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Summary 

 

This Bachelor thesis is focused on the Areas of the Walachia in light of tourism and 

its improvement in travel movement. In the first part of the thesis  are described the the 

local area characteristics  and natural conditions. The second part is taking a care of 

Walachia and its segmentation of tourist zones. It's focused on tourist activity, mainly on 

cultural and natural attractions, which mentioned area can provide. In the remaining part 

you can see the marketing survey, which deals customer satisfaction. Gained information 

are processed to graphs with final recommendation.  
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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá oblastí Valašska z hlediska turismu a jeho přínosem pro 

cestovní ruch. V první části práce je popsána charakteristika oblasti a přírodních poměrů. 

Druhá část se zabývá Valašskem a jeho členěním do turistických zón. Zaměřuje se na 

turistické aktivity, zejména na kulturní a přírodní zajímavosti, které daná oblast nabízí. Ve 

zbývající části je zpracován marketingový průzkum, zabývající se problematikou 

spokojenosti návštěvníků. Získané informace jsou zpracovány především formou grafů se 

závěrečným doporučením. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

aj.   a jiné 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

např.  například 

NKP  národní kulturní památka  

NKR  národní přírodní rezervace 

m n. m. metrů nad mořem 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na region Valašsko a jeho přínos z pohledu 

cestovního ruchu. Motivací k výběru tohoto tématu byl pro mě fakt, ţe mám k oblasti 

Valašska velmi blízko. Vzhledem k tomu, ţe na Horní Bečvě bydleli moji prarodiče, trávili 

jsme zde s bratrem donedávna kaţdým rokem letní prázdniny. Díky tomu jsem měla 

moţnost navštívit a seznámit se se značnou částí tohoto regionu. Získané poznatky bych 

chtěla zúročit ve své bakalářské práci a prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit 

spokojenost a názory návštěvníků Valašska.  

Cestování je celosvětovým trendem dnešní doby. Spousta z nás ráda poznává nová 

místa a památky, seznamuje se s jinou kulturou či gastronomií nebo cestuje za účelem 

odpočinku a relaxace. Cestovní ruch lze definovat jako formu uspokojování potřeb lidí 

v oblasti rekreace, turistiky a poznávání kultury, ke kterému dochází mimo běţné bydliště 

a ve volném čase obyvatelstva. 

V turistické oblasti Východní Moravy, uprostřed rozmanité přírody a hlubokých 

lesů, leţí Valašský region. Severovýchodní část tvoří rozsáhlý celek Moravskoslezských 

Beskyd, jejichţ součástí je největší CHKO v České republice Beskydy s rozlohou 1160 

km².  

Region nabízí vyuţití pro všechny věkové kategorie. Děti se mohou bavit ve 

zdejších koupalištích a bazénech, lanových centrech a hopsáním na trampolínách. Mladší a 

lidé středního věku ocení perfektní zázemí turistických i cykloturistických tras, lyţařských 

areálů a jiných sportovních aktivit. Starší generace mohou obdivovat zdejší památky a 

přírodní bohatství krajiny nebo trávit volný čas příjemnými procházkami a houbařením. 

Mnoho lidí si valašský region spojuje s NKP Valašské muzeum v přírodě v Roţnově pod 

Radhoštěm, s dobrým jídlem v dřevěnicích, s frgály, se slivovicí, s valašskou kyselicí nebo 

s tradičními folklórními slavnostmi, které se pořádají na několika místech této oblasti. 

Po úvodní kapitole jsem se zaměřila na charakteristiku zájmového území z hlediska 

přírodních poměrů. Třetí bod se týká cestovního ruchu Valašska, zaměřuje se na přírodní a 

kulturní lokality oblasti, které doporučuji navštívit. Jedná se např. o významná města, 

zámky, muzea, typy na výlety a jiné. V poslední kapitole je zpracován marketingový 

průzkum, ve kterém pomocí dotazníkového šetření zkoumám spokojenost a názory 
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návštěvníků valašského regionu. Výsledky průzkumu jsou zpracovány pomocí grafů. 

Bakalářskou práci jsem zakončila závěrečným shrnutím.  
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2 GEOLOGICKÁ STAVBA ZÁJMOVÉ OBLASTI 

2.1 Geologie území 

Území České republiky je tvořeno dvěma geologickými celky, Českým masivem a 

Západními Karpatami (obr. 1). Český masiv, je součástí pohoří táhnoucích se z jiţní 

Anglie a z Pyrenejského poloostrova přes Francii do střední Evropy, kde je největším 

povrchovým zbytkem variscid Český masiv. Jeho okrajové části zasahují z našeho území 

do Rakouska, Německa a Polska. Pohoří vniklo variským nebo-li hercynským vrásněním, 

které probíhalo zhruba před  380-300 mil. lety, tj. v době od středního devonu do svrchního 

karbonu. 

  Karpatská soustava byla zformována procesy alpinského vrásnění, kterým vznikla 

horstva od Pyrenejí přes Alpy a Karpaty dále k východu aţ do Himálají. Alpinské vrásnění 

je mnohem mladší neţ variské, probíhalo od svrchní křídy do terciéru. Příčinou vzniku 

horstva byla kolize jiţnější africké desky s varisky konsolidovanou severnější deskou 

dnešní Evropy. Alpinsky zvrásněná horstva se zachovala lépe neţ starší variská, protoţe 

nebyla postiţena dalšími horotvornými procesy. Vnější zóny Alp a Karpat jsou tvořeny 

druhohorními a třetihorními sedimenty flyšového charakteru (Chlupáč et al., 2002). 

O geologické stavbě podloţí Valašska lze říci, ţe patří k nejmladším u nás. Je 

součástí komplexu Západních Karpat (obr. 2), které vznikly ve třetihorách z usazenin 

moře, nazývaného Tethys. Tektonická stavba odpovídá horotvorným pohybům druhé fáze 

alpinského vrásnění (Barták et al., 2003).  

Geologické podloţí je tvořeno flyšem. Termínem flyš, od kterého je odvozen název 

flyšové pásmo, definuje soubor usazených hornin různé zrnitosti, které jsou tvořeny 

mnohonásobným rytmickým střídáním pískovců, jílovců, prachovců, slínovců, vzácně i 

vápenců a slepenců. K tvorbě flyše obvykle dochází v hlubokomořských pánvích 

(příkopech) na okraji kontinentu, zpravidla v závěrečných fázích vývoje pásemného 

pohoří. Většina flyšových hornin na Valašsku pochází z geologického období paleogénu, 

menší část z křídy. V Podbeskydské pahorkatině se nacházejí také těšínity křídového stáří. 

Jsou to tmavé, různorodé vulkanické horniny příbuzné čediči, které vznikly výlevem lávy 

na mořské dno (Janoška, 2000). 
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Pro flyšové horniny je typické rytmické střídání vrstev. Jednotlivé litologické typy 

sedimentů tvoří rytmy se zjemňující zrnitostí do nadloţí. Karpatský flyš se vyznačuje 

příkrovovou stavbou. To znamená, ţe sedimenty se usadily v jiných oblastech, neţ se 

nacházejí dnes. Povrchová část sedimentární výplně byla oddělena od podkladu, 

vyvrásněna do příkrovových těles klínovitého tvaru a přesunuta přes krystalinikum a 

platformní pokryv Českého masivu (Bubík et al, 2004). 

 

 

Obr. 1 Geologická mapa ČR,       označení polohy Valašska (Chlupáč et al.,2002) 

Český masiv 

Západní Karpaty 
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Obr. 2: Regionální geologické dělení Západních Karpat na našem území (podle usnesení 

České stratigrafické komise 1994, 1995). 1 – Český masiv, 2 – spodní miocén karpatské 

předhlubně, 3 – střední miocén, 4 – svrchní miocén, 5 – pliocén, 6 – pouzdřanská jednotka, 

7 – ždánická a podslezská j., 8 – zdounecká j., 10 – předmagurská j., 11 – račanská j. 

magurské skupiny příkrovů, 12 – bystrická j. magurské skupiny příkrovů, 13 – 

bělokarpatská j. magurské skupiny příkrovů, 14 – příkrovy a přesmyky, 15 – zlomy, 16 – 

okraj transgrese, 17 – linie geologických řezů, 18 – vrty (Chlupáč et al., 2002). 

Na geologické stavbě zájmového území se podílejí tři strukturní skupiny 

geologických jednotek různého stáří. Jsou to: flyšové pásmo, karpatská předhlubeň a 

Vídeňská pánev. 

Karpatské flyšové pásmo se v oblasti člení na vnější skupinu příkrovů a na 

magurskou skupinu příkrovů. Vnější skupina příkrovů s převahou flyšových sedimentů, 

obsahuje horniny neflyšového charakteru (obvykle vápence a silicity). Patří sem jednotka 

předmagurská (útrţky před čelem magurského příkrovu), slezská (jura-oligócen 

v Moravskoslezských Beskydech a v Podbeskydské pahorkatině), zdounecká (spodní křída 

aţ oligocén, tvoří útrţky v čele magurského příkrovu ve Chřibech), podslezská (faciálně 
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pestré uloţeniny křídy aţ eocénu přesunuté přes karpatskou předhlubeň hlavně 

v Podbeskydské pahorkatině), ţdánická a pouzdřanská. 

  Karpatská předhlubeň na Moravě je tvořena podélnými depresemi, zaloţenými 

v předpolí karpatského horstva. Jsou vyplněny převáţně mořskými sedimenty miocenního 

stáří a sladkovodními sedimenty pliocenními. Leţí diskordantně na horninách Českého 

masivu prekambrického aţ paleogenního stáří. Podle stavby a stratigrafického rozsahu 

výplně se člení na část jiţní, střední a severní. 

Vídeňská pánev je na Moravě tvořena vnitrohorskou pánví, vyplněnou neogenními 

mořskými a sladkovodními sedimenty. Na naše území zasahuje z Rakouska a Slovenska 

pouze svou severní částí. Podloţí pánve tvoří příkrovy flyšového pásma. Pánev byla 

zaloţena systémy hlubokých zlomů a mocnost výplně dosahuje aţ několika tisíc metrů 

(Chlupáč et al., 2002). 

2.2 Geomorfologie území 

Na území Valašska jsou Západní Karpaty zastoupeny flyšovým pásmem, které 

lemuje z vnější strany karpatský horský oblouk v České republice a také na Slovensku a 

v Polsku, kde navazuje na obdobné flyšové pásmo Východních Karpat. 

Vliv na tvorbu reliéfu území měly tektonické poruchy (zlomy) zemské kůry, které 

napříč protínají pásma horských hřbetů a geologických jednotek. Dále se na vzniku reliéfu 

podílela nestejnoměrná odolnost hornin uvnitř flyšových souvrství (Janoška, 2000). 

Valašsko se člení na sedm geomorfologických celků (obr. 3). Nejvyšší a 

nejčlenitější plochu území tvoří celek Moravskoslezských Beskyd. Jedná se o 

morfologicky nejvýraznější těleso na Valašsku, které je součástí godulského příkrovu (obr. 

4) slezské jednotky. Jihovýchodně leţí Javorníky a Hostýnsko – vsetínská hornatina, která 

je od Beskyd oddělena Roţnovskou brázdou. Nejseverněji se rozkládá Podbeskydská 

pahorkatina s mírným a méně členitým reliéfem. Na jihu se nachází Vizovická vrchovina, 

malou částí zasahují na území také Bíle Karpaty (Janoška, 2000). Oblast Beskyd tvoří 

několik horských hřebenů. V severní části se nacházejí tzv. Přední hory a na hranicích se 

Slovenskem Zadní hory. V jiţní části ve směru od severu leţí Radhošťský hřeben, 

Vsetínské vrchy a Javorníky. Nejvyšší jsou tzv. Přední hory s vrcholy - Lysá hora 1323 m 

n. m; Smrk 1276 m n. m; Kněhyně 1257 m n. m. (Barták et al., 2003). 
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Obr. 3: Geomorfologické jednotky Valašska (Janoška, 2000) 

 

Reliéf Beskyd je velmi členitý a kontrastní. Vyznačuje se různými tvary, od 

mohutných hornatinných a vrchovinných horských hřbetů, přes hluboká údolí, kotliny a 

brázdy, aţ po plochý nízký pahorkatinný reliéf v Podbeskydské pahorkatině. Horské hřbety 

a masivy se váţí na výskyt odolných pískovců godulského příkrovu (Bubík et al. 2004). 

