 37,5 32 7,5 3 Znečištěné 

Rozvinuté 9,5 31 36,5 16,5 6 Zaostalé 

Dobré cesty 4 6,5 28 29,5 30,5 Špatné cesty 

Zajímavá kultura 14,5 44,5 34,5 3,5 3 Nezajímavé 

Info o městech 19 34,5 35,5 11 2 Nedostatečné 

Info o akcích 13 36 35,5 13,5 2 Nedostatečné 

 

 

 



10 

 

17. Které médium využíváte k získání informací o mikroregionech? 

 

18. Které internetové stránky využíváte k získání informací o zajímavostech a 

akcích pořádaných ve vašem okolí 

 

19. Váš osobní názor na mikroregiony? 

Negativní názory Počet % 

1. Zbytečnost 8 5,33 

2. Utrácení peněz z EU, které se dají využívat lépe 13 8,67 

3. Preferování některých obcí/měst 3 2,00 
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Pozitivní názory Počet % 

1. Přínos pro oblast 29 19,33 

2. Zlepšení propagace 7 4,67 

3. Výchova dětí 11 7,33 

4. Zachovávání tradic 15 10,00 

5. Finanční podpora od státu a EU 33 22,00 

6. Krásná, čistá příroda 21 14,00 

7. Mnoho turistických atraktivit 6 4,00 

8. Zajímavé akce 4 2,67 

20. Co se Vám v mikroregionech nelíbí, co byte změnili? 

Co se Vám v mikroregionech nelíbí Počet % 

1. Špatný stav silnic 49 40,50 

2. Špatný dopravní obslužnost 9 7,44 

3. Propagace 10 8,26 

4. Nezaměstnost, málo dobře placených míst 37 30,58 

5. Přílišná těžba dřeva 6 4,96 

6. Přílišná ekologizace 2 1,65 

7. Stavby měnící ráz vesnice/města 1 0,83 

8. Nedostatek cyklostezek 7 5,79 

21. Pohlaví 
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22. Dosažené vzdělání 

 

  

23. Věková kategorie 
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Příloha č. 3 Ubytování v mikroregionech 

 

  
Typ Název Obec/město Počet lůžek 

1 Chata Študlov Študlov 8 lůžek 

2 Chata Petrůvka Petrůvka 8 lůžek 

3 Mobilheim Královec Valašské Klobouky 4 lůžka 

4 Hotely Alfacentrum Valašské Klobouky 35 lůžek 

5 Hotely Jelenovská Valašské Klobouky 181 lůžek 

6 Chata Královec Valašské Klobouky 6 lůžek 

7 Penzion Bílé Karpaty Slavičín 6 lůžek 

8 Chata Hložec Brumov-Bylnice 4 lůžka 

9 Penzion Roubenka Jestřabí 40 lůžek 

10 Ubytovna Topas Brumov-Bylnice 22 lůžek 

11 Ubytovna Hájenka Brumov-Bylnice x 

12 Ubytovna FC Elseremo Brumov-Bylnice x 

13 Penzion Sněhurka Brumov-Bylnice x 

14 Rekreační centrum Pohoda Sidonie x 

15 Rekreační centrum Ploština Drnovice x 

16 Chata Pláňavy Štítná nad Vláří - Popov 20 lůžek 

17 Penzion Javorník Štítná nad Vláří - Popov 37 lůžek 

18 Chata Lyžařská chata Valašské Klobouky 31 lůžek 

19 Penzion Horní náměstí Slavičín 10 lůžek 

20 Hotely Hotel Slavičín Slavičín x 

21 Chata Envicentrum Vysoké Pole 15 lůžek 

22 Chata Chalupa Valašské Klobouky 6 lůžek 

23 Motorest Koliba Valašské Klobouky x 

24 Penzion Apartmán Lipina Valašské Klobouky 10 lůžek 

25 Ubytovna Domov mládeže Valašské Klobouky 72 lůžek 

 


