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1 Úvod 

Cyklostezky a v podstatě cyklistická doprava všeobecně, je v posledních letech vnímána 

jako jedna ze základních otázek, které mohou ovlivnit region. Do většího povědomí  

se promítla po vstupu České republiky do Evropské unie, která na výstavbách cyklostezek  

a tras, které nenarušují životní prostředí, participuje a velkým dílem přispívá  

právě na budování těchto ekologických soustav komunikací. 

Pozitiva cyklistické dopravy jsou nezpochybnitelná – v současné době stále častěji 

ceněná bezhlučnost a nulové emise, které spolu ruku v ruce nenarušují životní prostředí. Kolo 

je vyhledávané i pro svou finanční a prostorovou nenáročnost, cyklisté také nemají tolik 

problémů s hledáním parkovacích míst a nezpůsobují dopravní kolapsy či zácpy. Malá 

projížďka na kole denně je vynikající prevencí proti civilizačním chorobám, jízda přírodou 

také přispívá k humanitě a družnosti. Cyklistika má také významný přínos pro rozvoj 

cestovního ruchu. Její potenciál na obohacení turistických zážitků je značný. Atraktivní 

cyklistická nabídka napomáhá turisticky zajímavým místům v České republice,  

a to i v zaostalejších oblastech.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit jaký vliv měla výstavba cyklostezky údolím 

Rožnovské Bečvy na mikroregion Rožnovsko. 

První kapitola práce je zaměřena na všeobecnou charakteristiku faktorů, které souvisí 

s cestovním ruchem a také s cyklistickou dopravou a mikroregionem. Budou představeny 

programové dokumenty, ve kterých se cyklistická doprava objevuje a které ji určují  

a rozvíjejí. Ve statistickém přehledu celkových kilometrů cyklostezek v České republice  

se dozvíme kolik km cyklostezek je na území České republiky. Poslední částí, avšak téměř 

tou nejdůležitější, je financování cyklistických stezek. Proto je vhodné si přiblížit  

i tuto problematiku. 

Prostřední část pojednává o představení mikroregionu Rožnovsko. O jeho historii, 

přírodních podmínkách, které ho můžou rozvíjet a zároveň také za určitých okolností, 

omezovat. Dále si přiblížíme, jaké je životní prostředí na území Rožnovska, a které aspekty 

mohou zhoršovat jeho stav. Nejdůležitějším faktorem je však v rámci území Rožnovska 

cestovní ruch. V závěru této kapitoly bude tomuto dominujícímu rysu vyčleněna značná část, 
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protože právě cestovní ruch, je ten, co také prostřednictvím výstavby cyklostezky může 

přilákat turisty do regionu. 

Praktická část je z pohledu zaměření této práce nejdůležitější částí. Představuje samotnou 

cyklostezku Údolím Rožnovské Bečvy, kudy vede, proč je vedena právě takhle, jak vypadá,  

či z jakých zdrojů byla financována. Také jsou zmíněna negativa, které je třeba postupem 

času vyřešit a vylepšit tak stávající situaci na chodu cyklostezky.  

V práci je proveden také výpočet využitelnosti cyklostezky za rok 2011. Při výpočtu  

se vycházelo z informací poskytnutých od jednotlivých obcí v rámci zpětné kontroly  

pro orgány Evropské unie.  

V bakalářské práci je použito několik metod, které mají usnadnit praktickou část. Délka 

cyklotras a cyklostezek v jednolitých krajích České republiky dle Pasportu cyklostezek  

je srovnávána metodou komparace. Analýza dále rozebírá jednotlivé úseky cyklostezky 

Údolím Rožnovské Bečvy a syntéza tuto problematiku uceluje. Metoda komparace dále 

srovnává také využitelnost cyklostezky v jednotlivých obcích mikroregionu. V práci byla 

použita také metoda dedukce a indukce. Příloha č. 15 - dotazník vytvořený  

pro tuto bakalářskou práci pomáhá nastínit, prostřednictvím určitého vzorku uživatelů 

cyklostezky, spokojenost cyklistů jak se samotnou cyklostezkou, tak i její infrastrukturou, 

možnosti dalšího rozšíření, či proč vůbec cyklostezku využívají. 
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2 Faktory regionálního rozvoje se zřetelem na cestovní ruch  

Zvyšující se životní úroveň obyvatelstva a jejich nároky na využití volného času vedly  

a stále více vedou k rozvoji volnočasových pohybových aktivit. Mezi velmi oblíbené patří  

i cyklistika a cykloturistika, která zejména v devadesátých letech 20. století zaznamenala  

na našem území výrazný nástup. Počet cyklistu se zvyšuje, využívání cyklostezek i jízdního 

kola, jako dopravního prostředku je stále aktuálnější téma a dostává se do podvědomí  

i v široké veřejnosti. Kolo, jako dopravní prostředek, má tři základní podoby – sport, relaxaci 

a dopravu. Spousta lidí vnímá jízdní kolo jako sportovní náčiní, díky kterému může svůj 

volný čas trávit aktivně. V rámci České republiky se cyklistická doprava stává velmi 

perspektivní a je pravděpodobné, že v budoucnosti se stane jedním ze základních kamenů 

cestovního ruchu. Důležitým aspektem pro regionální rozvoj a rozvoj regionů je samotná 

propagace cykloturistiky. V následném textu si objasníme rozdíly nejen v základních pojmech 

regionálního rozvoje a regionu, ale také pojmů týkajících se cestovního ruchu  

a cykloturistiky. 
1
 

 

2.1 Regionální rozvoj 

Definice regionálního rozvoje není zcela jasná a striktní, zásadní však je, že je to cílený 

rozvoj většího území. Regionální rozvoj lze proto posuzovat ze dvou základních pojetí – 

praktického a akademického. 

V praxi je to pojem, který označuje koordinovanou a strategicky zaměřenou snahu 

místních aktérů (obyvatelé, místní akční skupiny, podnikatelé, političtí představitelé, úředníci 

veřejná správa, svaz měst a obcí atd.) na zlepšení celkové kvality života zdejších obyvatel  

a jejich sociální, ekonomickou a environmentální úroveň. Tyto změny probíhají uvnitř 

územního celku a mají napomoct pozitivní proměně regionu a odstraňovat, případně 

zmírňovat regionální disparity. Samotný směr rozvoje je závislý na místních zdrojích a jeho 

nástin se získává přeměnou zdrojů na rozvojové potenciály. Ty lze hodnotit prostřednictvím 

                                                 

1
 MOUREK. Cykloturistika: současný stav a perspektivy v České Republice 
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ukazatelů hrubého domácího produktu na obyvatele, průměrné mzdy, míry nezaměstnanosti, 

kvality či dostupnosti infrastruktury apod. 
2,3

 

Akademické pojetí prezentuje regionální rozvoj jako aplikaci nauk – ekonomie, geografie 

a sociologie, řešící jevy, procesy, vztahy vymezeného území, které jsou ovlivňovány 

přírodně-geografickými, ekonomickými a sociálními předpoklady daného regionu. Důležité  

je hledání příčin, jak vzniká např. nerovnoměrné osídlování, rozmísťování ekonomických 

subjektů, a následné hledání nástrojů pro ovlivnění těchto procesů. Tento akademický přístup 

je často nazýván regionální politikou.
4
 

Obr. 2.1: Dvojí chápání regionálního rozvoje a regionální politika 

 

Zdroj: WOKOUN, René a Jan MALINOVSKÝ a kolektiv. Regionální rozvoj (Východiska regionálního 

rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a plánování). Praha 2008, str. 12 

 

Tato pojetí regionálního rozvoje, jak také vyplývá ze schématu výše, jsou na sobě 

podstatně závislá a vzájemně se ovlivňují. 

                                                 

2
 STEJSKAL, KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje 

3, 4
 WOKOUN, MALINOVSKÝ a kolektiv. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální 

politika, teorie, strategie a plánování) 

 

Regionální politika 

- ovlivnění rozmístění 
socioekonomických 

aktivit 
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- vyšší využití a 
zvýšení potenciálu 
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- praktický přístup 

Regionální rozvoj 
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(geografie ekonomie 

apod.) 

- akademický přístup 
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2.2 Regionální politika 

Tento pojem v podstatě znamená ovlivňování hospodářských procesů veřejným sektorem 

na územích státu, nebo většího ekonomického prostoru. Působení veřejné správy spočívá 

zejména v prostorové alokaci vytvořené trhem. Regionální politika se snaží většinou  

o ovlivnění větších územních celků.
5
  

Regionální politika se rozděluje na dvě základní pojetí –tradiční a moderní. Tradiční 

regionální politika sleduje a má zájem o snižování regionálních rozdílů. K tomu používá 

meziregionální přerozdělování, orientuje se na lokalizaci kapitálu a využití surovin zejména  

u velkých firem. Naopak moderní regionální politika se orientuje na malé a střední firmy  

a inovace, na problémy spojené s procesem rychlé restrukturalizace. Soustřeďuje  

se na mobilizaci vnitřních zdrojů, informace a služby, které by měly přispět k rozvoji území.
6
  

Jednoznačně definovat regionální politiku není téměř možné, protože každý z odborníků 

vidí její přínosy a samotné působení jinak. Wokoun (2008, str. 29) však velmi obecně definuje 

regionální politiku jako „soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování příliš 

velkých rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů."
7
 Důležité však je,  

aby se regionální politika nerealizovala pouze v zájmu méně rozvinutých regionů,  

ale také v regionech rozvinutých, kde je hospodářský rozvoj na takové úrovni, že se stále více 

dostává do rozporu s přírodou. 