Na reliéf Beskyd mělo vliv období kvartéru. Zalednění území v pleistocénu nebylo 

prokázáno, bylo zde tzv. periglaciální klima. V tomto období vznikaly podhorské 

náplavové kuţele, suťové pláště, říční terasy, balvanová moře a mrazové sruby.  V 

posledních deseti tisících letech, tedy v holocénu, je hlavním činitelem voda, která dosud 

modeluje reliéf území, tvoří štěrkové nánosy, strţe a břehové nátrţe. 

Vzhledem k tomu, ţe jsou Beskydy poměrně mladým pohořím, geomorfologické 

procesy, jako jsou svahové pohyby a činnost vody zde stále probíhají. Z těchto důvodů se 

pohoří řadí mezi nejprudší svahy v České republice. V Beskydech je zaznamenáno 279 

území zasaţených sesuvnými jevy, z toho 113 aktivních a 166 ostatních sesuvných území 

(Barták et al., 2003). 
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Ve flyšovém pásmu Západních Karpat je poměrně hojný výskyt pseudokrasových 

jeskyní. K tvorbě dochází díky gravitačním pohybům horninových bloků podél puklin, coţ 

dokazuje naprosto odlišné přírodní procesy vzniku, neţ je tomu u většiny jeskyní. 

(Janoška, 2000). Vznikají v hrubozrnných pískovcích a slepencích jiţ od pleistocénu 

(Pavelka et al., 2001). Podzemní prostory mají většinou menší rozlohu a jsou bez 

krápníkové výzdoby.  

Nejznámější pseudokrasovou jeskyní na Valašsku je Cyrilka, která se délkou 370 m 

řadí k nejdelším svého druhu v Evropě. K dalším jeskyním patří Kobylské ďůry ve 

Vsetínských vrších, Hladomorna v Pulčínských skalách, Smrdutá v Hostýnských vrších aj. 

(Janoška, 2000).  

               

Obr. 4: Flyš godulského souvrství (internet 1) 

 

2.3  Hydrologie území 

Beskydy jsou na vodu poměrně bohaté. Díky velkému zalesnění a poměrně 

řídkému osídlení patří zdejší vodstvo k velmi čistým. Z tohoto důvodu mají Beskydy 

celostátní význam a jsou součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).  
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Nejvýznamnějšími toky vsetínského okresu jsou Roţnovská a Vsetínská Bečva 

(obr. 5), které patří k úmoří Černého moře. V jejich povodí se nacházejí vodní nádrţe 

Stanovice a Bystřička. (Barták et al., 2003). Plošně největší je vodní nádrţ Stanovice u 

Karolinky (50,5ha), která slouţí jako zdroj pitné vody pro okresy Vsetín a Zlín. Bystřička 

byla původně budována jako zásobárna vody pro plánovaný průplav Odra – Dunaj. Dnes 

slouţí pro zachycování menších povodňových vln a také pro rekreační účely.  Z menších 

vodních ploch jsou významné např. dva Hamerské rybníky u Zubří, jezero ve Velkých 

Karlovicích aj. (Pavelka et al., 2001). 

Vsetínská i Roţnovská Bečva patří mezi řeky velmi vodné. Nejvyšší úroveň vodní 

hladiny bývá v dubnu a v březnu, tedy v měsících, kdy na horách taje sníh. Vyšší hladina 

vody v řekách bývá také v letních měsících, které jsou nejbohatší na sráţky. Nejméně 

vodné měsíce jsou prosinec aţ únor, protoţe sráţky jsou vázány ve sněhové pokrývce a 

nepodílejí se na vodním oběhu.  Na průtoky má vliv mnoho faktorů, jako je lesnatost, tvar 

reliéfu, geologické podloţí aj. Velký vliv má také přehrada Bystřička, pod kterou je průtok 

regulován vypouštěním (Barták et al., 2003). 

Území Valašska je poměrně chudé na podzemní vody a to díky málo propustným 

horninám karpatského flyše, které nemají vhodné podmínky pro oběh podzemních vod. 

Přestoţe kraj nemá příliš vhodné podmínky pro tvorbu podzemních vod, nelze opomenout 

prameny, které jsou upraveny do studánek např. Sachova studánka na Horní Bečvě, 

Chladná studánka ve Zděchově aj.  

 Zvláštním druhem podzemních vod jsou minerální vody. Na Vsetínsku se 

vyskytují lokality sirovodíkových pramenů, jedná se o 12 míst se 14 zřídly (Pavelka et al., 

2001). 
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Obr. 5: Soutok Vsetínské a Rožnovské Bečvy (internet 2) 

2.4 Klimatické podmínky 

Česká republika se rozkládá v mírném podnebném pásu severní polokoule ve středu 

Evropy. Přírodní poměry lze charakterizovat jako mírné vlhké podnebí se střídáním čtyř 

ročních období (Tolasz et al., 2007).  

Valašsko spadá do dvou klimatických oblastí. Chladná oblast zaujímá horské části, 

jako jsou: Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy, Javorníky, Vizovické vrchy a Bílé 

Karpaty. Do mírně teplé oblasti spadají Hostýnské vrchy spolu se zbývajícím územím 

vsetínského okresu. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v závislosti na nadmořské 

výšce lokality od 4,0 C do 7,9 C (Pavelka et al., 2001). Nejteplejším místem je Hovězí 

(390 m n. m., s teplotou 7,7 C), naopak nejniţší průměrné teploty jsou ve vysokých 

polohách Beskyd. Nejchladnějším místem je Lysá hora (1323 m n. m., 2,3 C). Obecně 

platí, ţe teplota klesá na kaţdých 100 výškových metrů o 0,5 aţ 1 C. Poměrně častým 

jevem v Beskydech jsou teplotní inverze. To znamená, ţe teplota vzduchu s výškou roste a 

na horách tak bývá teplo a slunečno, zatímco v údolí je obvykle chladněji a nízká oblačnost 

(Barták et al., 2003). Důleţitým faktorem, ovlivňujícím klimatické podmínky, jsou sráţky. 

K nejbohatším lokalitám patří Lysá hora, hodnota sráţek je zde průměrně 1390,8 mm 

ročně. S touto hodnotou patří k významným sráţkovým lokalitám v ČR. Zvláštní formou 

sráţek je sníh, průměrná délka souvislé sněhové pokrývky je na hřebenech 150 – 180 dní v 
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roce. Beskydy patří k oblastem s nejbohatší sněhovou pokrývkou v rámci ČR. Také vítr má 

vliv na klimatické faktory, především oblačnost, sráţky a teplotu (internet 3). 

2.5 Přírodní společenstva 

Region Valašska tvoří svou rozmanitostí oblast hlubokých lesů, které obklopují 

louky a pastviny bohaté na vzácné druhy rostlin a ţivočichů. Významné jsou také 

ekosystémy mokřadů a skal (Barták et al., 2003).  

Vsetínský kraj se svou lesnatostí řadí na třetí místo mezi okresy ČR, za Jeseník a 

Jablonec n. Nisou. Zajímavostí je, ţe stejnou lesnatost jako okres Vsetín má Švédsko. 

Zdejší lesy jsou tvořeny ze 78 % jehličnany (z toho 67 % smrk, 7 % jedle, 2 % modřín a 2 

% borovice), ostatní jsou lesy listnaté. Původně převládaly bučiny a jedlobučiny, avšak 

postupnou pasekářskou a valašskou kolonizací začaly ztrácet svou podobu. Poslední, 

zároveň největší zásahy do krajiny v 19. století, zapříčinilo nahrazování původních dřevin 

dnešními monokulturami smrku.  Mezi unikátní pozůstatky dřívějších lesů patří pralesní 

rezervace NPR Razula u Velkých Karlovic.  Další cennou lesní vegetací jsou habřiny a 

dubohabřiny, suťové a luţní lesy, paseky a skály. Z nelesní vegetace to jsou louky a 

pastviny, mokřady, křoviny aj. (Pavelka et al. 2001). 

2.6 Flóra a fauna 

Valašská krajina je jednou z nejrozmanitějších v ČR, coţ dokazuje také její ţivá 

sloţka. Nachází se zde velké mnoţství bylin vázaných většinou na listnaté lesy, mokřady, 

pastviny a louky. V zájmové oblasti je moţno vidět mnoho vzácných čeledí, z nichţ 

nejznámější je čeleď vstavačovitých rostlin – orchideje. Na loukách a pastvinách roste 

prstnatec bezový (obr. 6), prstnatec májový, vstavač muţský, hlavinka horská aj. Dalším 

vzácným druhem je čeleď hořcovitých rostlin, do které patří např. vzácný karpatský 

endemit hořeček ţlutavý (obr. 7), hořec tolitovitý a hořec kříţatý. Vyskytuje se zde také 

čeleď liliovitých rostlin např. česnek hadí a lilie zlatohlávek. Fenoménem pastvin 

moravských Karpat se stal jalovec obecný, který rovněţ patří ke koloritu valašské krajiny.  

K vzácným dřevinám se řadí také tis a rybíz skalní (internet 4). Opomenout nelze ani lesní 

plodiny, ze kterých je nejrozšířenější borůvka, ale také všechny druhy hub jedlých i 

jedovatých (Najbrt, 1978). 
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Obr. 6: Prstnatec bezový (internet 4)                      Obr. 7: Hořeček žlutavý (internet 5) 

 

Beskydy jsou domovem mnoha ţivočichů a jsou rovněţ významnou oblastí 

především díky společnému výskytu tří velkých šelem. Medvěda hnědého, vlka a rysa 

ostrovida. Tyto šelmy byly odpradávna obyvateli lesů, avšak k úbytku a postupnému 

vymizení velkých šelem došlo v souvislosti s osídlováním krajiny člověkem (internet 6). V 

dnešní době převaţuje snaha o ochranu těchto vzácných šelem, které se postupně začínají 

navracet do lesů.                                                                                  

Ptáci jsou v regionu zastoupeni velmi bohatě druhově i početně. Ţije zde mnoho 

vzácných a chráněných druhů. K těm nejvýznamnějším řadíme puštíka bělavého (obr. 8), 

který zde hnízdí na jediném místě v ČR. V horských lesích se vyskytují další vzácné sovy 

– sýc rousný a kulíšek nejmenší. Velice vzácný je také tetřev hlušec.  

Z bezobratlých ţivočichů zde ţije modranka karpatská (obr. 9) a rak říční. 

Z obojţivelníků mlok skvrnitý a čolek horský (Barták et al., 2003). 

                                       

Obr. 8: Puštík bělavý (internet 7)                        Obr. 9: Modranka karpatská (internet 6) 
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3 PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ PAMÁTKY 

VALAŠSKA 

Valašsko je součástí turistické oblasti Východní Moravy. Z pohledu cestovního 

ruchu se člení do pěti mikroregionů: Roţnovsko, Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Valašsko 

– Horní Vsacko, Hornolidečsko a další obce Valašska (sine 1). 

3.1 Roţnovsko 

Území Roţnovska zahrnuje obce: Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, 

Prostřední Bečva, Roţnov pod Radhoštěm, Stříteţ nad Bečvou, Valašská Bystřice, Vidče, 

Vigantice, Zubří. 

Roţnovsko leţí na úpatí Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských vrchů. Svou 

atraktivností se stalo nejnavštěvovanější oblastí Valašska. Nachází se zde řada kulturních 

památek, přičemţ nejvýznamnější je Valašské muzeum v přírodě. Dominantou území jsou 

také Pustevny s útulnami Maměnka a Libušín, socha pohanského boha Radegasta, 

posvátná hora Radhošť s kaplí sv. Cyrila a Metoděje. Roţnovsko je ideálním místem pro 

letní i zimní rekreaci (sine 2). Oblast nabízí hustou síť lyţařských, cykloturistických a 

pěších tras s různým stupněm náročnosti. Volný čas je také moţno trávit nejrůznějšími 

sportovními aktivitami: koupáním, golfem a rovněţ adrenalinovými činnostmi v tzv. Gibon 

parku. Občerstvení a příjemné posezení poskytnou místní restaurace a hospůdky, které 

nabízejí obvyklá i typicky stylová jídla, např. domácí zabíjačku a uzeniny, brynzu, zelí 

přímo z bečky, uzené sýry i tradiční valašské frgály. Rovněţ je bohatý výběr ubytovacích 

zařízení, od autokempů s celoročním provozem, přes penziony a hotely po ubytování v 

soukromí. V roce 1997 v Roţnově vznikl projekt Valašské království, který poskytuje 

moţnost cestovat s pasy Valašského království nebo platit královskou měnou, kterou je 

jurovalšár (sine 1). 
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3.1.1 Významné kulturní a přírodní lokality oblasti 

Roţnov pod Radhoštěm 

Kdysi dřevěné městečko Roţnov, dnes moderní město, leţí v údolí Roţnovské 

Bečvy. Nachází se v severní části okresu Vsetín a katastrálně náleţí ke Zlínskému kraji. 

Díky své poloze, přírodnímu bohatství, zajímavé minulosti a hlavně turistické atraktivitě je 

často označován za srdce Valašska (sine 1). 

Za nejstarší doklad o Roţnovu bývá povaţována zmínka v závěti olomouckého 

biskupa Brauna ze Schaumburku z r. 1267. Obyvatelé tehdejší osady se ţivili především 

soukenictvím a tkalcovstvím. Ve 2. polovině 19. století město proslulo lázněmi, 

nejznámější byla mléčná terapie, později se vyuţívaly jako lázně klimatické a 

vodoléčebné. Právě lázeňský ruch přispěl roku 1880 k povýšení Roţnova na město. Ve 20. 

století jejich věhlas upadal, velkou roli zde sehrála 2. světová válka a roku 1949 došlo 

k jejich zrušení. V dnešní době nám bývalou slávu lázeňství připomíná budova lázeňského 

domu, která je v současnosti vyuţívána jako centrum společenského a kulturního dění. 

Svého největšího rozmachu město dosáhlo hlavně díky elektrotechnickému podniku Tesla 

(zaloţen 1949). Počátky pletařského průmyslu jsou evidovány od roku 1889 (sine 2).  

V současné době je Roţnov pod Radoštěm znám především díky Valašskému 

muzeu v přírodě, opomenout však nelze ani centrum města, které tvoří Masarykovo 

náměstí (obr. 10) se sochami prvního československého prezidenta T.G. Masaryka, sv. 

Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Poblíţ náměstí se nachází barokní kostel Všech svatých 

z let 1745-1749 s cenným interiérem (Daněk, Glet, 1999). Středověkou historii města 

připomíná zřícenina gotického hradu Roţnov na kopci Hradisku. 

Roţnov je proslulý silnou folklorní tradicí a bohatým kulturním ţivotem. Působí 

zde mnoho národopisných souborů např. Radhošť, Polajka a Soláň (sine 1). 
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Obr. 10: Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm (originál, 2011) 

 

Valašské muzeum v přírodě 

Hlavní turistickou dominantou Valašska je NKP Valašské muzeum v přírodě. Jedná 

se o nejstarší a největší muzeum lidové architektury ve střední Evropě. Ve většině objektů 

muzea jsou interiéry s původním nebo rekonstruovaným vybavením. V červenci roku 1925 

byl schválen projekt muzea, který zpracovali bratři Jaroňkové, jejich záměrem bylo 

vytvořit „ţivé muzeum“. Ještě toho roku se začaly do muzea převáţet první objekty. 

Některé historicky nebo umělecky významné objekty přesunout do muzea z důvodu jejich 

ochrany nebylo moţné, proto byly tyto objekty nahrazeny jejich věrnými kopiemi.  

V expozici Valašského muzea lze shlédnout 80 architektonických objektů 

s předměty lidové kultury, umění, keramiky, kovářství aj. s původním vybavením 

řemeslných dílen i samotných domácností.   

Ve Valašském muzeu v přírodě je kaţdoročně pořádáno mnoho programů, které 

jsou součástí Valašského roku. Mezi nejznámější patří např. Velikonoce na Valašsku, 

Kovářský nebo Pekařský den, jarmark, Vánoce na dědině a další (Daněk, Glet, 1999).  

Současná podoba muzea je s obsáhlou kolekcí sbírkových předmětů a doprovodné 

dokumentace unikátem. Bude jen na dalších generacích potomků a profesionálních 

pracovníků, jak budou o toto bohatství valašské lidové kultury pečovat (Veselská et al., 

2005).  

Ţivot a způsob hospodaření obyvatel Valašska v 18. a 19. století přibliţují tři 

areály: Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina (Daněk, Glet, 1999). 
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a) Dřevěné městečko 

Dřevěné městečko je nejstarším areálem Valašského muzea v Roţnově pod 

Radhoštěm. Rozkládá v městském parku na levém břehu Roţnovské Bečvy. Díky dobré 

dostupnosti a také z důvodu konání většiny programů Valašského roku  v prostorách 

Dřevěného městečka, se stala právě tato část muzea nejnavštěvovanější. 

 Muzeum bylo poprvé slavnostně otevřeno roku 1925 folklorní slavností „Valašský 

rok“. Areál prezentuje ţivot původního venkovského města v období 19. a počátku 20. 

století.  

Základ muzea tvořily objekty převezené z roţnovského náměstí – Billův dům (obr. 

11) a stará roţnovská radnice, která byla doplněna o stavbu zvonice z Dolní Bečvy, 

rumpálové studny z Horní Lidče a kříţe z Valašské Polanky. Za tři roky od otevření 

přibyla do muzea další stavba z roţnovského náměstí – hostinec U Vašků, který je dodnes 

nejstarším objektem v muzeu. Ve 30. letech 20. století se Dřevěné městečko rozrostlo o 

kopii hlavní budovy fojtství z Velkých Karlovic a během 2. světové války byla v muzeu 

postavena další kopie – kostel svaté Anny z Větřkovic (obr. 12). V 60. letech bylo Fojství 

rozšířeno o hospodářské zázemí s chlévy, konírnou a sýpkami. Později byla v blízkosti 

hostince u Vašků postavena další stavba z roţnovského náměstí - kopie tzv. Ţingorovy 

chalupy. Ta je dodnes vyuţívána jako pohostinné zařízení s názvem Hospoda Na 

posledním groši. Pro kulturní účely byla do městečka umístěna Janíkova stodola, ve které 

se konají folklorní a divadelní vystoupení. Poslední stavba, která byla ve Dřevěném 

městečku postavena, byla kopie palírny z Lančova a kuţelny z Ústí u Vsetína (Drápalová, 

2007). 
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Obr. 11: Billův dům (originál, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Kostel svaté Anny z Větřkovic (originál, 2011) 

 

b) Valašská dědina 

Nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě je Valašská dědina. S jejím 

budováním se začalo v roce 1962, zpřístupněna návštěvníkům byla aţ o deset let později 

v roce 1972. Cílem bylo zachránit tradiční roubené domy a hospodářské budovy, které 
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byly v původním prostředí ohroţeny (obr. 13). Mimo těchto objektů zde stojí také větrný 

mlýn, kovárna, chlévy, stodoly, studny, zvonice a zahrádky, které jsou umístěny v členitém 

terénu s cestičkami. Díky tomu Valašská dědina mnohým lidem připomíná opravdové 

vesnice na Valašsku. Atmosféru Valašského venkova dotváří ohrada, se stádem chovných 

ovcí plemene valaška. Expozice v interiérech prezentují ţivot a hospodaření obyvatel 

Valašska od konce 18. do poloviny 20. století. Je zde moţno vidět stavení drobného i 

středního zemědělce, ale také bohatého sedláka. 

Ve Valašské dědině se rovněţ kaţdoročně pořádá celá řada programů např. 

řemeslné, zvykoslovné a akce oţivující staré technologie (sine 3). 

 

Obr. 13: Chalupy z Nového Hrozenkova (originál, 2010) 

 

c) Mlýnská dolina 

Mlýnská dolina byla otevřena v roce 1982 a je nejmladší částí areálu muzea. 

Záměrem pro výstavbu byla myšlenka dokumentovat vedle způsobu kaţdodenního ţivota 

také technickou zručnost valašských obyvatel, prezentovat technické stroje, které naši 

předkové denně pouţívali k běţnému ţivotu. Mlýnská dolina nabízí ke shlédnutí několik 

staveb poháněných především vodní silou. Mezi hlavní technické objekty areálu patří 

vodní hamr, který je rekonstrukcí hamru z Ostravice. Lisovna oleje ze 17. století, která 

pochází z Brumova a je příkladem vyuţívání lidské síly k získání oleje z pecek a semen. 

Kovárna z Horní Lidče (obr. 14) dokumentuje práci zručných řemeslníků při zpracování 

ţeleza. V provozu je také vodní mlýn, pila a valcha na zpracování lněného sukna. Všechny 

technické stroje v Mlýnské dolině jsou funkční (sine 4). Do provozu se zapojují kaţdou 
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prohlídku, aby návštěvníci měli moţnost vidět mletí obilí, plstnění sukna, lisování oleje, 

řezání desek a zkujňování ţeleza. Tyto stroje obsluhují vyškolení pracovníci, kteří jsou 

převlečeni do tradičních obleků proto, aby jejich vykonávaná práce byla ještě 

věrohodnější.  V letech 2008 – 2009 byl areál Mlýnské doliny rozšířen o další objekty - 

obytný dům z Trojanovic, jeho vnější podoba a konstrukční řešení jsou totoţná s 

hamerskými domy z Ostravice a Čeladné. Kovárnu z Horní Lidče, která dokumentuje práci 

zručných řemeslníků při výrobě předmětů ze ţeleza. Poslední přístavbou je stodola 

z Velkých Karlovic – Podťatého. Tyto objekty byly postaveny za finanční podpory tzv. 

Norských fondů (sine 4). 

 

  

Obr. 14: Kovárna z Horní Lidče (originál, 2010)                      

 

Pustevny 

Pustevny leţí v sedle radhošťského masivu v nadmořské výšce 1018 m a 

katastrálně leţí v obci Prostřední Bečva. Jedná se o významné a nejnavštěvovanější horské 

středisko Moravskoslezských Beskyd. Pustevny jsou křiţovatkou mnohých turistických 

cest a východiskem naučné stezky Radegast. Dostatek informačních tabulí zajišťuje pro 

turisty seznámení s přírodními zajímavostmi i historickými místy vrcholů a hřebenů 

Radhošťské hornatiny (Hasalík, 2008). V zimě jsou Pustevny vyhledávaným lyţařským 

střediskem, které nabízí jedenáct vleků a osm sjezdovek. Pohodlnou jízdu na Pustevny 

zajišťuje lanová dráha, která má své nástupiště v Trojanovicích, nedaleko hotelu Ráztoka 

(internet 8).  
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Název Pustevny je odvozen od poustevníků, kteří zde ţili v polovině 18. století. 

Cestovní ruch Pusteven je rovněţ úzce spojen s působením nejstaršího českého 

turistického spolku Pohorská jednota Radhošť z Frenštátu pod Radhoštěm. Zaloţení spolku 

se datuje v roce 1884. Jejich cílem bylo usnadnit dostupnost návštěvy valašských hor, 

vytvářet nové turistické stezky a stavět horské útulny.   

V letech 1897 – 1899 byly podle projektů slovenského architekta Dušana Jurkoviče 

postaveny dva nejznámější objekty Pusteven, útulna Libišín (obr. 15) a Maměnka (obr. 