Podle N. Vanhoveho a L. H. Klaassena je regionální politika představována veřejnými 

intervencemi, které vedou ke zdokonalení geografického rozdělení ekonomických činností, 

v podstatě se snaží o nápravu prostorových důsledků volné tržní ekonomiky.  

A to tak, aby bylo dosaženo dvou na sobě závislých cílů: ekonomického růstu a zlepšení 

sociálního rozdělení ekonomických efektů. 
8
 

                                                 

5
 MALINOVSKÝ, SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky 

6 , 7, 8
 WOKOUN, MALINOVSKÝ a kolektiv. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální 

politika, teorie, strategie a plánování) 
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Regionální politika poté sama o sobě může ovlivnit nejen region a jeho „image“,  

ale také život v něm samotném.   

 

2.3 Region  

Region může být používán jako obecnější pojem pro řadu disciplín (fyzika, ekologie, 

právo apod.) Nejčastěji je však pojem region spojován s geografickými souvislostmi. Česká 

geografická škola definuje region jako „část geografické (územní) sféry s komplexem 

přírodních a socioekonomických prvků a procesů, které se vyznačují: 

 specifickým rozmístěním, uspořádáním, mírou integrace  

 vlastní prostorovou strukturou s vnitřní zákonitou podobností."
9
 

Je třeba si uvědomit, že jednotná definice pojmu region neexistuje. Pro různorodé účely 

se regiony definují pokaždé jinak. Nejběžněji se region vymezuje podle přirozeného rozdělení 

povrchu země dle jeho vlastností, ale také politickými (administrativně správními) hranicemi, 

které se považují za uměle vytvořené člověkem.
10

 Specifické vymezování regionů  

je nazýváno regionalizací.  

Z ekonomického hlediska se region nejčastěji charakterizuje jako účelově vymezené 

území, jehož hranice jsou dány charakteristickými vazbami a společnými přírodními, 

klimatickými, etnickými, jazykovými atd. vazbami.
11

  

Další z mnoha definic pojmu region: 

 území, které se vymezuje na bázi určitých společných znaků odlišných od okolí 

(kulturních, ekologických, hospodářských apod., jež jsou typické pro relativně 

uzavřený celek. 
12

 

                                                 

9,11
 MALINOVSKÝ, SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky 

Evropské unie. 2006, str. 642 

10  
WOKOUN, MALINOVSKÝ a kolektiv. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální 

politika, teorie, strategie a plánování) 

12
 STEJSKAL, KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje 
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 je oblast s přesně určenými prvky, v němž existuje specifická funkční a související 

infrastruktura a prosazuje se kolektivní zájem na rozvoji regionu a na zlepšení 

blahobytu občanů.
13

  

Dle zákona o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. je region „územní celek 

vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí s pověřeným 

obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností obcí nebo sdružení obcí, 

jehož rozvoj je podporován podle tohoto zákona.“
14

 

Za jeden z typů regionů můžeme také považovat sdružení obcí takzvaných mikroregionů, 

zakládaných zejména za účelem společného rozvoje regionu. 

 

2.4 Mikroregion 

Mikroregiony jsou sdružením obcí a měst, které mají různou formu právní subjektivity. 

Cílem spojení je společný rozvoj regionu, ohraničený katastrálním územím jednotlivých obcí, 

které do určitého mikroregionu patří. Aby mikroregion vznikl, musí být sdruženy  

alespoň dvě a více základních územních jednotek. 

„Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje: 

 na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, 

 na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (podle zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích) a 

 zakládáním právnických osob podle obchodního zákoníku dvěma nebo více obcemi.“
15

 

Pozitiva při sdružování malých obcí: 

 vznikající úspory při poskytování veřejných statků a služeb; 

 sdružování umožňuje větší zapojení a rozsah činností samosprávy rozsahu činností; 

                                                 

13
 STEJSKAL, KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje 

14
 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY: Zákon č, 248/2000 Sb. o podpoře regionálního 

rozvoje. [online]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=248%2F2000 

&number2=&name=&text= 

15
 STŘEDOČESKÝ KRAJ. [online]. Dostupné z: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/stredocesky-

kraj/mikroregiony/ 
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 obce mají větší úspěch při ovlivňování sociálně ekonomických podmínek života 

obyvatel na svém území; 

 rozpočet těchto obcí je větší nejen v absolutním vyjádření, ale bývá také stabilnější, 

protože na něj tolik nepůsobí nahodilé vlivy, lépe tudíž umožňuje financovat 

náročnější kapitálové projekty. 
16

 

Negativa sdružování obcí: 

 vztahy mezi vedením obce a obyvatelstvem jsou mnohem bezprostřednější v malé 

obci, než ve velké, kde je nadále zachována určitá intimita a lidé se navzájem tolik 

neznají; 

 systém malé obce je méně složitý a tím i přehlednější a jasný; 

 v malých obcích stále platí lepší předpoklady pro účast jednotlivců na fungování obce; 

o tom nasvědčuje také vyšší účast ve volbách do místních zastupitelstev,  

než do parlamentu;  

 může existovat určitá obava při sdružování nesourodých obcí, že si dominantní 

postavení vytvoří větší obce nad menšími, proto je důležitá ochrana zájmů malých 

sídelních celků. 
17

  

Typickým znakem mikroregionů je, že jsou vytvářeny z vlastní iniciativy obcí,  

které spadají pod daný mikroregion a jsou tvořeny venkovskými obcemi s horní hranicí počtu 

obyvatel 2000-5000. Tyto obce spolupracují na základě funkčních vazeb a specifik daného 

regionu.  Smyslem spolupráce je především usilování o realizaci politických a ekonomických 

výhod a minimalizace dopadů nepříznivých jevů ve vývoji venkovských regionů,  

které v rámci mikroregionů v České republice převládají. 
18

 

                                                 

16,17 
KAMENÍČKOVÁ.  Stojí za to usilovat o slučování? [online]. Dostupné z: 

http://www.obecafinance.cz/reserse.asp?rok=2003&cislo=4
 

18 
ŠKRABAL, NUNVÁŘOVÁ a kolektiv. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionu. [online].  

Dostupné z: www.cpkp.cz/files/file/vydavatelstvi/met_mikro07.pdf 
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Dříve se obce sdružovaly především se záměrem obecného rozvoje území s orientací  

na oblast životního prostředí a technickou infrastrukturu, v posledních pěti letech  

je nejběžnější důvod ke spolupráci rozvoj cestovního ruchu sdíleného území prostřednictvím 

společné propagace mikroregionu a rozvoje venkovské turistiky. Je to dáno hlavně zvyšující 

se národní i mezinárodní podporou cestovního ruchu a větším úsilím o rozvoj alternativních 

aktivit ve venkovských oblastech.
19

 

Mikroregiony jsou financovány vnitřními a vnějšími finančními zdroji. Vnitřní zdroje 

tvoří příspěvky členů mikroregionu, které se vkládají do společného fondu a tím je činnost 

mikroregionu financována. Výše příspěvku je nejčastěji určována součinem počtu obyvatel  

a částky stanovené rozhodnutím valné hromady. V ostatních případech se částka rozpočítává 

rovným dílem nebo se určuje ad hoc, dle výše výdajů stanovených v daném roce. Vnější 

finanční zdroje tvoří v drtivé většině případů prostředky z Programu obnovy venkova.  

V dalších případech tvoří vnější finanční zdroje příspěvky z krajského rozpočtu, a dotace  

z evropských a národních zdrojů. 
20

 

Mikroregion lze z hlediska systémové teorie řízení považovat za otevřenou 

socioekonomickou strukturu, která je schopna se v průběhu času přizpůsobovat a dynamicky 

reagovat na změny, které se dějí v jeho okolí. 
21

 Na území České republiky se nachází více 

než 550 mikroregionů. Z toho v okrese Vsetín 8 mikroregionů; sdružení obcí: 

 Dobrovolné sdružení obcí Hornolidečska 

 Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko 

 Sdružení Valašsko-Horní Vsacko 

 Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko 

 Sdružení obcí Syrákov 

 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 

 Mikroregion Rožnovsko 

                                                 

19, 20, 21 
ŠKRABAL, NUNVÁŘOVÁ a kolektiv. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionu. [online].  

Dostupné z: www.cpkp.cz/files/file/vydavatelstvi/met_mikro07.pdf 
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Obr. 2.2: Mikroregiony České republiky 

 

Zdroj: ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Monitoring mikroregionů a rozvojových dokumentů 

mikroregionů. [online]. [16. 3. 2012].   Dostupné z: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3783 

 

Mikroregiony jsou zakládány i za účelem zvyšování úrovně cestovního ruchu, jak již bylo 

výše uvedeno, proto je třeba vysvětlit si i tento obšírný pojem. 