16). Obě stavby byly slavnostně otevřeny 6. srpna 1899 svatou mší, slouţenou 

v radhošťské kapli.  

Koncem 19. století byla na vrcholu Radhoště postavena kamenná kaple sv. Cyrila a 

Metoděje. Později byla kaple obloţena šindelem a přistavena dřevěná zvonička v řecko-

uniatském slohu. Stavba byla postavena na počest příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou 

Moravu, kdy jedna z jejich poutí mířila také na Radhošť.  

V souvislosti s rozmachem turistiky a především lyţařského sportu v Beskydech, 

byly postaveny dva horské hotely. Roku 1926 byl otevřen hotel Tanečnica, o šest let 

později hotel Radegast, který se nachází poblíţ radhošťské kaple.  

Mezi Pustevnami a Radhoštěm se nachází beskydský symbol - socha Radegasta. 

Jedná se o pískovcovou sochu, která představuje pohanského boha úrody, plodnosti stád a 

pohostinství. Původní pískovcová socha Radegasta byla na Radhošť postavena v roce 1931 

u příleţitosti Slovanské pouti. Postupem času došlo  na několika místech k poškození 

sochy, proto byla v roce 1998 nahrazena kopií (Hasalík, 2008). 

 

Obr. 15: Libušín (originál, 2011)  
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Stavby Maměnka a Libušín vznikaly kombinováním různých motivů a prvků 

lidového stavitelství, které byly převzaty z lokalit Valašska a Slovenska. Jurkovič chtěl 

svým architektonickým dílem na Pustevnách upozornit na bohatství staronových forem 

schopných existence i v jiné době. Postupem času budovy chátraly a z důvodu nedostatku 

finančních prostředků se v roce 1947 uvaţovalo o jejich demolici. Ke zbourání nedošlo jen 

díky Jurkoviče, který se tehdy ve svých 79 letech postavil za zachování objektů a navrhl 

plán obnovy k záchraně staveb. V šedesátých letech 20. století se stavby začaly opravovat, 

avšak opravy nebyly dostačující a nadále docházelo k jejich chátrání, proto byl jejich 

provoz omezován aţ do jejich úplného zastavení.  

Od roku 1995 je areál staveb na Pustevnách, (Libušín a Maměnka s přilehlou 

valašskou zvonicí) spravován Valašským muzeem v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm. 

Pro záchranu těchto objektů byly ještě toho roku vyhlášeny za Národní kulturní památku. 

Poslední rekonstrukce začala v roce 1997. Pro rekonstrukci byla stanovena přísná kritéria, 

aby se zachovala autentičnost staveb, především stavební prvky a architektonické články 

s původními detaily dveří, oken, zábradlí, stropů a barevného řešení. První byla opravena 

jídelna Libušín, její interiér je vyzdoben freskami a sgrafity s motivy valašských a 

slovenských pověstí podle pověstí Mikolaše Alše. Libušín byl veřejnosti zpřístupněn 

v roce 1999. Zrekonstruovaná Maměnka od roku 2003 slouţí jako ubytovací zařízení 

hotelového typu. Vybavení pokojů je téměř kopií původního nábytku, který se zachoval 

v depozitáři muzea (Hasalík, 2008). 

 

Obr. 16: Maměnka (originál, 2011) 
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CHKO Besykdy 

Beskydy (obr. 17) jsou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice, její 

výměra činí 1160 km
2
. Vyhlášena byla v roce 1973 pro původní pralesovité porosty 

s výskytem vzácných druhů ţivočichů a rostlin, druhově pestrá luční a pastvinná 

společenstva a jedinečné povrchové i podzemní jevy. Významné přírodní hodnoty oblasti 

dokazuje 57 maloplošných zvláště chráněných území, z toho sedm v kategorii národní 

přírodní rezervace (NPR). Území je také bohaté na památky lidové architektury, zejména 

roubených dřevěnic. CHKO Beskydy byla navrţena mezi evropsky významné lokality 

soustavy Natura 2000. V rámci projektu zde byly vyhlášeny dvě ptačí oblasti (Beskydy a 

Horní Vsacko). Posláním a samotným cílem CHKO je ochrana všech hodnot krajiny a 

přírodních zdrojů, péče o zdejší přírodní bohatství a zachování její unikátnosti i pro další 

generace (internet 9). 

 

 

Obr. 17: CHKO Beskydy (internet 9) 

Kněhyně – Čertův mlýn 

V roce 1989 byla Kněhyně – Čertův mlýn vyhlášena za národní přírodní rezervaci. 

Rozkládá se na katastru obcí Čeladná a Prostřední Bečva. Svou rozlohou 195 ha je největší 

rezervací v CHKO Beskydy a zároveň je součástí nadregionálního biocentra. V rezervaci 

se zachoval jedinečný zbytek přirozených lesních porostů horského typu ve věku 160 – 
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180 let. Nejrozšířenějším druhem ve vrcholové části je smrk ztepilý a v niţších polohách 

buk lesní (Barták et al. 2002). Rezervace je zajímavá velkým mnoţstvím 

pseudokrasových, ale veřejnosti nepřístupných jeskyní. Největší z nich je Kněhyňská 

jeskyně, která dosahuje hloubky 67 m a délky chodeb cca 250 m (Petřvalský, 2007). 

3.2 Valašskomeziříčsko – Kelečsko 

K tomuto mikroregionu náleţí obce: Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, 

Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Stříteţ nad Bečvou, 

Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová. 

Valašskomeziříčsko – Kelečsko je nejstarším osídleným územím v okresu Vsetín. 

Významnými městy oblasti jsou Valašské Meziříčí a Kelč, svou atraktivností a kulturními 

památkami se staly centrem cestovního ruchu oblasti (sine 2). K cenným památkám patří 

toleranční kostel ve Velké Lhotě, ve kterém působil jako farář Jan Karafiát, autor Broučků. 

K nejvýznamnějším akcím města patří Valašská rallye, mezinárodní recitační soutěţ, 

přehlídka amatérských divadel, folklorní festival Babí léto a festival cimbálu. Z přírodního 

bohatství jsou zajímavé zámecké parky Lešná a Branky, významnou přírodní rezervací je 

Choryňský mokřad. Milovníci sportu ocení řadu turistických a cykloturistických tras, 

vodáci mohou sjíţdět Roţnovskou i Vsetínskou Bečvu nebo vyuţít loděnici se slalomovou 

dráhou. Valašská rallye zase zaujme obdivovatele motorismu (sine 1). 

3.2.1 Významné kulturní a přírodní lokality oblasti  

Valašské Meziříčí 

 Město leţí v podhůří Beskyd na soutoku Vsetínské a Roţnovské Bečvy. Původně 

zde byly dvě samostatné obce – Krásno a Meziříčí, které se v roce 1923 sloučily a vzniklo 

město Valašské Meziříčí. Město bylo sídlem prvních českých středních škol na 

severovýchodní Moravě. Díky bohatému kulturnímu ţivotu a také z hlediska 

ekonomického významu, bývalo Valašské Meziříčí často nazýváno Valašskými Athénami. 

Hlavního rozvoje město dosáhlo koncem 19. století. V tomto období zde byla zaloţena dvě 

gymnázia a v roce 1908 vznikla první česká gobelínová škola, která je dnes známá jako 

Moravská gobelínová manufaktura.   
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Město je jedním z kulturních center Valašska, svým návštěvníkům nabízí řadu 

památek. K těm nejvýznamnějším patří zámek Ţerotínů, který je dnes sídlem Kulturního 

zařízení města Valašského Meziříčí, zámek Kinských, kostel Sv. Trojice, kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, hvězdárna aj. Chráněnou kulturní památkou je historické 

centrum města (obr. 18) s náměstím a měšťanskými domy (David et al., 2001). 

 

Obr. 18: Městská památková zóna ve Valašském Meziříčí (originál, 2011) 

Kelč 

Město Kelč leţí v záhorské pahorkatině na rozhraní Valašska a Hané. Území Kelče 

začalo být osídlováno jiţ v mladší době kamenné, avšak souvislé historické osídlení se 

datuje od roku 1000 n.l. Z tohoto období pochází poklad mincí a zlomkové stříbro. Jejich 

původ nasvědčuje, ţe Kelčí procházela důleţitá obchodní tepna. 

Historická část Kelče byla v roce 1992 vyhlášena městskou památkovou zónou. 

Mezi významné památky patří renesanční zámek ze 16. století, kostel sv. Kateřiny a farní 

kostel sv. Petra a Pavla (sine 2). 
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Zámek Kinských  

Zámek Kinských (obr. 19) se nachází v Krásně nad Bečvou, coţ je  místní část 

města Valašského Meziříčí. Původně se zde nacházela úřední budova, kterou postavil rod 

Ţerotínů, ale v 19. století ji koupili Kinští. V roce 1854 dal hrabě Eugen Kinský přestavět 

zděnou budovu na empírový zámek, který je obklopen parkem anglického stylu (Kramář, 

Dorčák, 1998). 

Od roku 1948 v zámku sídlí meziříčské muzeum, které patří k nejstarším muzeím 

na Moravě. Je zde uloţeno asi půl milionu sbírkových předmětů. Nacházejí se zde dvě 

hlavní sbírky - společenskovědní (sbírka archeologická, historická, etnografická, sbírka 

starých tisků a rukopisů, výtvarného umění aj.) a přírodovědná (sbírka botanická, 

geologická, entomologická a zoologická). Mezi stálé expozice patří sbírka o historii města, 

sklářské výrobě a tkaní gobelínů (Valoušková, 2004). 

 

Obr. 19: Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí (originál, 2011) 

Hvězdárna Valašské Meziříčí 

Hvězdárna Valašské Meziříčí byla poprvé otevřená roku 1955. Navázala na činnost 

průkopníka astronomie na Valašsku Antonína Ballnera, který v roce 1929 vybudoval na 

kopci zvaném Stínadla malou dřevěnou hvězdárničku s otáčivou kopulí o průměru tři 

metry. V regionu tak vznikla první soukromá observatoř, kterou její majitel nazýval 

„Kolňa badajna“.  V roce 1973 byla tato původní hvězdárna prohlášena kulturní památkou. 
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Oprava a do značné míry i záchrana historické Ballnerovy pozorovatelny začala v roce 

1994, aby se zachovala i pro další generace jako doklad zájmu obyvatel Valašska o dění ve 

vesmíru.  Od roku 2001 je Ballnerova hvězdárna nedílnou součástí Hvězdárny Valašské 

Meziříčí a pro návštěvníky je plně zpřístupněna.  

Hlavní budova Hvězdárny Valašské Meziříčí byla navrţena akad. arch. Zdeňkem 

Plesníkem. Jako odborné pracoviště byla roku 1964 přistavěna budova druhá. Postupně 

byla hvězdárna vybavena moderními přístroji a technikou. V současnosti hvězdárna pořádá 

celostátní astronomické semináře, výstavy a exkurze. Dále pravidelně uskutečňuje akce pro 

širokou veřejnost a také speciální programy pro odborníky i astronomy amatéry. 

Kaţdoročně organizuje letní astronomický tábor a meteorické expedice pro mládeţ 

(Martinek, 2001). 

Zámecký park Lešná 

Tento park se z hlediska kompozičního a dendrologického řadí nejcennějším na 

území severní Moravy. Z původní okrasné zahrady náleţející k baroknímu zámku Lešná, 

byl v 19. století zaloţen přírodně krajinářský park. Koncem 19. století byl rozšířen o oboru, 

ovocnou školku a zahradnictví se třemi skleníky, později novým vodovodem, kašnou 

s vodotryskem, tenisovým hřištěm a kuţelnou. K nejvýznamnějším dřevinám parku patří 

mohutný habr obecný (jeden z největších ve střední Evropě), cypříšek nutkajský, borovice 

limba, platan javorolisty aj. (Pavelka, et al., 2001). 