 

2.5 Cestovní ruch 

Cestovní ruch je komplikovaným sociálně-ekonomickým jevem, který se dotýká mnoha 

stránek společnosti a v současnosti se stává neodmyslitelnou součástí života a potřeb lidí.  

Je orientován do oblasti volnočasových činností, poznávání a rekreace. Záleží už na každém, 

co preferuje a čemu dá ve svém volném čase přednost. Roste fond volného času,  

který je pro cestovní ruch téměř neodmyslitelnou součástí, zlepšuje se sociální situace 

obyvatelstva, a tak se na cestovním ruchu mohou podílet téměř všechny vrstvy obyvatelstva. 

V hierarchii potřeb člověka se přesunuje z potřeb luxusních do potřeb běžných, které jsou 

důležitou součástí spokojeného života. Rozvoj cestovního ruchu souvisí také se stále  

se zvyšujícím počtem obyvatelstva naší planety, zlepšováním jejich zdravotního stavu  
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a zvyšováním vzdělanosti, zejména v rámci poznávání jazyků. Přináší také nové možnosti 

drobného podnikání v ubytovacích, stravovacích a dalších službách, které cestovní ruch 

doplňují.22 

Jednou z výchozích podmínek vzniku i rozvoje cestovního ruchu je růst výrobních sil.  

Ty vyvolaly specifické potřeby, které lze označit za základní příčiny vzniku moderního 

cestovního ruchu – potřeba obnovy spojení s přírodou a regeneraci, potřeba stýkání se s lidmi, 

potřeba vzdělávání atd. Dalším nezbytným a v mnoha zemích bohužel nenaplněným 

základním předpokladem, jsou mírové podmínky života. V místě, kde se válčí, normální 

podmínky života neexistují a proto i preference všech lidí, jež se tato situace dotýká, jsou 

mnohonásobně odlišné, než v zemích, kde panuje mír. 
23

 

Vedle těchto výše uvedených podmínek existuje celá řada dalších, které působí na rozvoj 

cestovního ruchu. Tyto podmínky, resp. činitele lze rozdělit do následujících skupin: 

 ekonomické  

 ekologické,  

 demografické, 

 politické, 

 pracovní, 

 materiálně-technické, 

 administrativní. 
24

 

Definovat cestovní ruch je poměrně složité, protože se objevuje téměř ve všech odvětvích 

a každý si jeho definici přizpůsobuje svému pohledu na něj. Jednotné vymezení je tedy téměř 

nemožné. Definice dle Světové organizace cestovního ruchu (WTO): aktivity osob, 

cestujících do míst mimo jejich běžné životní prostředí a to na dobu kratší než je jeden rok, 

přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 

                                                 

22
 PETRŮ. Základy ekonomiky cestovního ruchu 

RYGLOVÁ. Cestovní ruch – soubor studijních materiálů 

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM. Strategický plán rozvoje mikroregionu Rožnovsko. [online]. Dostupné 

z: Dostupné z: http://www.roznov.cz/strategicky-plan-rozvoje-mikroregionu-roznovsko 

23,24
 PETRŮ. Základy ekonomiky cestovního ruchu 
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Vyřazuje tak z cestovního ruchu stále se opakující cesty za prací, přechodné pracovní poměry, 

dlouhodobou migraci a všechny cesty v rámci místa bydliště. Naopak důležitou složkou 

cestovního ruchu je tzv. profesně orientovaný cestovní ruch. Ten se zaměřuje na kongresovou, 

obchodní a incentivní turistiku, protože hlavním účelem cesty není výdělečná činnost  

v navštíveném místě.
25

  

Vyjma výše zmíněných existuje celá řada forem cestovního ruchu, které vycházejí  

ze zaměření určitých potřeb účastníků. Může to být např: kulturně-poznávací cestovní ruch, 

sportovně-turistický, lázeňsko-léčebný, kongresový cestovní ruch, lovecký a v neposlední 

řadě také cestovní ruch spojený s výstavbou cyklostezek a cyklotras. 

 

2.6 Cykloturistické pojmy 

Cyklodoprava – je jízda na jízdním kole do určitého cíle. Jde v prvé řadě o každodenní 

dojíždění do práce, do školy, za kulturou či nákupy. Předpokladem jsou co nejkratší trasy,  

při co nejmenší časové náročnosti a bezproblémového průjezdu křižovatkami.
26

  

Cykloturistika – jízda na městských, trekkingových a horských, méně již na silničních 

kolech, zejména za výlety a cíli mimo zastavěná území. Využívají se jak silnice  

se zpevněným, tak i přírodním povrchem. Takovéto skupině cyklistů, výletníků nevadí menší 

zajížďka. Požadavkem je v tomto případě atraktivní prostředí a co nejvyšší bezpečnost. 

Cykloturista může být kdokoliv – skupina těchto výletníku je proto věkově i výkonnostně 

rozmanitá. 
27

 

Cyklostezka – je pozemní komunikace, nebo jízdní pás, kde jsou pro cyklisty přesně 

vymezené prostory. Bývají označeny dopravní značkou s vodorovným a svislým značením. 

                                                 

25
 PETRŮ. Základy ekonomiky cestovního ruchu 

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM. Strategický plán rozvoje mikroregionu Rožnovsko. [online]. Dostupné 

z: http://www.roznov.cz/strategicky-plan-rozvoje-mikroregionu-roznovsko 

26, 27
 MOUREK. Cykloturistika: současný stav a perspektivy v České republice 
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Uživatelé cyklostezky musí tyto speciálně umístěné dopravní značky respektovat a dodržovat 

přesně stanovená předpisy. Cyklostezka je vždy ohraničena na začátku i na konci,  

a je výlučně určena pouze pro cyklistickou dopravu. Pokud cyklostezka vede souběžně  

se silnicí, povinností cyklisty je tuto stezku využít. Pravidla silničního provozu povolují 

využívání cyklostezky také in-line bruslaři, lyžaři, ale také chodci. 
28

 

„Cyklotrasa je dopravní cesta vedená po silnicích, místních i účelových pozemních 

komunikacích, která je z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vhodná  

pro provoz cyklistů a je označena podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, jeho 

prováděcích vyhlášek a příslušných technických předpisů dopravními značkami pro cyklisty.“ 

29
 Umísťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou 

cyklotrasy.  

Cyklistické značené trasy můžeme dále rozdělit do tří skupin: 

„Dálkové – nadregionální cyklotrasy (I. a II. třídy) spojují vzdálené cíle a plní funkci 

především rekreačně-turistickou. Jsou značeny jednocifernými a dvojcifernými čísly.  

Tyto trasy by měly mít zajištěno ubytování, servis, mapy, občerstvení. 

Regionální cyklotrasy (III. a IV. třídy) plní funkci jak dopravní, tak rekreační. Důležitá 

je návaznost na síť místních cyklotras. Jsou značeny trojcifernými a čtyřcifernými čísly. 

Místní cyklotrasy (IV. třídy) plní funkci dopravní i rekreační a značí se čtyřcifernými 

čísly.“
30

  

 

2.7 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky 

V současnosti je cyklistická doprava podporována v rámci usnesení vlády č. 678 ze dne 

7. července 2004 o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky. 

 

                                                 

28
 MOUREK. Cykloturistika: současný stav a perspektivy v České republice 

29, 30
 MOUREK, D. Cykloturistika: současný stav a perspektivy v České republice. str. 13 -14 
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Cíle Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy: 

 posílení pocitu jistoty a bezpečí cyklistů a jejich bezprostředního okolí při jízdě  

na kole;  

 masivní rozkvět cyklodopravy pro každodenní využití;  

 vybudování dimenze pro vytvoření kvalitní husté sítě cyklostezek, na celém území 

České republiky za přispění fondů z Evropské unie; 

 umožnit všem, co o to mají zájem změnu životního stylu, který upevňuje jejich zdraví 

a přispívá k prevenci proti civilizačním chorobám; 

 přispět k rozvoji cestovního ruchu a ke zkvalitnění životního prostředí. 
31

 

 

Úspěšným naplněním cílů Cyklostrategie bude dosaženo minimálně 4 efekty: 

 „Zvýšení mobility v území, efekt bezpečnosti (zabezpečuje rezort dopravy)“
32

 

- možnosti cyklistické dopravy bude možné využít díky nově budovaným 

stezkám, které přispějí k četnějšímu využívání jízdního kola na každodenních 

cestách (trávení volného času, za nákupy, do školy apod.) 

 „Rozvoj cykloturistiky v území (zabezpečuje rezort místního rozvoje) 

- trh cykloturistiky přinese alternativu formou udržitelného rozvoje cestovního 

ruchu, který je vhodný ke zpomalení tempa a zvýšení intenzity prožívání 

turistických zážitků. Podpora cyklistiky umožní vznik pracovních míst 

v různých oblastech služeb. Atraktivní cykloturistická nabídka prohloubí zájem 

o jednotlivé turistické regiony České republiky. 

 Zlepšení lidského zdraví (zabezpečuje rezort zdravotnictví)“
33

 

- Nedostatečný pohyb je jedním z hlavních a nejvíce rizikových faktorů srdečně-

cévních nemocí. Prevencí proti těmto civilizačním chorobám je každodenní 

jízda na kole. 

 „Ochrana životního prostředí (zabezpečuje rezort životního prostředí)“
34

 

                                                 

31
 MOUREK. Cykloturistika: současný stav a perspektivy v České republice 

32, 33, 34
 MOUREK. Cykloturistika: současný stav a perspektivy v České republice. str. 17 
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- Bezpečnost cyklotras může být podnětem pro přesunutí osobní dopravy  

na krátké vzdálenosti z osobní automobilové dopravy. To má podstatný vliv  

na snížení emisí hluku, plynů a pevných částic ohrožujících lidské zdraví,  

které narušují globální klimatickou rovnováhu 

Cyklistickou dopravu podporují tyto ministerstva: dopravy, zdravotnictví, životního 

prostředí, místního rozvoje, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, financí, 

práce a sociálních věcí a zahraničí. 

 

2.8 Cyklostrategie 2012 

Tento dokument by měl nahradit současně platnou Národní strategii rozvoje cyklistické 

dopravy České republiky z roku 2004. Je to nový pracovní dokument shrnující 

nepostradatelné nástroje pro růst cyklistické dopravy v ČR. Aktualizovanou cyklostrategii 

2012 připravuje Centrum dopravního výzkumu a probíhá ve spolupráci se všemi výše 

zmíněnými ministerstvy, kraji, neziskovými organizacemi a bezesporu i odbornou veřejností. 

35
 

Strategie průběžně mapuje současné poměry cyklistiky v České republice na všech 

úrovních (státní, krajské i místní) a také navrhuje případné změny a postupy, které mají 

pomoci naplnit nejen usnesení vlády České republiky, ale také Evropského parlamentu  

a to zejména v oblasti udržitelné dopravy, životního prostředí a zdraví obyvatel. 

Cyklostrategie 2012 slouží nejen politikům, jako nástroj komplexní podpory cyklistiky, 

na všech úrovních správy, ale také projektantům a urbanistům, kteří se starají o samotné 

provádění a integraci cyklistické dopravy do územního plánování. Důležitým aspektem 

cyklistické dopravy je její účinná a efektivní podpora, o kterou se starají úředníci,  

i pro ně je tento dokument směrodatný. 
36

 

 

 

                                                 

35, 36 
MARTINEK. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy. [online]. Dostupné z: 

http://www.cyklostrategie.cz/file/cyklostrategie-2012-letak-strategie/ 
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„Cíle na národní úrovni: 

 Zvýšit podíl cyklistiky na přepravních výkonech na 10% do roku 2015 (v průměru pro 

celou ČR), 

  Snížit úmrtnost cyklistů o 50% do 2015 (viz EU),“ 
37

 

 podpora cyklistiky jako jednoho z rovnocenných pilířů národní dopravní politiky 

(zejména v rámci financování, legislativy a bezpečnosti, spojené s kvalitní výstavbou 

cyklistické infrastruktury). 

Cyklostrategie vychází ze skutečnosti, že odpovědnost za budování cyklistické 

infrastruktury mají obce a města, kraje i regiony. Proto jsou další cíle navrženy pro místní 

úroveň:“
38

 

 zvýšení počtu cyklistů, zaměřených na městskou cyklistiku. „Je třeba zvýšit podíl 

cyklistiky v rovinatých městech na přepravních výkonech na 25% do roku 2015“ 
39

 

 vytvoření podmínek pro mobilitu a odstranit překážky v rozvoji cyklistické dopravě. 

 „Zajistit bezbariérovost na trase, aneb odstranit místa a úseky s vysokým rizikem 

dopravních nehod cyklistů“
40

 

 zkvalitnit zázemí pro parkování a úschovu jízdních kol. 

 zefektivnit propagaci cyklistiky propracovanějšími kampaněmi, jak vůči místním  

tak i turistům 

 „Vytvořit zázemí pro odpočinek - podpořit výstavbu bezpečných cyklotras a doprovodné 

cykloinfrastruktury.“
41

 

S tím souvisí také potřebné úpravy legislativy týkající se cyklostezek, které nepreferuje 

vybrané uživatele nebo druh dopravy, ale snaží se o zabezpečení srovnatelných podmínek  

pro všechny typy dopravy, tak aby byly v souladu s celoevropským rozvojem a bez zbytečně 

nákladných opatření. Stejně jak se vyvíjí cykloturistika, tak jsou i zákony a vyhlášky  

                                                 

37, 39, 40, 41, 42
 MARTINEK. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy. str. 1. [online].  Dostupné 

z:http://www.cyklostrategie.cz/file/cyklostrategie-2012-letak-strategie/ 

 

 

 

 



24 

 

ve vztahu k cyklistům zastaralé. Je proto nutné upravovat a měnit stávající legislativu,  

aby vyhovovala požadavkům současnosti. Tyto změny si dávají za cíl zrovnoprávnit pozici 

jízdního kola jako plnohodnotného dopravního prostředku se vším, co s tímto souvisí.
42

 Byla 

jmenována pracovní skupina „Komise pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy  

do silniční legislativy“, která připravuje podklady pro návrhy „pro-cyklistických“ opatření. 

Aktuálně je řešeno legislativní téma – přeprava osob v přívěsných vozících za kolo pro děti. 

V současné době se čeká, až novelu schválí Senát a podepíše prezident.
43

  

 

2.9 Statistický přehled cyklotras a cyklostezek na území ČR 

K 1. 1. 2011 bylo na území České republiky celkem 1 903 km cyklostezek, cyklotras  

a komunikací vhodných pro cyklisty. Z toho byla převážná většina v tzv. intravilánu – 

v zastavěné části území obce 1 005 km, zbývající část v extravilánu, tudíž v nezastavěném 

území.
44
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Tab. 2.1: Celková délka cyklostezek v jednotlivých krajích ČR 

Kraj 

Intravilán  

(v km po 

zaokrouhlení) 

Extravilán  

(v km po 

zaokrouhlení) 

Celkem  

(v km po 

zaokrouhlení) 

Hlavní město Praha 224,3 0 224,3 

Středočeský  80,3 135,3 215,6 

Jihočeský  46,8 59,1 105,9 

Plzeňský  58,3 61,3 119,6 

Karlovarský  19,5 56,4 75,9 

Ústecký  57,0 39,7 96,7 

Liberecký  17,3 27,0 44,3 

Královehradecký  90,8 49,0 139,8 

Pardubický 52,9 90,9 143,7 

Vysočina 16,8 31,1 47,9 

Jihomoravský 85,2 76,4 131,6 

Olomoucký 78,8 92,5 171,3 

Moravskoslezský 131,7 49,5 181,2 

Zlínský 45,8 129,7 175,4 

ČR celkem 1 005,4 897,7 1 903,1 

Zdroj:  PASPORT CYKLOSTEZEK, leden 2011 [online]. [22. 4. 2012].  Dostupné z: 

 http://www.cyklostrategie.cz/file/cyklodata-statistiky-pasport-cyklistickych-komunikaci-2010/ 

 

Tabulka jasně ukazuje, že nejrozsáhlejší síť cyklostezek je na území Prahy, následuje  

ji Středočeský a Moravskoslezský kraj. Tuto situaci si vysvětlujeme zejména tím,  

že s výstavbou cyklostezky bylo počítáno i v rámci rozvoje cestovního ruchu a zlepšení 

životního prostředí v rámci dopravy. Všechny tyto destinace tuto myšlenku potvrzují, protože 

jak na území Moravskoslezského kraje, tak v Praze je dopravní zatížení a celkově životní 

prostředí na neuspokojující úrovni. Naopak nejméně vystavěných cyklostezek  

je v Libereckém, Ústeckém, Karlovarském kraji a na Vysočině. V těchto krajích nedosahuje 

rozsah cyklostezek ani 100 km, což se dá považovat za velký propad, v porovnání s ostatními 

kraji, které růstem cyklostezek mohou využít také přínosy z cestovního ruchu s nimi 

spojených.  
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2.10 Značení cyklostezek 

Značení cyklostezek je stejně důležité, jako značení turistických tras. Bez správného 

značení by mohlo docházet k neočekávaným komplikacím. Dominantní postavení  

má ve značení tras, ať už turistických, lyžařských či cyklistických Klub českých turistů.  

Ti se značení věnují od roku 1889 pro pěší trasy a od roku 1997 pro lyžaře a cyklisty.
45

  

Nutnost značení cyklotras narůstá, hlavně z důvodu budování dlouhých souvislých úseků 

cyklostezek a také je potřeba proznačit v České republice mezinárodní EuroVelo trasy. 