Choryňský mokřad 

Přírodní rezervace Choryňský mokřad se nachází mezi hrází Velkého Choryňského 

rybníka a státní silnicí Valašské Meziříčí – Hranice. Vznik Choryňského mokřadu souvisel 

s obnovou Choryňského rybníka v roce 1953, kdy docházelo k podmáčení území 

zemědělských pozemků, ve kterých se vytvořila mokřadní společenstva rákosu (obr. 20), 

vysokých ostřic a orobince. Dnes je území významným refugiem mokřadní flóry (prstnatec 

májový aj.), vodních bezobratlých ţivočichů (váţka jasnoskrvnná, šídlo luční aj.) a 

obojţivelníků (čolek obecný, rosnička zelená aj.). Lokalita je zajímavá rovněţ z hlediska 

ornitologického, hnízdí zde např. chřástal kropenatý, strnad rákosní, moták pochop aj. 

Choryňský mokřad je v současnosti ohroţen sukcesí, pro uchování této přírodní rezervace 
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je nutná pravidelná údrţba spojena s kosením trávy a likvidací náletových dřevin (Pavelka, 

et al., 2001). 

 

Obr. 20: Choryňský mokřad (internet 10) 

3.3 Valašsko – Horní Vsacko 

Území Valašsko-Horní Vsacko zahrnuje obce: Bystřička, Halenkov, Hovězí, 

Huslenky, Janová, Karolinka, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Vsetín, Zděchov. 

Region Horní Vsacko se rozprostírá v údolí Vsetínské Bečvy, mezi hřebeny 

Javorníků, Beskyd a Vsetínských vrchů (sine 2). Tato oblast je neodmyslitelně spojena 

s lidovými tradicemi, krásnou přírodou a především původními obyvateli – Valachy. Ve 

vesnických památkových zónách jako jsou Huslenky, Velké Karlovice a Zděchov lze najít 

spoustu památek lidové architektury. Navštívit je moţno řadu folklorních akcí, muzeum a 

památníky. Obdivovatelé přírody mohou vyrazit na výlet po naučných stezkách či 

k pramenu Vsetínské Bečvy, horskému pralesu Razula, Arboretu Semetín aj. Přestoţe 

oblast patří k niţším pohořím, má velmi příznivé sněhové podmínky. Milovníci zimních 

radovánek ocení moderní lyţařské areály s perfektním zázemím, běţecké tratě, moţnost 

jízdy na skútru, sněţném člunu nebo saních. V létě je oblíbeným rekreačním místem 

s písčitou pláţí přehrada Bystřička. Bohatá je rovněţ nabídka ubytovacích a stravovacích 

sluţeb, wellness pobytů a sportovních zařízení (sine 1). 
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3.3.1 Významné kulturní a přírodní lokality oblasti 

Vsetín 

Město Vsetín se rozprostírá na rozhraní Vsetínských, Vizovických a Hostýnských 

vrchů. Leţí v údolí Vsetínské Bečvy, která město rozděluje na dvě části. Nejstarší písemná 

zmínka o Vsetíně pochází z roku 1308, tedy z doby, kdy bylo zaloţeno Starší Horní město. 

Mladší Dolní město vzniklo v polovině 17. století, ale k jejich sloučení došlo aţ v roce 

1849. Od 19. století je vývoj města spojen s rozmachem průmyslu – firma Kohn a Thonet 

zaloţili světoznámou továrnu na nábytek z ohýbaného dřeva, která má dnes svou expozici 

v Okresním vlastivědném muzeu Vsetín. Dále byly ve městě otevřeny sklárny, parní pily, 

sirkárny aj., ale po roce 1989 postupně došlo k jejich útlumu (David et al., 2001).  

Dominantou města je původně renesanční zámek, který byl postupně přestavěn na 

klasicistní. V současnosti jsou v zámku (obr. 21) umístěny výstavní prostory a depozitáře 

Okresního vlastivědného muzea. Jeho expozice seznamují návštěvníky se ţivotem obyvatel 

Valašska. Dále je moţno navštívit galerii výtvarného umění nebo pozoruhodnou sbírku 

Thonetova nábytku z ohýbaného dřeva. Za návštěvu také stojí farní kostel Panny Marie, 

budova staré radnice na Horním náměstí a dům z konce 19. století na Palackého ulici, který 

je zdoben sgrafitovou výzdobou fasády dle návrhů Mikoláše Alše (Daněk, Glet, 1999).  

Město Vsetín pořádá mnoho kulturních akcí. Mezi ty nejnavštěvovanější patří 

Valašské záření, Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, Letní filmový maraton aj. 

Pro sportovce je zde nabídka mnohých cyklistických, pěších a naučných tras, lyţařský 

areál Jasenka a řada upravovaných běţeckých tras (sine 1). 

 

Obr. 21: Zámek ve Vsetíně (originál, 2011) 
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Velké Karlovice 

Obec Velké Karlovice leţí při úpatí Javorníků, v údolí Vsetínské Bečvy, nedaleko 

hranic se Slovenskou republikou. Z původních pasekářských usedlostí byla, roku 1714 

majitelem roţnovského panství Karlem Jindřichem ze Ţerotína, zaloţena ves Karlovice. Po 

dlouholetých sporech mezi vsetínským a roţnovským panstvím byla ves rozdělena na 

Velké a Malé Karlovice. K jejich spojení znovu došlo v roce 1966 (Nekuda, 2002). V obci 

se dochovala řada staveb původní roubené architektury, a proto zde byla vyhlášena 

vesnická památková zóna. K významným památkám patří roubený kostel Panny Marie 

Sněţné (obr. 22) z roku 1754, Karlovské fojtství, jehoţ kopie se nachází ve Valašském 

muzeu v přírodě v Roţnově pod Radoštěm. Dalším významným objektem je kupecký dům 

z roku 1813, který je znám také pod názvem Barvičův dům podle posledního karlovského 

fojta. Dnes v kupeckém domě sídlí Karlovské muzeum.  Pro obec je typická řada lidových 

umělců a řemeslníků, zabývajícími se převáţně řezbářstvím. Velké Karlovice nabízejí 

krásnou přírodu CHKO Beskydy a skvělé podmínky pro lyţaře, cyklisty i pěší turisty (sine 

1). 

 

Obr. 22: Kostel Panny Marie Sněžné (originál, 2011) 

NPR Razula 

Národní přírodní rezervace Razula se nachází se v údolí Malé Hanzlůvky a 

katastrálně náleţí obci Velké Karlovice. Za rezervaci byla vyhlášena jiţ v roce 1949 a je 

jedna z nejstarších v České republice. Jedná se o zachovalé území původního lesního 

ekosystému Javorníků s rozlohou 23, 2 ha. Rezervace byla vyhlášena k ochraně původního 
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jedlobukového porostu pralesovitého charakteru s příměsí javoru klenu a smrku ztepilého, 

které jsou typické pro pohoří Javorníky. Významný je rovněţ výskyt mnoha vzácných 

druhů rostlin a ţivočichů. Průměrné stáří stromů je 200 let, ale nachází se zde nejstarší 

jedle, které rostou uţ 300 – 350 let (sine 1). 

Soláň 

Vrchol Soláň (861 m n.m.) leţí ve Vsetínských vrších a je součástí CHKO 

Beskydy. Je povaţován za jednu z nejkrásnějších oblastí Valašska. Nabízí pěkný výhled na 

okolní pohoří Javorníků, Moravskoslezských Beskyd a také na menší údolí Horního 

Vsacka. Vyznačuje se krásami horských luk, hlubokých lesů a malebnými dřevěnicemi 

(internet 3). Soláň leţí uprostřed hřebene Vsacký Cáb – Soláň – Bumbálka, po které vede 

jedna z nejoblíbenějších běţeckých tras v Beskydech. Výborné podmínky zdejších 

lyţařských areálů uspokojí náročné lyţaře i začátečníky. Perfektní ubytovací i stravovací 

sluţby poskytnou místní hotely a penziony. Dominantou vrcholu je nejmladší stavba na 

Soláni Zvonice (obr. 23), která slouţí jako informační centrum a galerie. Pro návštěvníky 

nabízí stálou expozici valašských umělců, malířů, sochařů, řezbářů aj., jejichţ tvorba je 

inspirována Valašskem a lidovým uměním. Vedle zvonice stojí ze dřeva vyřezávané sochy 

s valašskou tématikou (sine 1). 

 

Obr. 23: Soláňská zvonice (originál, 2011) 
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3.4 Hornolidečsko 

Územně patří k Hornolidečsku obce: Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, 

Leskovec, Lidečko, Luţná, Pozděchov, Prlov, Seninka, Střelná, Študlov, Ústí, Valašská 

Polanka, Valašská Senice, Valašské Příkazy. 

Oblast Hornolidečska je typická především svou malebnou přírodou, která 

návštěvníkům nabízí nejširší moţnosti aktivního odpočinku. Turistické centrum regionu se 

nachází v Horním Lidči, s řadou památek lidové architektury. Milovníci kulturních záţitků 

a lidových tradic se mohou zúčastnit zdejších fašankových průvodů s voděním medvěda 

nebo starovalašských doţínek. Velmi významné jsou zdejší skalní útvary. Horolezci 

mohou zdolat horolezecké terény Lančovských, Pulčínských a Čertových skal. Také 

poměrně náročná Hornolidečská magistrála slibuje skvělé záţitky zdatným cyklistům. 

Klidnější povahy ocení naučnou stezku Vařákovy paseky, procházku kolem Lančovských 

rybníků nebo krásný výhled z rozhledny na kopci Vartovna v Senince (sine 1).  

3.4.1 Významné kulturní a přírodní lokality oblasti 

Horní Lideč 

 Horní Lideč leţí na rozhraní Vizovické vrchoviny a Javorníků, obcí protéká říčka 

Senice. Nejstarší zmínky o osídlení území obce pocházejí jiţ z doby bronzové (sine 2). 

Nachází se zde několik památek lidové architektury, např. dvoupodlaţní roubená sýpka 

s pavlačí z poloviny 19. století, dřevěná zvonice z roku 1711 a roubená studna. Dnes se 

jedná o repliky, protoţe originály staveb z 19. století byly v roce 1927 přestěhovány do 

Valašského muzea v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm. Za návštěvu také stojí novodobý 

filiální kostel sv. Václava, v jehoţ blízkosti se nachází památník obětí obou světových 

válek. K přírodním zajímavostem obce patří chráněný 500 let starý dub a 300 let stará lípa. 

Část území obce leţí na okraji CHKO Beskydy (Nekuda, 2002). 

NPR Pulčín – Hradisko 

Národní přírodní rezervace leţí v jihozápadní části rozsáhlého celku Javorníků 

v Pulčínské hornatině nedaleko údolí řeky Senice, kterým jsou Javorníky odděleny od 

Vizovických vrchů. Pulčín – Hradisko byl vyhlášen za NPR v roce 1989 a jeho celková 

rozloha činí 73 ha (Kočí, 2007). Území rezervace je tvořeno Pulčínskými skálami (obr. 24) 
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spolu s vrcholem Hradisko (773 m n. m.) a jeho strmými svahy a dalšími skalními útvary, 

které jsou ukryty v lese. Rezervace se nachází v CHKO Beskydy a je součástí soustavy 

Natura 2000 – ptačí oblasti Horní Vsacko a evropsky významné lokality Beskydy (sine 1). 

V Pulčínské hornatině se vyskytuje mnoho pískovcových útvarů, ty nejrozsáhlejší 

vystupují právě na vrcholu Hradisko. Díky svému rozsahu a tvarové rozmanitosti je území 

nazýváno skalním městem, které je největší v moravských Karpatech. Vyskytují se zde 

různě vysoké pískovcové skalní stěny, hřibovité skalní věţe a kamenná moře. V okolí 

Hradiska se nachází úplný soubor podzemních i povrchových pseudokrasových tvarů 

vysoké přírodní hodnoty (Pavelka et al., 2001). Součástí rezervace je také archeologická 

památka. Jedná se o sídliště lidu popelnicových polí s nálezy z doby bronzové, kultury 

luţické, laténské a slovanské. Ve středověku na skalách stával gotický hrad Pulčín, ze 

kterého se dochovaly pouze schody vytesané do vrcholové skály (Kočí, 2007). 