V současnosti je potřeba, aby se značení z roku 1997 zrevidovalo, protože tato situace není 

déle udržitelná. V souvislosti se značením cyklotras se vyrojily problémy spojené s tím,  

že nejsou zcela přesně definovány sítě dálkových cyklotras a často dochází k duplicitě 

značení, které bylo vytvořeno v r. 1997.
46

  

KČT realizuje údržbu číslovaných cyklotras v ČR ve všech krajích, kromě Jihočeského, 

Libereckého a hlavního města Prahy. Tady je číslování řešeno z vlastního rozhodnutí kraji 

jinak. KČT v tomto směru podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které formou přímé 

dotace apeluje na výrobu a instalování značek a směrovek na úsecích cyklotras. Další zdroje 

na značení poskytují dotace z krajů, mikroregionů a od sponzorů.
47

  

Velkým problémem ve značení cyklotras je ten, že žádný závazný předpis neřeší způsob 

používání jednotlivých druhů značek pro cyklisty. „Tedy, kde přesně je nutno použít směrové 

tabule IS 19, kde návěstí před křižovatkou pro cyklistky IS 20 a kde směrové tabulky  

pro cyklisty IS 21 a v jaké hustotě je osazovat.“
48

 Všechny tyto cykloznačky bývají umístěné 

většinou na sloupech veřejného osvětlení nebo instalované pod silničními dopravními 

značkami, což může přinášet určité problémy s orientací.  

Cykloturistické značky mají analogický tvar se značkami pro pěší turistiku. Tyto značky 

můžeme najít na trasách, které vedou mimo silnice. Jednoduchá pásová značka se skládá  

                                                 

45, 47
 MOUREK, D., Cykloturistika: současný stav a perspektivy v České republice 

46
 MARTINEK. Cyklostrategie: Podpora rozvoje cyklistiky v ČR. [online].  Dostupné z: 
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ze tří stejně širokých pruhů, kdy prostředí pás je tvořen vedoucí barvou (červenou, modrou, 

zelenou a bílou), dle toho, zda se jedná o trasu hlavní, vedlejší či doplňkovou. Oba krajní 

pruhy mají funkci upozorňovací – žlutou, aby byly dobře viditelné v okolí. S dobrou 

viditelností souvisí také rozměr této značky a to 140 x 140 mm. Tyto pásové značky bývají 

také označeny šipkou, která určuje směr cesty. Součástí značení jsou také směrovky,  

které průběžně informují o vzdálenostech k různým cílům (město, hora, občerstvení apod.) 

Tyto směrovky mají také žlutou barvu obyčejně s dvouřádkovým textem, s tím, že vzdálenost 

do požadovaného místa je na druhém řádku a v záhlaví je označení cyklotrasy. 
49

 

 

2.11 Trasy Greenways a EuroVelo 

Greenways jsou komunikace určené pro bezmotorovou dopravu - zvláště pro pěší, 

cyklisty, koně, vozíčkáře či in-line bruslaře, zkrátka pro dopravu, která neohrožuje životní 

prostředí v takovém rozsahu, jako motorová doprava. Tyto cesty jsou vedeny  

po nevyužívaných či málo využívaných dopravních liniích, které mají dobrý potenciál  

pro výstavbu cyklostezek. Jsou jimi opuštěné, nevyužívané železnice, obslužné cesty podél 

kanálů a řek, lesní cesty, málo frekventované tiché silnice, poutní cesty apod. 
50

 

Zelené stezky jsou využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a zároveň 

potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Jejich užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního 

dědictví, lepšího využití pro dopravu, rekreaci a turistiku, je nezpochybnitelný. 
51

 

Program Zelených stezek - Greenways řídí v ČR Nadace Partnerství. Ta poskytuje 

podporu projektům a organizacím, které přispívají k udržitelnému rozvoji podél stezek  

a přírodních koridorů. Greenways dává přednost projektům, které slučují několik oblastí,  

tak aby se zlepšila kvalita života obyvatel dotčených měst a obcí. V ČR se jedná se především 

o Moravské vinařské stezky, Greenways Praha - Vídeň a Krakov – Morava – Vídeň. 
52
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EuroVelo, evropská síť cyklotras je projektem Evropské cyklistické federace (ECF),  

jejíž plány vznikaly v letech 1995 - 1997. Plán rozvíjí 12 trans-evropských cyklotras  

s celkovou délkou kolem 66 000 km (45 000 km tras je již zrealizovaných). Tyto vysoce 

kvalitní trasy spojují všechny země Evropy a to i díky již stávajícím regionálním a místním 

cyklotrasám, které tvoří jejich podstatnou část. 
53

 

Cílem je podpora cykloturistiky a cyklistiky vůbec, která se právě v době, kdy neustále 

roste vliv automobilové dopravy, hovoří ve prospěch užívání kola jako dopravního 

prostředku.  

První EuroVelo trasa zahájila provoz v červnu 2000 v Anglii, nejúspěšnější trasa  

je EuroVelo 6 spojující Atlantický oceán s Černým mořem. Úplná síť má být vybudována 

mezi lety 2011 a 2016. S tím, že jednotlivé trasy by měly být oficiálně otevřeny, až tehdy,  

kdy dosáhnou určité „uspokojivé“ úrovně.  

 

Českou republikou prochází 4 ze 14 mezinárodních tras EuroVelo: 

 EuroVelo č. 4 - přibližná délka trasy je 4000 km – prochází územím Francie, 

Belgie, Německa, ČR (Cheb – Rakovník – Beroun – Praha – Brno – Strážnice – 

Hranice - Ostrava), Polska a Ukrajiny 

 EuroVelo č. 7 – přibližná délka trasy je 6000 km – prochází skrz Švédsko, 

Dánsko, Německo, ČR (Děčín – Mělník – Praha – Vltavská stezka - České 

Budějovice – Dolní Dvořiště), Rakousko, Itálii a končí na Maltě 

 EuroVelo č. 9 tzv. Jantarová stezka – přibližná délka trasy 1930 km – prochází 

územím Polska, ČR (Břeclav – Mikulov – Brno  - Olomouc – Mikulovice) 

Rakouska, Slovinska a Chorvatska.  

 EuroVelo č. 13 tzv. Stezka železné opony – přibližná délka trasy je 6800 km - 

začíná u Barentsova moře, následuje podél norsko-ruské hranici k finsko-ruské 

hranici k Baltskému moři, dále vede Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem a 
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územím Německa do ČR (Trojmezí – Cheb – Šumava – Novohradsko – Podyjí – 

Břeclav), kde kopíruje hranici s Německem. 
54

 

 

2.12 Financování cyklostezky 

Jednou z nejdůležitějších součástí, bez které by cyklostezky v podstatě nemohly 

existovat, je jejich financování a s tím související dostatečné množství finančních prostředků 

na jejich budování. Dříve, kdy byl rozvoj cyklistické dopravy „v plenkách“ a bylo velmi 

obtížné sehnat peněžní prostředky na výstavbu, se tyto projekty financovaly hlavně ze zdrojů 

obecních rozpočtů. Proto se na území České republiky příliš cyklostezek a cyklotras 

nenacházelo, průkopníkem se v tomto ohledu stalo město Hradec Králové, kde jako první 

začaly cyklostezky vznikat.  

Po roce 2000 se tato situace začala kvapem zlepšovat. Důvodem intenzivnější výstavby 

cyklistických komunikací byla možnost využití finančních prostředků ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury (SFDI). Tato pomoc, která se rok od roku výrazně zvyšuje, 

podstatným způsobem přispěla k vzniku stále nových cyklostezek.  

Cyklostezky se od stejného roku mohou financovat také z krajských rozpočtů 

prostřednictvím dotačních programů. Tyto programy, které jsou vyhlašovány každý rok, mají 

různé cíle, v rámci kterých lze požádat o finanční dotaci. Žadatel i projekt musí splňovat 

podmínky a požadavky zadané v příslušném dotačním programu. O poskytnutí dotace 

rozhoduje zastupitelstvo kraje. 
55

 

Po vstupu do Evropské unie k 1. 5. 2004 se České republice naskytla možnost čerpání 

finančních prostředků na budování cyklostezek ze Strukturálních fondu EU. 

V programovacím období 2004 - 2006 byla cyklistická infrastruktura financována  

ze Společného regionálního operačního programu (SROP) a také z iniciativ Evropské unie 
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INTEREG III nebo LEADER+. Současné programovací období 2007 – 2013 přináší možnost 

čerpání dotací z regionálních operačních programů a programů přeshraniční spolupráce. 
56

 

Protože se převážná část cyklostezek na našem území, včetně cyklostezky údolím 

Rožnovské Bečvy, financuje ze strukturálních fondů EU, další text se zaměří  

právě na tuto problematiku. 

 

2.12.1 Financování ze zdrojů Evropské unie 

Jak již bylo výše zmíněno, tak ČR po svém vstupu do Evropské unie, může čerpat 

finanční prostředky ze Strukturálních fondů a fondu soudržnosti, které tvoří hlavní nástroje 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Tyto fondy napomáhají ke snižování regionálních 

disparit, což je jedním z hlavních cílů regionální strukturální politiky EU. Dále mají vést  

ke snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, č rozvíjet podnikatelské 

prostředí a lidské zdroje.
57

  

V programovacím období 2004 – 2006 se České republice povedlo získat z fondů EU 

přibližně 80 mld. Kč, které byly použity v rámci Cílů 1, 2 a 3 politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Cíle 2 a 3 se realizovaly pouze v Praze, protože ta jako jediný region  

v ČR nespadá pod Cíl 1, který podporoval růst regionů s hrubým domácím produktem  

na obyvatele pod 75% průměru EU. 
58

 

V současném druhém programovacím období, je pro Českou republiku vyčleněno v rámci  

tří cílů hospodářské a sociální politiky soudržnosti, 26,7 miliard eur. Využít se dají z 3 finančních 

nástrojů – Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF)  

a Fondu Soudržnosti (FS). 
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Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost -  tento cíl podporuje regiony,  

na úrovni NUTS II, nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro cíl Konvergence. Jsou 

to ty regiony, které mají HDP na obyvatele vyšší než je 75% průměru Evropské unie.  

A zároveň regiony, jejichž HND je na obyvatele vyšší než 90% průměru celé EU. Tento cíl  

je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá hlavní město Praha  

se dvěma operačními programy – OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita. 

Na tento cíl připadá v České republice 0,42 miliardy eur. Týká se to jak investičních projektů 

orientovaných zejména na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti, podporu inovací, 

informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí 

v Praze, tak neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu 

zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. 
59

 

Cíl Evropská územní spolupráce – v ČR pod tento cíl spadají všechny regiony  

a je financován z ERDF a to částkou 0,39 miliard eur. Územní spolupráce usiluje o podporu 

na třech úrovních – meziregionální, nadnárodní a přeshraniční. Poslední jmenovaná probíhá 

na úrovni NUTS III, které se nacházejí podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních 

hranic a všech regionů NUTS III, vedené podél námořních hranic. Ty od sebe musí  

však být vzdáleny maximálně 150 km. Prioritami jsou oblasti výzkumu, vývoje, analýzy trhu, 

marketingu, výstav a veletrhů či spolupráce s ochranou životního prostředí. 
60

 

Prostředky lze čerpat z 9 operačních programů: 

 OP Meziregionální spolupráce 

 OP Nadnárodní spolupráce 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

 Síťový operační program ESPON 2013 
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 Síťový operační program INTERACT II. 
61

 

Cíl konvergence – podpora směřuje do hospodářského a sociálního rozvoje regionů 

NUTS II s hrubým domácím produktem, který je nižší než 75% průměru EU. Další 

podmínkou využívání peněžních prostředků z tohoto cíle je, že HND na obyvatele musí  

být nižší než 90% průměru Evropské unie. V ČR jsou prostřednictvím tohoto cíle financovány 

všechny regiony soudržnosti, až na hlavní město Prahu, která přesahuje tyto podmínky. Tento 

cíl financují všechny strukturální fondy Evropské unie (ERDF, ESF i FS). Konvergence se 

snaží o hospodářský růst a zejména tvorbu nových pracovních míst v nejvíce zaostalých 

regionech, dále usiluje o rozvoj inovací, podporu rozvoje infrastruktury, služeb cestovního 

ruchu, odstraňování ekologických zátěží a spoustu dalších důležitých aspektů pro snížení 

disparit mezi regiony. 
62

 

Cíl obsazuje 15 operačních programů, které jsou rozděleny do regionálních operačních 

programů a tematických operačních programů. Na ROP bylo vyhrazeno 4,66 mld. eur  

a na TOP 21,23 miliard eur. 

Tematické operační programy: 

 OP Doprava 

 OP Životní prostředí 

 OP Podnikání a inovace 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 Integrovaný operační program 

 OP Technická pomoc. 
63

 

                                                 

 

62
OPATŘIL. Cyklostezky na Opavsku a jejich vliv na místní ekonomiku a rozvoj 

FONDY EVROPSKÉ UNIE: Programy 2007 – 2013. [online]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/Programy-2007-2013 

61,63
 FONDY EVROPSKÉ UNIE: Programy 2007 – 2013. [online]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/Programy-2007-2013 

 



33 

 

Regionální operační programy: 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Severozápad 

 ROP NUTS II Jihovýchod 

 ROP NUTS II Jihozápad 

 ROP NUTS II Střední Čechy 

 ROP NUTS II Střední Morava. 
64

 

Pro naši práci je důležité přiblížit si ROP Střední Morava, ze kterého byly čerpány 

finanční prostředky na výstavbu cyklostezky Rožnovské Bečvy. 

 

2.12.1.1 Regionální operační program NUTS II Střední Morava 

Regionální operační program NUTS II Střední Morava spadá pod cíl Konvergence  

a je určen pro region soudržnosti Střední Morava. Byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 

2007 a řídícím orgánem je Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava. 

Administrativně je Střední Morava z pohledu kvalifikace EU regionem soudržnosti,  

který tvoří dva kraje - Olomoucký kraj a Zlínský. „Jednotlivé okresy i ORP jsou velikostně  

i urbanisticky velmi rozdílné; hustota zalidnění je ve Zlínském kraji vyšší (149 osob na km
2
) 

než v Olomouckém kraji (121 osob na km
2
)“

65
. Značná část NUTS II Střední Morava  

má periferní polohu - hraničí s Polskem a Slovenskem. Rozloha činí 9 230 km
2
, tedy 11,7 % 

území ČR. 
66
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Zaměření programu je na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu.  

S tím souvisí modernizace prostředků veřejné dopravy, rozvoj infrastruktury i služeb 

cestovního ruchu, preparace menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek života  

v obcích a na venkově. V tomto případě je nutné v prvé radě zkvalitnit vzdělávací, sociální  

a zdravotnickou infrastrukturu a odstranit ekologické zátěže. 
67

 

Pro tento operační program bylo vyčleněno z Evropského fondu regionálního rozvoje 

657,39 mil. €, což činí asi 2,46 % všech prostředků určených pro ČR. Financování programu 

má být navýšeno také z českých veřejných zdrojů a to o dalších cca 116,01 mil. eur. 
68

  

Tab. 2.2: Finanční plán Regionálního operačního programu Střední Morava 

Rok 
Zdroje ze strukturálních fondů (ERDF) 

v eurech 

2007 81 564 381 

2008 85 576 422 

2009 89 606 002 

2010 93 824 009 

2011 98 043 940 

2012 102 248 533 

2013 106 526 126 

CELKEM 657 389 413 

Zdroj: STRUKTURÁLNÍ FONDY. Regionální operační program regionu soudržnosti Střední 

Morava – verze 12, [online]. [23. 4. 2012].  Dostupný z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/Upload/Programy-2007-2013/ROP-NUTS-II-Stredni-Morava; vlastní zpracování 

 

Globální cíl ROP Střední Morava - zvyšování ekonomické vyspělosti, vylepšení 

konkurenceschopnosti regionu soudržnosti Střední Morava a komplexní vylepšení životní 

úrovně jeho obyvatel, doplňují tři specifické cíle. 
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Tab. 2.3: Přehled specifických cílů ROP Střední Morava 

Specifický cíl 1 Specifický cíl 2 Specifický cíl 3 

- zabezpečení efektivní, 

flexibilní a zejména bezpečné 

dopravní infrastruktury 

- zajištění kvalitních a 

spolehlivých veřejných 

dopravních služeb 

- zlepšení kvality života 

- zvýšení atraktivity měst a obcí 

- zaručení kvalitních a 

dostupných sociálních služeb 

- vytvořit příznivé podmínky pro 

podnikání 

- zvýšení atraktivnosti 

cestovního ruchu  

- prostřednictvím zdokonalení 

jeho infrastruktury, služeb, 

informovanosti a propagace 

Zdroj: STRUKTURÁLNÍ FONDY. Regionální operační program regionu soudržnosti Střední 

Morava – verze 12, [online]. [23. 4. 2012].  Dostupný z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/Upload/Programy-2007-2013/ROP-NUTS-II-Stredni-Morava 

 

Výše uvedené cíle představují základ pro formulaci prioritních os, které tvoří logické 

celky, prostřednictvím kterých jsou konkretizovány oblasti podpory. Ty definují, jaké typy 

projektů je možno v rámci příslušné prioritní osy podpořit. Vzájemně se podporují a doplňují, 

aby došlo k naplnění globálního cíle ROP Střední Morava. 
69

 

Prioritní osy programu: 

 Doprava 

 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

 Cestovní ruch 

 Technická pomoc. 
70
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Cyklistickou dopravu a infrastrukturu je možno financovat z první prioritní osy Doprava 

a to v rámci oblasti podpory 1.3. Bezmotorová doprava. Tato oblast se zaměřuje především  

na rozvoj šetrných doprav k životnímu prostředí, kterých je možno dosáhnout prostřednictvím 

výstavby regionálně významných cyklostezek a zajištění napojení na již existující páteřní  

síť. Účelem je nejen využití cyklostezek pro dopravu v rámci cesty do zaměstnání či školy, 

ale i trávení volného času. Městské části jsou dalším cílem výstavby cyklostezek, které kladou 

důraz na zajištění bezpečnosti. Naopak ve venkovských oblastech se bude podporovat 

rozšiřování stávající sítě cyklostezek a cyklotras a jejich vzájemné napojení. 
71

 

Žadatelé, kteří mají oprávnění čerpat podporu z této prioritní osy, jsou kraje, dobrovolné 

svazky obcí, obce, organizace zřizované, nebo zakládané kraji a obcemi a podnikatelské 

subjekty. 
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3 Charakteristika mikroregionu Rožnovsko 

V této části práce uvedu všechny možnosti, přírodní podmínky, infrastrukturu  

i ekonomické zázemí, které tento mikroregion nabízí a které mohou rozvíjet jeho cestovní 

ruch, jehož součástí je také cyklistická doprava a cyklostezky. 