 

Obr. 24: Pulčínské skály (internet 11) 

Rozhledna Vartovna 

Ocelová rozhledna se nachází na kopci Vartovna (651 m n. m.) na rozhraní obcí 

Seninka, Jasenná a Liptál. Díky své výšce 37 m nabízí krásný výhled na Vizovické vrchy, 

Beskydy a Malou Fatru. Rozhledna je kovové konstrukce ve tvaru spirály, kterou navrhl 

architekt Ivan Bergmann. Vrchol Vartovny je doplněn sítí naučných stezek a je 

křiţovatkou mnoha turistických a cykloturistických tras (sine 1). 



Denisa Zálesná: Přínos Valašska pro turismus 

2011  33 

3.5 Další obce Valašska 

K dalším obcím Valašska patří obce: Hošťálková, Jablůnka, Kateřinice, Klenov, 

Lhota u Vsetína, Liptál, Malá Bystřice, Prţno, Ratiboř, Růţďka. 

Z hlediska dělení cestovního ruchu jsou poslední oblastí Valašska zbývající obce, 

které se nacházejí na rozmezí Hostýnských a Vsetínských vrchů. Oblast je ideálním 

místem pro dovolenou, svým klidem a harmonií nabízí relaxaci a odpočinek od městského 

shonu a stresu. Zdejší krásy přírody je moţno objevovat pěšky i na kole, dostatečné 

značení turistických tras zabezpečí pohodovou procházku nebo jiţ zmíněnou jízdu na kole. 

Za výlet stojí zřícenina templářského hradu na Klenově, řada evangelických kostelů, 

zámek Hošťálková aj. Kulturní záţitek a zábavu nabídnou vyhlášené Liptálské slavnosti 

(sine 1). 

3.5.1 Významné kulturní a přírodní lokality oblasti 

Liptál 

Liptál leţí 9 km jihozápadně od Vsetína, obcí protéká potok Rokytenka, oddělující 

výběţky Hostýnských a Vizovických vrchů. Nejstarší písemná zpráva o Liptále pochází 

z roku 1361, kdy se o toto území vedl spor mezi klášterem ve Vizovicích a jeho sousedy,  

pány ze Šternberka  (Nekuda, 2002). V Liptále se nachází několik kulturních památek, 

např. zámek z konce 17. století, který je postaven v barokním slohu. Prvním zámeckým 

pánem byl pravděpodobně Vilém Sedlnický z Choltic, za kterého byly vybudovány dva 

dvory s ovčírny, zahrady, panský mlýn a pila, palírna a samozřejmě typický hostinec a 

šenk. V obci se nachází dva kostely. Jedná se o katolický kostel sv. Michala Archanděla, 

který byl postaven v roce 1796 v barokním slohu. Poblíţ kostela se nachází hrobka 

majitelů panství hrabat ze Stommu z počátku 19. století. Druhý kostel je evangelický 

z roku 1907. Postaven byl místo původního tolerančního kostela z roku 1783, který byl 

poškozen bleskem. Významnou tradici v Liptále má zdejší folklor (obr. 25). Vyhlášený je 

přírodní amfiteátr, ve kterém se kaţdoročně pořádá mezinárodní folklorní festival 

Liptálské slavnosti (Harabiš et al., 2002). V roce 2006 obec Liptál získala ocenění 

celostátní soutěţe Vesnice roku. 
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Obr. 25: Liptálské slavnosti (internet 12) 

Naučná stezka Tesák 

Naučná stezka Tesák je nejdelší na východní Moravě. Jedná se o stezku střední 

náročnosti s celkovou délkou 27 km. Přírodovědně – historická trasa je vhodná pro pěší 

turistiku i cyklisty, seznamuje s přírodními zajímavostmi a krajinou mezi Vsetínem a 

hlavním hřebenem Vsetínských vrchů. Začátek stezky je ve Vsetíně, vede přes vrchy 

Chléviska (640 m n. m.) a Bludný (659 m n. m.) aţ k turistickému středisku, kde stezka 

Tesák končí. Vede valašskou krajinou, ve které je moţno obdivovat pasekářské usedlosti, 

staré sady, drobná políčka a louky, na kterých rostou vzácné čeledě vstavačových rostlin. 

Informační tabule seznamují turisty také se způsoby hospodaření, architekturou, historií 

Valašska a odbojem za II. světové války (internet 13). 
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4   SPOKOJENOST NÁVŠTĚVNÍKŮ VALAŠSKA 

– MARKETINGOVÝ PRŮZKUM 

Marketingový průzkum lze definovat jako cílevědomou a organizovanou činnost, 

zabývající se systematickým sběrem, zaznamenáváním a následným vyhodnocováním 

údajů o problémech spojených s marketingem výrobků či sluţeb.  

Nejčastější a zároveň nejtypičtější metodou marketingového průzkumu je 

dotazování. Tato metoda se zakládá na verbální komunikaci s jednotlivými zkoumanými 

osobami, tzv. respondenty. Cílem je zjištění rozdílů v mínění dotazovaných a získání jejich 

názorů na zkoumaný produkt či sluţbu.  V porovnání s jinými kvantitativními metodami, 

jsou výsledky dotazování snadněji zpracovatelné (Svobodová et al., 1994). 

4.1 Cíl a metodika průzkumu 

V této kapitole bakalářské práce se věnuji realizaci marketingového průzkumu a 

následné analýze informací, které jsem díky dotazníkům získala. Cílem tohoto 

marketingového šetření je snaha zjistit spokojenost návštěvníků Valašska se sluţbami a 

jednotlivými atributy s nimi souvisejícími. Dílčími cíli jsou: popsat profil typického 

návštěvníka, analyzovat přednosti a nedostatky oblasti a na základě výsledků 

marketingového průzkumu navrhnout moţnosti zlepšení nabídky sluţeb.  

Z hlediska metody šetření jsem zvolila kvantitativní průzkum. Informace potřebné 

pro samotnou realizaci průzkumu byly čerpány z primárních zdrojů, které jsem získala na 

základě písemného dotazování. Návštěvníky jsem oslovila prostřednictvím tištěného 

dotazníku, který jsem osobně rozdávala ve městech -  Roţnov pod Radhoštěm, Valašské 

Meziříčí a ve Vsetíně.   Průzkum byl prováděn od 4. do 6. 3. 2011.  

Dotazník je anonymní a skládá se z 16 otázek (příloha I), které jsou rozděleny do 

několika částí. V úvodu je popsán účel marketingového průzkumu a také návod, jak jej 

mají respondenti vyplnit. První část je zaměřena na otázky zjišťující profil typického 

návštěvníka. Druhá část zkoumá samotnou spokojenost se sluţbami a třetí část dotazníku 

tvoří otázky identifikační.  Otázky jsou uzavřené, jen u jedné je v případě odpovědí „ne“ 

moţnost odpovědi vlastními slovy.  
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Oslovila jsem přibliţně 150 náhodně vybraných lidí, přičemţ ne všichni mi byli 

ochotni věnovat svůj čas. Při rozdávání dotazníku jsem se většinou setkala s kladným 

přístupem a ochotou se na průzkumu podílet. Výběrový vzorek představuje 100 

respondentů.   

4.2 Výsledky průzkumu 

Získané údaje z dotazníků jsem postupně zpracovala a vyhodnotila. Kaţdou 

otázkou se zabývám jednotlivě. Nejdříve jsem zpracovala četnost odpovědí a výsledky 

vyjádřila v procentech. Stěţejní otázky průzkumu jsou podrobně okomentovány a graficky 

znázorněny.  

V první části se zabývám identifikačními otázkami. Ve druhé části jsou otázky 

zaměřeny na motivaci a podnět k návštěvě Valašska. Ve zbývající části průzkumu 

hodnotím spokojenost respondentů se sluţbami a jejich názory na region.  

Pohlaví 

Dotazování se zúčastnilo 100 respondentů z toho 58 % ţen a 42 % muţů. 

Věková struktura respondentů 

Nejpočetněji zastoupena věková kategorie byla 27 – 39 let (44 %).  Druhá 

nejčastější kategorie se pohybovala v rozmezí 15 – 26 let (27 %). Ostatních 29 % tvořila 

kategorie 40 – 59 let tj. 18 %, 60 a více let tj. 11 %.  

Ekonomická aktivita 

Nejpočetněji zastoupenou kategorií ekonomické aktivity byli zaměstnanci (61 %). 

Tento počet souvisí také s otázkou věku návštěvníků, kde byla nejvíce zastoupena věková 

skupina 27 – 39 let. Další početnou skupinou byli studenti (15 %) a ţeny na mateřské 

dovolené (9 %). Nezaměstnaní tvořili (8 %) a důchodci (7 %). 

Bydliště – kraj 

Poslední identifikační otázka byla zaměřena na místo bydliště (kraje). U této otázky 

byli nejčastějšími návštěvníky Valašska obyvatelé Zlínské kraje (35 %). Důleţitými 
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turisty, podporujícími cestovní ruch oblasti, byli také obyvatelé Moravskoslezského kraje 

(32 %). Ostatních 33 % tvořili obyvatelé Olomouckého kraje (15 %), Jihomoravského 

kraje (9 %), jiné (6 %), hlavní město Praha (3 %). V kategorii jiné, byl zmíněn např. 

Středočeský a Jihočeský kraj, ale také Slovenská republika.  

Z výše uvedeného lze konstatovat, ţe typickým návštěvníkem regionu Valašska je 

člověk, ve věkové skupině 27 – 39 let, ze Zlínského či Moravskoslezského kraje, s délkou 

pobytu 2 – 3 dnů.  

 

Obr. 26: Účel návštěvy (originál, 2011) 

 

Důleţitým faktorem, podporující cestovní ruch Valašska, je důvod návštěvy turistů. 

Z výsledků průzkumu vyplynulo, ţe 32 % dotazovaných navštěvují území Valašska za 

účelem místního folkloru a lidové architektury. Druhým nejčastějším důvodem návštěvy 

byla záţitková turistika (23 %). Termín záţitková turistika představuje např. festivaly, 

kulturní akce a představení, kulturní památky, valašskou gastronomii aj. Častou odpovědí 

byla také aktivní dovolená (19 %), kterou zastupuje turistika, cykloturistika, lyţování, 

horolezectví, golf apod. Účelem návštěvy byl také rekreační pobyt (13 %), mezi který patří 

např. wellness pobyty. Zbývajících 13% činilo přírodní bohatství (10 %) a jiné (3 %). 