 

3.1 Administrativní členění a základní ukazatele 

Rožnovsko se jako mikroregion rozkládá v severovýchodní části Zlínského kraje téměř 

na dohled od hranic se Slovenskem. Mikroregion leží na rozhraní mezi Moravskoslezskými 

Beskydami a Hostýnsko-vsetínskou hornatinou. Městem, které vévodí tomuto mikroregionu, 

je Rožnov pod Radhoštěm. To se díky své poloze a kvalitnímu životnímu prostředí  

v 19. století stalo centrem cestovního ruchu – byly zde situovány vyhledávané lázně. Rožnov  

a mikroregion Rožnovsko se svými charakteristickými lákadly cestovního ruchu  

tak má všechny dispozice se stát centrem cestovního ruchu v rámci středoevropského 

regionu.
72

  

Území mikroregionu je totožné s územním vymezením správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm. A tvoří ho také stejné obce, které se spojily 

v rámci Rožnovska. 

Pod mikroregion Rožnovsko a zároveň ORP Rožnov pod Radhoštěm spadají tyto obce: 

 Dolní Bečva 

 Horní Bečva 

 Hutisko – Solanec 

 Vidče 

 Vigantice 

 Prostřední Bečva 

 Rožnov pod Radh. 
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 Valašská Bystřice 

 Zubří.



Celková rozloha mikroregionu činí 239 km
2
. Obec s největší výměrou je Horní Bečva, 

naopak nejmenší výměru mají Vigantice. Většina obcí se pak pohybuje okolo rozlohy 2000 – 

3000 hektarů. 

K 31. 12. 2010 měl mikroregion 35 363 obyvatel a průměrnou hustotu zalidnění  

149 obyvatel na km
2
. Rožnovsko tak zaujímá přibližně 6% rozlohy Zlínského kraje. Převážná 

většina obyvatel mikroregionu žije ve dvou městech regionu - Rožnov pod Radhoštěm  

a Zubří. 

Tab. 3.1: Přehled počtu obyvatel jednotlivých obcí Mikroregionu Rožnovsko stavy k 

31.12. 

Zdroj: STÁTNÍ SPRÁVA; vlastní zpracování 

Z tabulky je naprosto zřejmé, že největší počet obyvatel má ústřední město Rožnov  

pod Radhoštěm, s tím, že v posledních letech dochází k určitému snížení, které může  

být způsobeno jednak celosvětovou krizí v rámci porodnosti, ale také tím, že stále více stoupá 

oblíbenost stěhování se do blízkého okolí většího města, případně migrace za prací.  

S čím by mohla souviset domněnka, která se v pozdější části práce zaměří  

na to, zda cyklostezka ovlivnila dojížďku za prací. 

Ostatní obce mají počet obyvatel bez velkých výkyvů, a pokud nějaké jsou, tak jsou 

způsobeny přirozeným koloběhem života, mortalitou a natalitou. 

 

3.2 Historie 

Z velké části hornaté území povodí obou Bečev – Rožnovské i Vsetínské, bylo  

od 11. století souvisle osídlováno, údolí zde skýtala možnosti úrodných nížin vhodných  

Obec 
Počet obyvatel v určitých letech 

1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Dolní Bečva 1 725 1 699 1 745 1 743 1 768 1 744 1 768 1 799 1 835 

Horní Bečva 2 977 2 914 2 769 2 636 2 517 2 469 2 416 2 447 2 459 

Hutisko-Solanec 1 899 1 906 1 933 1 968 1 954 1 918 1 938 1 955 2 003 

Vidče 1 624 1 602 1 554 1 465 1 439 1 507 1 599 1 620 1 674 

Vigantice 840 858 840 844 854 849 876 928 990 

Prostřední Bečva 1 794 1 680 1 542 1 591 1 569 1 678 1 675 1 666 1 687 

Rožnov p. R. 10 296 12 336 15 527 16 300 17 866 18 077 18 098 17 129 16 821 

Valašská Bystřice 2 208 2 177 2 041 2 091 2 124 2 182 2 177 2 257 2 276 

Zubří 4 596 5 046 5 251 5 409 5 361 5 371 5 414 5 458 5 618 



2 

 

pro zemědělství. Ve 13. a 14. století se toto osídlování zintenzivnilo a nížiny začaly  

být poněkud těsné a kolonizace se tak šířila do vyšších poloh. Mýtily se proto pozemky  

na horských svazích a na náhorních plošinách a zakládaly se zde i usedlosti. Těm usedlostem 

se v místním jazyce říkalo paseky a jejich obyvatelům pasekáři. Této kolonizaci, která trvala 

téměř až do 18. století se říkalo pasekářská a tzv. valašská. Ve stejném čase, spolu s pasekáři, 

se v moravských horách při slovenské hranici usídlovali Valaši. Ti zde nahnali početná stáda 

hrubovlných ovcí valašek, kterým drsný pobyt v horách nevadil. Valašská kolonizace 

neznamenala vznik nových sídel, ale spočívala pouze v rozšiřování odlišného způsobu chovu 

koz a ovcí. Valaši se velmi záhy smísili s domácím českým obyvatelstvem a výrazně ovlivnili 

jejich dosavadní způsob života, kulturu i jazyk. Vytvořila se základní sídelní struktura,  

která v hrubých rysech, přes všechny pozdější proměny, přetrvala až do poloviny 20. století. 

Do 15. století neměly Beskydy ani své jméno a člověk tehdy žil pouze na jejich předhůří  

až právě Valaši rozhodující měrou přispěli k specifikaci lidové kultury horského  

i podhorského kraje východní Moravy a nakonec byl tento kraj po nich i pojmenován. 73
 

Kolonizační činností v režii pánů z Kravař, starého moravského šlechtického rodu, 

vznikly zřejmě již v první polovině 14. století Tylovice, Hážovice a Vigantice, typické lesní 

lánové vsi v údolí Hážovického potoka, tyto obce tvoří i dnešní mikroregion Rožnovsko.  

„V polovině 14. století je založen také rožnovský hrad, poprvé výslovně připomínaný v roce 

1372 jako „castrum Roznow”. V téže době bylo snad založeno i samotné město (městečko) 

Rožnov. Město vzniklo ve zjevné návaznosti na jmenované vesnice v údolí Hážovického 

potoka, na jejichž plužinu přímo navazuje. Osídlování území odlesněného pasekářskou 

činností postupovalo pozvolna a směřovalo nejprve údolím Bečev východním směrem  

a mnohem později i do vyšších poloh. Východně od Rožnova tak postupně vzniklo rozptýlené 
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osídlení známé pod jménem Bečvice, na němž později vznikly vsi Dolní Bečva, Horní Bečva  

a Prostřední Bečva.“
74

  

17. století bylo stoletím řady povstání i tureckých nájezdů, císařská vojska získala  

nad územím kontrolu roku 1644. V tomto století vznikl také významný regionální fenomén: 

portášský sbor. Úkolem Portášů bylo kontrolovat hranici mezi dnešní ČR a SR. 
75

 

Dominantní postavení v  mikroregionu mělo zemědělství. V 17. století se rozvíjelo 

manufakturní podnikání (sklářské hutě, tkalcovství, papírny) vázané na místní přírodní 

zdroje.
76

  

Výrazný rozvoj průmyslu nastal v polovině 19. století, roku 1892 získal mikroregion 

železniční spojení. V roce 1820 zdejší příznivé klimatické poměry daly podnět ke vzniku 

klimatických lázní. Zpočátku se léčilo tradiční valašskou žinčicí - syrovátkou a terénními 

vycházkami, později také koupelemi a elektroléčbou. „Největšího rozkvětu dosáhly klimatické 

lázně na počátku 20. století, kdy během letní sezóny přijíždělo do Rožnova až 3000 hostů 

téměř z celého světa. Po lázeňské kolonádě v rožnovském parku se procházeli  

také světoznámý lékař, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, a zakladatel genetiky Georg 

Mendel. Lázně sloužily k léčbě nemocí dýchacího ústrojí, plic a také srdce.“
77

 

Lázeňskou historii ukončila druhá světová válka.  

Největší pokrok a rozmach dosáhlo město po druhé světové válce zejména v průmyslu, 

kdy v Rožnově byl postaven průmyslový podnik Tesla i Loana. Počet obyvatel města vzrostl  

i díky této velké společnosti do současnosti na čtyřnásobek a momentálně se blíží k dvaceti 

tisícům.  
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3.3 Geografická poloha 

Mikroregion Rožnovsko je situován v severovýchodní části Zlínského kraje, na severu 

sousedí s Moravskoslezským krajem, na západě a jihu se správními obvody Valašského 

Meziříčí a Vsetínem. Východní část mikroregionu je pak vymezena hraničním pásmem  

se Slovenskou republikou.
78

  

„Na území mikroregionu jsou zastoupeny tři typy reliéfu: členité vrchoviny v nejníže 

položených oblastech, hornatiny a velehorský reliéf. Nejznámější horou je Radhošť (1129 m 

n.m.), na jejímž vrcholu je socha posvátného boha Radegasta. Geomorfologicky náleží území 

mikroregionu k subprovincii Vnější Západní Karpaty, k celkům Moravskoslezské Beskydy 

(sever území), Rožnovská brázda (střed území) a Hostýnsko-vsetínská hornatina (jih území). 