Moţnost volby „jiné“ představovala malou skupinu lidí, kteří v regionu vlastní chatu nebo 

přijeli za svými přáteli nebo rodinou. 
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Obr. 27: Podnět návštěvy (originál, 2011) 

 

K této otázce odpovědělo nejvíce respondentů, ţe čerpají ze svých vlastních 

zkušeností (36 %). To je pro region velmi pozitivní zpráva, která dokazuje, ţe se zde 

turisté opakovaně vracejí. Úspěšné byly také propagační materiály (28 %). Nutno zmínit, 

ţe se jednalo především o propagační materiály mikroregionu Roţnovska. Třetí nejčastější 

odpovědí bylo doporučení od přátel nebo známých (22 %). Tento podnět návštěvy je velmi 

významný, protoţe doporučení od přátel či známých popř. rodiny, dokazuje jejich 

spokojenost. Spokojenost se sluţbami je v dnešní době velmi motivujícím podnětem pro 

opakovanost návštěvy a získání dalších návštěvníků. Jedná se o výbornou formu reklamy, 

která region nestojí ţádné náklady. Moţnost média (televize, internet, noviny a časopis) 

zvolilo (14 %) respondentů, proto by bylo dobré tuto kategorii posílit. Vhodný způsob pro 

reklamu je internet, protoţe ho v dnešní době vyuţívá spousta mladých lidí a tím zvyšuje 

moţnost oslovení široké škály návštěvníků. Také reklama v tisku, novinách i časopisech 

osloví řadu lidí, především starší generace, která internet často nepouţívá. Ţádný 

respondent nezvolil odpověď jiné zdroje, která by mohla zastupovat např. náhodný typ na 

výlet či dovolenou.  
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Obr. 28: Četnost návštěv (originál, 2011) 

 

Na otázku, jak často Valašsko navštěvujete, odpovědělo nejvíce respondentů: 

jednou ročně (34 %). Ti, kteří takto odpověděli, rovněţ často volili, ţe do regionu přijeli za 

účelem folklorní akce nebo za památkami. Druhou nejčastější odpovědí bylo, ţe region 

navštěvují několikrát do roka (31 %). V tomto případě se jedná především o turisty, kteří 

do regionu jezdí za účelem aktivního odpočinku. V zimě dominují lyţařské areály a v létě 

cykloturistické trasy. Dalších 23 % respondentů zvolilo, ţe oblast navštěvují co dva a více 

let. Méně častými návštěvníky byli lidé, kteří bydlí v Čechách, coţ je pro jejich vzdálenost 

pochopitelné. Dotázaní, kteří odpověděli, ţe do Valašska jezdí pravidelně kaţdý měsíc (12 

%), jsou majitelé místních chat nebo lidé ţijící v blízkém okolí.  

 

Jakým způsobem jste se do regionu dopravil/a? 

Při zjišťování jakým dopravním prostředkem do regionu přijeli, odpovědělo 59 % 

automobilem, 16 % na kole, 14 % autobusem, vlakem 7% a jinak se dopravilo 4% 

dotázaných.  
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Obr. 29: Délka pobytu (originál, 2011) 

 

Nejčastější délka pobytu v trvání 2 – 3 dnů byla uváděna ve (38 %), coţ odpovídá 

krátkodobému cestovnímu ruchu. Tato forma je v současnosti nejpreferovanějším 

způsobem dovolené a odpočinku. Častou odpovědí byla také jednodenní návštěva (33 %), 

kterou volili lidé ze Zlínského a v menší míře z Moravskoslezského kraje. Dalších 21 % 

respondentů odpovědělo, ţe přijeli na 4 – 7 dní. Nejčastěji se jednalo o věkovou kategorii 

27 – 39 let, která zastupuje především rodiny s dětmi. Zbývajících 6 % uvádělo 8 – 15 

denní délku pobytu. Více neţ 15 dní nezvolil nikdo z dotazovaných. 

 

Pokud v regionu nocujete, jaký způsob ubytování jste zvolil/a? 

Na tuto otázku respondenti odpovídali pouze v případě, ţe v předchozí otázce 

neoznačili délku pobytu jako jednodenní návštěvu. Celkově na tuto otázku odpovědělo 67 

dotazovaných. Nejčastějším typem ubytování byl zvolen penzion. Jedná se o kvalitní a 

komfortní způsob ubytování za dostupnou cenu.  Druhou nejčastější odpovědí byl hotel. 

Region Valašska svým návštěvníkům nabízí mnoho hotelů, od těch skromnějších po 

moderní hotely s bohatou nabídkou sluţeb, zahrnující např. vyhřívaný bazén, fitness 

centrum, posilovnu, sportovní zázemí aj. Camping zvolilo 18 % dotazovaných. Odpověď 

„jinak“ volili např. majitelé chat. Ostatních 13 % zastupuje ubytování u přátel/rodiny (10 

%) a 3 % tvoří kategorie motely/ubytovny.  
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Obr. 30: Nejatraktivnější mikroregion (originál, 2011) 

 

Nejatraktivnější oblastí pro respondenty bylo Roţnovsko, jehoţ dominantou je 

především NKP Valašské muzeum v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm a také Pustevny 

s útulnami Maměnka a Libušín. Za atraktivní je rovněţ povaţována oblast Valašsko – 

Horní Vsacko, která je proslulá obcí Velké Karlovice s rozsáhlými lyţařskými středisky. 

Zbývajících 14 % tvořilo Valašskomeziříčsko – Kelečsko a Hornolidečsko. Pravdou je, ţe 

jsou obě oblasti povaţovány dle dotazovaných za nejméně atraktivní, ale vzhledem ke 

konkurenci tak významné oblasti Roţnovska, která je povaţována za srdce Valašska, se 

umístily poměrně slušně. Podstatné je, ţe obě oblasti jsou pro turisty zajímavé a patří mezi 

vyhledávané cíle.  

 

V jaké výši je Vaše maximální útrata během celého pobytu? (na osobu) 

Z výsledků získaných z dotazníků vyplynulo, ţe 40 % respondentů je ochotno na 

osobu utratit od 1001 do 2500 Kč. Na tuto otázku často odpovídali turisté, jejichţ délka 

pobytu byla 2 – 3 dny. Dalších 26 % zastoupila maximální útrata do 1000 Kč, kterou volili 

lidé na jednodenním výletě. Poměrně častou odpovědí byla také kategorie v rozmezí 2501 

– 5000 Kč (23 %). Nejvyšší maximální útratu nad 5000 Kč zvolilo11 %. Zde se jednalo o 

zákazníky luxusních hotelů s wellness programy a často také lyţaře na týdenním pobytu.  
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Obr. 31: Spokojenost se službami (originál, 2011) 

 

Podstatou průzkumu, bylo zjistit spokojenost turistů se stávajícími sluţbami a 

celkový dojem, který na ně Valašsko zanechalo. Respondenti měli na výběr ze škály pěti 

moţných odpovědí s hodnocením od 1 – 5, přičemţ platilo známkování jako ve škole.  

Kvalita ubytování byla respondenty převáţně hodnocena 1 (46 %).  Pouze 5 % 

s ubytováním spokojeno nebylo a zvolili známku 5. Dalších 11 % dotázaných označilo 

moţnost – nedokáţu posoudit, z čeho lze soudit, ţe zde moţnost ubytování nevyuţili, 

protoţe jejich návštěva byla pouze jednodenní nebo nocovali u známých či rodiny. 

Nejméně zastoupené známky byly 4 a 5, coţ je pro tamní provozovatelé ubytovacích 

zařízení dobrá zpráva. 

Respondenti byli se stravováním evidentně spokojeni, coţ dokazuje jejich 

hodnocení 1 (51 %), 2 (36 %), 3 (8 %). Známku 4 označilo pouze 5 %, přičemţ hodnocení 

5 a - nedokáţu posoudit zvoleno nebylo.  

Pro návštěvníky, kteří do regionu cestují automobilem, je dopravní značení velmi 

podstatné. Je důleţité, aby se řidič na silnicích dokázal orientovat a snadno našel svůj cíl. 

Úroveň dopravního značení byla nejvíce hodnocena známkami 2 (31 %) a 3 (28 %), coţ 

odpovídá průměrné kvalitě. Nelze však opomenout také známky 4 a 5. 
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Bohatá nabídka lyţařských areálů, koupališť, golfu i sportovních stadionů zajistila 

oblasti známky 2 (41 %) a 1 (24 %). Zbývajících 18 % návštěvníků zvolilo moţnost – 

nedokáţu odpovědět, z čehoţ lze opět vyvodit, ţe sportovní zařízení nevyuţili.  

Odpovědi na otázku zabývající se spokojeností s rezervacemi sluţeb byly pro mne 

překvapivé, protoţe nejčastější odpověď byla – nedokáţu posoudit 39 %. Z této moţnosti 

vyplývá, ţe rezervaci sluţeb tito návštěvníci vůbec nevyuţili. Respondenti, kteří rezervaci 

sluţeb naopak vyuţili, často volili známku 2 (26%). Je však potřeba věnovat pozornost i 

zbylým 38 %, které tvoří známky 3 (17 %), 4 (11 %) a 5 (7 %). 

Spokojenost se zázemím pro děti byla nejčastěji hodnocena známkou 2 (44 %), 23 

% zvolilo moţnost odpovědi - nedokáţu posoudit, toto hodnocení volili ve většině případů 

respondenti ve věku 15 – 26 let. Z niţšího věku lze soudit, ţe do lokality s dětmi nepřijeli a 

proto se o zázemí pro ně ani nezajímali. Hodnocení 1 zvolilo 18 %, naopak 4 označilo 6 % 

dotázaných. 

Valašsko je neodmyslitelně spjato se silnou folklorní tradicí a lidovým řemeslem, 

proto by zde měla být i bohatá nabídka akcí, orientovaných na folklor. Z výsledku 

hodnocení vyplývá, ţe jsou návštěvníci regionu spokojeni, protoţe nejpočetnější volba 

byla 1 (39 %). Známka 5 zvolena nebyla, coţ dokazuje pestrou nabídku folklorních akcí.  

Valašsko jako region, lze zařadit do průměrné cenové hladiny poskytovaných 

sluţeb v České republice. Nespokojenost s cenami potvrdilo jen 21 % dotázaných, kteří 

udělili známky 4 a 5. Nejpočetnější známky byly 2 (38 %) a 3 (27 %).  

Lidský faktor je důleţitým společenským ukazatelem. Prezentuje povahu, vzhled i 

celkový dojem obyvatel, zaměstnanců aj. Jedná se např. o povahové vlastnosti, mezi které 

patří: vstřícnost, ochota poradit, snaha pomoci aj. Důleţitými ukazateli lidského faktoru 

jsou také vzhled a oblečení. V tomto směru region obstál na výbornou, hodnotící na tuto 

otázku reagovali velmi pozitivně, čemuţ odpovídá hodnocení známkami 1 (53 %) a 2 (21 

%). 

Zaznamenal/a jste nějakou službu, která Vám zde chybí? 

V deváté otázce jsem zjišťovala, jestli respondenti zaznamenali nějakou sluţbu, 

která jim v regionu schází. Nejvíce respondentů označilo odpověď „ne“ (57 %), z toho lze 

usoudit, ţe s nabídkou sluţeb byli spokojeni. Naopak 43 % zvolilo odpověď „ano“. 
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V tomto případě měli moţnost uvést, které sluţby by v regionu zlepšili nebo které zcela 

postrádali. Časté výtky byly na nedostatek parkovacích míst, kritizována byla i některá 

nadměrně zpoplatněná parkoviště. Podnětem respondentů bylo zřízení velkého aquaparku, 

nebo obnovení lázní v Roţnově. Nedostatkem bylo i málo veřejných WC.  

Splnila návštěva Valašska Vaše očekávání? 

S návštěvou Valašska bylo zcela spokojeno celých 44 % respondentů. Částečně 

uspokojeno bylo 48 % dotázaných a 8 % návštěva zcela neuspokojila.  

 

Obr. 32: Doporučení známým (originál, 2011) 

 

V závěrečné otázce měli respondenti odpovědět, jestli by návštěvu, případně pobyt 

doporučili svým známým nebo rodině. Jiţ z grafu je patrné, ţe jednoznačná odpověď byla 

„ano“ (93 %), coţ je pro region pozitivním signálem a další moţnost získání 

potencionálních návštěvníků.   

4.3 Návrhy a doporučení  

Na základě marketingového průzkumu a také z vlastních zkušeností, bych navrhla 

faktory, které by mohly maximalizovat spokojenost návštěvníků. Zaměřím se na 

zkvalitnění sluţeb doprovázející cestovní ruch regionu k moţnému rozvoji. Dále navrhnu 

zřízení zábavního komplexu, který by mohl cestovní ruch oblasti podstatně zvýšit. 
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4.3.1 Dopravní sluţby  

Jedním ze základních předpokladů rozvoje cestovního ruchu jsou dopravní sluţby a 

s nimi spojená infrastruktura i materiálně technická základna silniční dopravy, kterou tvoří 

silniční síť, obsluţná technická zařízení (čerpací stanice) a dopravní prostředky. Pro region 

a samotný cestovní ruch je důleţité, aby byl stav silnic vyhovující. Vzhledem k tomu, ţe 

většina respondentů v dotazníku označila, ţe přijeli automobilem, doporučila bych 

investovat do místních komunikací a zabezpečit přehledné dopravní značení, které ne vţdy 

dle dotazovaných bylo vyhovující. Rovněţ by bylo vhodné vybudovat více parkovacích 

míst, především v blízkosti hlavních turistických cílů v regionu. Je pravda, ţe stávající 

parkoviště, jsou poměrně velká, ale ani tak nejsou v hlavní turistické sezoně dostačující.  

4.3.2 Turistické balíčky 

Vytvoření turistických balíčků by pro návštěvníky znamenalo zajímavější a 

komfortnější nabídku v oblasti sluţeb cestovního ruchu i samotného pobytu jiţ se 

zajištěným programem. Turistický balíček by měl být nabízen za zvýhodněnou cenu a 

mohl by obsahovat jiţ zajištěný program pro turisty např. výlety, průvodce a ubytování se 

stravou. Kaţdý balíček by se měl zaměřit na určitou cílovou skupinu tak, aby uspokojil 

potřeby všech návštěvníků. Jednalo by se např. o balíčky s kulturně poznávací tématikou, 

sportovně zaměřené pobyty nebo venkovskou turistiku – dnes oblíbenou agroturistiku.  

Podpora těchto turistických balíčků by přispěla ke zvýšení návštěvnosti v celém regionu.  

4.3.3 Zřízení zábavního centra 

Vybudování zábavního parku by bylo vhodné, z důvodu celorepublikové absence 

tohoto druhu zábavy. Jednalo by se o rozsáhlý komplex s mnoţstvím atrakcí, které by byly 

rozděleny do několika částí, např. atrakce pro nejmenší, pro rodiny s dětmi a adrenalinové 

atrakce, mezi které patří: horské dráhy, autodromy, obří kola, vodní dráhy, střelnice, 

nafukovací skluzavky, strašidelné domy a nejrůznější kolotoče. Součástí parku by byla 

rovněţ tematická zábava, která by návštěvníkům nabízela různá show a vystoupení.   

V parku by se nacházely restaurace a stánky s občerstvením tak, aby zde návštěvníci mohli 

pohodlně strávit celý den. Vzhledem k tomu, ţe by se jednalo o zábavní park, doporučila 

bych zvolit místo lokality mimo Roţnovsko tak, aby nenarušil tradici místního folkloru a 

lidové architektury. Vhodné místo pro výstavbu parku by bylo v mikroregionu 
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Valašskomeziříčsko-Kelečesko. Vybudování takového komplexu by do kraje přilákalo 

mnoţství návštěvníků nejen z celé České republiky, ale také zahraniční turisty.   

4.3.4 Obnova lázeňství  

Počátky roţnovského lázeňství se datují od roku 1796, kdy se začala vyuţívat tzv. 

mléčná terapie, později vznikly lázně klimatické a vodoléčebné. Díky tomu, ţe lázeňský 

ruch zde byl proslulý a jezdívali sem lidé z daleka, bylo by vhodné obnovit tradici 

lázeňství v Roţnově. Městu i celému kraji by se podstatně zvýšila návštěvnost a navíc by 

se vytvořily nové pracovní příleţitostí pro občany.  

4.3.5 Vyuţití vodních ploch 

Vzhledem k tomu, ţe se v regionu nachází přehradní nádrţ Horní Bečva, přírodní 

nádrţ v Novém Hrozenkově a přehrada Bystřička, doporučila bych zvýšit vyuţití vodních 

ploch k rekreačním účelům. Dostačující je pouze vyuţití vodní plochy na přehradě 

Bystřička, která je vyhlášeným místem k rekreaci, avšak i ta provozuje jen níţe uvedený 

aquazorbing a půjčovnu šlapadel. Pro maximalizaci návštěvnosti místních vodních ploch, 

by bylo vhodné zavést tyto vodní sporty:  

Aquazorbing 

Je druh adrenalinové zábavy, při které je účastník uzavřen do velké plastové koule. 

Smyslem aquazorbingu je snaha o chůzi po vodní hladině. Zásoba kyslíku v kouli postačí 

v průměru na 25 minut.  

Šlapadla  

Šlapadlo je vodní plavidlo, poháněno lidskou silou. Tento druh plavidla je v ČR 

oblíben a neměl by chybět na ţádné vodní ploše určené k rekreaci. 

Tzv. vodní banán 

 Jízda na nafukovacím banánu spočívá v udrţení rovnováhy v zatáčce či při skocích 

na vlnách. Podstatou je vodní skútr, který banán (nebo jiný nafukovací prostředek) táhne 

po vodní hladině.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na přínos Valašska pro turismus. Z výše 

uvedených poznatků práce je patrné, ţe Valašsko je z hlediska cestovního ruchu velmi 

atraktivní. Vysoká kvalita ţivotního prostředí, převáţně členitý horský reliéf a značná 

lesnatost, jsou významnými dispozicemi, kterými se území pyšní. Svým návštěvníkům 

nabízí mnoho zajímavých míst, které stojí za zhlédnutí. Turisté mohou obdivovat řadu 

kulturních i přírodních památek, jedinečnou architekturu dřevěných staveb, valašský 

folklor či zdejší lidové tradice. Pro milovníky sportu je zde k dispozici řada naučných, 

turistických a cykloturistických tras, lyţařských areálů, sportovních center aj. 

Z hlediska cestovního ruchu, je pro zájmovou oblast velkým přínosem vznik 

turistické organizace Východní Morava, které je Valašsko součástí.  Ta vede region k lepší 

marketingové strategii a díky zaloţení internetového portálu Centrála cestovního ruchu 

Východní Morava, skvěle propaguje Valašsko. Nabízí moţnosti ubytování, pohostinství a 

také poskytuje tipy na výlety. Organizace rovněţ vytváří propagační materiály, informační 

letáky a turistické průvodce regionem.   

V praktické části bakalářské práce jsem se věnovala marketingovému průzkumu. 

Spokojenost turistů Valašska a cestovního ruchu jako takového, se odvíjí od úrovně 

poskytovaných sluţeb. Abych zjistila spokojenost turistů valašského regionu se zdejšími 

sluţbami, vytvořila jsem dotazník, který byl korespondován návštěvníkům zájmové 

oblasti. Dotazníky jsem rozdala v hlavních turistických městech Valašska. Z výsledku 

marketingového průzkumu vyplynulo, ţe turisté jsou se sluţbami spokojeni. Největší 

chválu získalo místní stravování a pohostinství. Velký podíl na tomto výsledku nese 

tradiční valašská kuchyně, kterou si mnozí návštěvníci velmi oblíbili. Respondenti rovněţ 

velmi pozitivně reagovali na hodnocení lidského faktoru v oblasti, který prezentuje vzhled, 

oblečení, povahu a celkový dojem obyvatel a zaměstnanců aj.  Značná spokojenost byla i 

s nabídkou folklorních akcí, ubytováním a sportovním vyţitím. Naopak méně spokojeni 

byli s dopravním značením a s rezervací sluţeb. Prostory pro zlepšení a doporučení jsem 

uvedla ve čtvrtém bodě, v podkapitole návrhy a doporučení.  

 Závěrem lze konstatovat, ţe Valašsko je ideálním místem pro rekreaci, poskytuje 

nejrůznější formy cestovního ruchu, např. kulturně poznávací, sportovně turistický a 
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rekreační cestovní ruch. Zároveň svou pestrou nabídkou zaujme široký okruh návštěvníků 

všech věkových kategorií.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

   

Příloha I/1                                                                                                              

Příloha 1: Dotazník 

 

 

Váţený respondente/ váţená respondentko! 

Dovoluji si Vás poţádat o vyplnění dotazníku, který se týká Valašska a jeho rozvoje v 

oblasti cestovního ruchu. Dotazník je anonymní, obsahuje 16 otázek a slouţí pouze pro 

praktickou část mé bakalářské práce. Při uzavřených otázkách označte pouze jednu 

odpověď z uvedených moţností, pokud není uvedeno jinak. Děkuji za Váš čas věnovaný 

tomuto dotazníku. 

1. Za jakým účelem jste Valašsko navštívil/la? 

a) folklór, lidová architektura 

b) aktivní dovolena – turistika, cykloturistika, lyţování, golf apod. 

c) záţitková turistika – festivaly, valašská gastronomie apod. 

d) rekreační pobyt 

e) přírodní bohatství 

f) jiné 

2. Podnětem pro Vaši návštěvu bylo: 

a) vlastní zkušenost 

b) propagační materiály/turistický průvodce 

c) doporučení od přátel/známých 

d) média 

e) jiné zdroje 

3. Jak často Valašský region navštěvujete? 

a) kaţdý měsíc 

b) několikrát do roka 

c) jednou za rok 

d) co dva a více let 

4. Jakým způsobem jste se do regionu dopravila/a? 

a) automobil 

b) autobus 

c) vlak 

d) kolo 

e) jinak 
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Příloha I/2 

5. Kolik času strávíte v turistické oblasti Valašska? 

a) jsem pouze na jednodenním výletě (bez přenocování) 

b) 2 – 3 dny  

c) 4 – 7 dní  

d) 8 – 15 dní 

e) více neţ 15 dní 

 

6. Pokud v regionu nocujete, jaký způsob ubytování jste zvolil/a? 

a) Hotel 

b) pension 

c) motel/ubytovna 

d) camping 

e) u přátel/rodiny 

f) jinak 

 

7. Kterou oblast Valašska povaţujete za nejvíce atraktivní? 

      a) Roţnovsko (Horní Bečva, Roţnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče aj.) 

b) Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Kelč, Kladeruby, Valašské Meziříčí, Zašova aj.) 

c) Valašsko – Horní Vsacko (Bystřička, Karolinka, Velké Karlovice, Vsetín aj.) 

d)   Hornolidečsko (Horní Lideč, Lidečko, Pozděchov, Ústí, Valašská Senice aj.) 

 

8. V jaké výši je Vaše maximální útrata během celého pobytu? (na osobu) 

a) do 1000 Kč 

b) 1001 – 2500 Kč 

c) 2501 – 5000 Kč 

d) nad 5000 Kč. 

 

9. Pomocí škály hodnoťte spokojenost se sluţbami, 1 – 5 (známkování jako ve škole) 

a)   ubytování:  1  2  3       4  5      Nevím 

b) stravování / pohostinství:  1  2  3       4  5      Nevím 

c) dopravní značení:                         1  2  3       4  5      Nevím 

d) sportovní vyuţití:         1  2  3       4  5      Nevím 

e) rezervace sluţeb:  1  2  3       4  5      Nevím 

f)   zázemí pro děti:                           1  2  3       4  5      Nevím 

g)   nabídka folklorních akcí:  1  2  3       4  5      Nevím 

h)   cenová dostupnost:  1  2  3       4  5      Nevím 

i) lidský faktor:  1  2  3       4  5      Nevím 

 

10.Zaznamenal/la jste nějakou sluţbu, která Vám zde chybí? 

a) ne 

b) ano (uveďte jaká) 
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Příloha I/3 

11. Splnila návštěva Valašska Vaše očekávání? 

a) ano, zcela uspokojila 

b) částečně uspokojila 

c) zcela neuspokojila 

 

 

12.Doporučil/la byste návštěvu Valašska svým známým? 

a) ano  

b) ne  

 

 

13. Pohlaví 

a) ţena 

b) muţ 

14. Věková kategorie 

a) 15 – 26 

b) 27 – 39 

c) 40 – 59 

d) 60 a více 

 

15. Ekonomická aktivita 

a) Zaměstnanec / Podnikatel 

b) Mateřská dovolená 

c) Student 

d) Důchodce 

e) Nezaměstnaný/á 

 

16. Bydliště  

a) Zlínský kraj                                                         

b) Moravskoslezský                                                 

c) Jihomoravský kraj                                               

d) Olomoucká kraj 

e) Hlavní město Praha 

f) jiné 

 

 

 