 Radhošťská hornatina je nejvyšším pohořím mikroregionu. Průlomové údolí Čeladénky 

tento masív odděluje od zvlněného hřbetu s vystupujícími vrchy Čertův mlýn, Pustevny  

a Radhošť. Severní rozsochy Noříčí a Velká Stolová dosahují rovněž přes tisíc metrů. Hluboké 

Rožnovské sedlo tzv. Pindula, odděluje Radhošť od hřbetu Veřovických vrchů s vrcholem 

Velký Javorník. Tady končí i Moravskoslezské Beskydy. Na jihu Radhošťská hornatina klesá 

pozvolna ve vrchovinu nad Rožnovskou brázdou 

Významným geomorfologickým prvkem je pseudokras. Jde o jevy obdobné krasovým, 

vznikající v nekrasových horninách, v tomto případě v pískovcích. Od nepaměti jsou známy 

Radhošťské ďúry, jeskyně Cyrilka na Pustevnách nebo hluboké zářezy a pukliny se vstupy  

do podzemí na hřebeni Radhoště a Pusteven. Vzhledem k ochraně vyskytujících se netopýrů 

jsou nepřístupné.“
79
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3.3.1 Vzhled krajiny a přírodní podmínky 

Typické pro krajinu na Rožnovsku jsou vysoké kopce s převážně smíšenými lesy  

a rozlehlými loukami, které se v minulosti využívaly jako pastviny pro domácí zvířata,  

a také údolí, kterými se vinou horské říčky. Nejvýraznějším vodním tokem v rámci 

Rožnovska je samozřejmě Rožnovská Bečva, která protéká také největším městem 

mikroregionu, Rožnovem pod Radhoštěm. Rožnovská Bečva je jedním z hlavních ramen řeky 

Bečvy, která se u Tovačova vlévá do Moravy. 
80

 

Rožnovská Bečva pramení na západní straně Moravskoslezských Beskyd v nadmořské 

výšce 910 m. n. m. na severních svazích Vysoké. Teče převážně západním směrem  

a pod Valašským Meziříčím se spojuje s Vsetínskou Bečvou. Řeka je dlouhá 36 km,  

z toho sjízdných téměř 30 km, ale pouze při vyšším stavu vody. Ve sjížděném úseku má 

kamenité koryto místy poškozené a obtížně sjízdné i nesjízdné jezy. 
81

 

V obci Horní Bečva, je vybudována vodní nádrž stejného názvu, která byla na Rožnovské 

Bečvě vystavěna v roce 1937. Plocha nádrže je 15 ha a původně byla určena pro zadržování 

velkých vod. V současné době slouží jako rekreační středisko s možností koupání a vodních 

sportů. 
82

 

Atraktivitu Rožnovska tvoří zejména malebné horské a podhorské scenérie, které přímo 

vybízejí pro pobyt v přírodě a nabízejí možnosti dalekých výhledů po krajině. Mikroregion je 

unikátní nejen pro své přírodní podmínky, ale také proto, že jeho převládající část území 

Moravskoslezských Beskyd i Vsetínské hornatiny tvoří chráněné krajinné oblasti (CHKO 

Beskydy). 
83

 

CHKO Beskydy se svou rozlohou 1160 km
2
 je největší chráněnou krajinnou oblastí  

v České republice. Vyhlášeno bylo v roce 1973 a to zejména pro své výjimečné přírodní 

hodnoty původních horských pralesovitých porostů, kde se vyskytují vzácní karpatští 
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živočichové a rostliny. Pozoruhodné jsou také druhově pestré louky a pastviny či unikátní 

povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina je přitažlivá svou mimořádnou 

estetickou hodnotou, která vznikla historickým soužitím člověka s přírodou a horami. 
84

 

Význam CHKO Beskydy byl zvýšen vyhlášením 53 maloplošných zvláště chráněných 

území. V rámci programu Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná 

lokalita a v roce 2005 zde byly vybudovány hned 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko. 
85

 

To vše jistě podporuje atraktivitu daného regionu, na druhou stranu však působení CHKO 

představuje podstatný limitní faktor při posuzování možnosti umísťování jakýchkoliv 

rozvojových aktivit v oblasti cestovního ruchu. 
86

 

 

3.4 Ekonomické zázemí 

Pozici města Rožnov pod Radhoštěm a mikroregionu Rožnovsko v rámci Zlínského kraje 

a ČR ovlivnil nejvíce jeho vývoj v 19. a 20. století. Město Rožnov pod Radhoštěm se začalo 

profilovat jako centrum cestovního ruchu a v polovině 19. století se zde začal ve větší míře 

rozvíjet průmysl, jenž byl představován zejména podnikem Tesla, který vznikl v roce 1949. 

Dalším důležitým podnikem se v Zubří staly Gumárny, založené roku 1935 se specializací 

původně na protiplynové masky, v současnosti na technickou pryž. Dalším průmyslem, 

kterému se na Rožnovsku daří, je textilní – zejména podnik Loana, který se zaměřuje  

na výrobu kojeneckých oblečení a ponožek. Tento typ podniku je v rámci České republiky 

pomalu jedinečný. Spousta podniků se zavírala kvůli velkému vlivu levných čínských 

výrobků a také díky její levné pracovní síle. Loana vydržela, část provozu je sice převezena 

také v Číně, ale podstatná část nadále zůstává na území Rožnova. V dalších obcích  

se rozvíjely především drobné firmy, důležité pro místní ekonomiku a velký význam  

si udrželo také zemědělství a lesnictví. Stále větší podíl na ekonomice mikroregionu mají 
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služby, obzvláště pak služby pro aktéry cestovního ruchu, neboť Rožnovsko je tradiční 

rekreační oblastí s množstvím atraktivit. 
87

 

V rámci ekonomického potenciálu, se dá hovořit právě o elektronickém,  

který v současnosti hýbe světem. Na území Rožnovska nenajdete ani hutě, ani doly, které jsou 

znakem spíše staršího zprůmyslnění města, ale nachází se zde poměrně moderní základna  

na poli výše zmíněného průmyslu – gumárenského, textilního, dřevozpracujícího, 

elektrotechnického a elektronického, který je představován velmi úspěšnou firmou 

amerického původu ON Semiconductor, jež zaměstnává velké množství obyvatel a má velký 

potenciál do budoucna. Důležitým odvětvím v rámci rozvoje území je bezesporu cestovní 

ruch, o kterém bude řeč níže a který tvoří značné příjmy z hlediska ekonomického. 

Na Rožnovsku je k dispozici přibližně 16 rozvojových ploch, které se liší svou mírou 

připravenosti k použití a také mírou atraktivity pro případné investory. Toto odlišení je dáno 

především dopravní dostupností, inženýrským sítím, možnosti využití z hlediska konfliktu 

s ochranou životního prostředí apod. 
88

 

Dle SLDB 2001 bylo město Rožnov pod Radhoštěm vymezeno jako centrum pracovního 

mikroregionu, jeho plocha je určena územím mikroregionu Rožnovsko a územím obce 

Zašová, která pod tento mikroregion již nespadá. Přitažlivost Rožnova pro osoby,  

které migrují za prací, vyjadřuje tabulka 3.2. Největší zájem jeví dojíždějící za prací  

o průmysl, naopak nejnižší zájem je o práci v zemědělství.
89
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Tab. 3.2: Diferenciace dojíždějících za prací do Rožnova pod Radhoštěm podle odvětví a 

podle obcí 

      Rožnov pod Radhoštěm 

  

Celkem 

z toho odvětví 

zemědělství 

lesnictví 
průmysl stavebnictví obchod 

doprava a 

telekomu

n. 
školství 

zdravotnictví 

soc. činnosti 

Dojíždějící celkem 5 310 76 3 286 353 357 164 160 116 

v tom:         

z ostatních obcí 

okresu celkem 
4 530 68 2 834 310 299 148 137 103 

z toho obce: 
1)         

Vsetín 51 - 22 4 4 1 4 3 

Dolní Bečva 376 6 238 11 32 15 18 4 

Horní Bečva 379 3 241 25 15 22 9 15 

Hutisko-Solanec 401 8 241 28 25 18 8 12 

Prostřední Bečva 317 7 213 14 23 9 9 8 

Střítež n. Bečvou 103 1 67 10 6 1 4 2 

Valašská Bystřice 414 1 273 20 26 17 15 6 

Valašské Meziříčí 563 8 354 42 35 9 18 12 

Velké Karlovice 54 2 23 5 4 2 1 2 

Vidče 297 6 165 21 23 15 8 8 

Vigantice 185 2 98 10 20 3 9 5 

Zašová 249 3 148 32 21 4 12 3 

Zubří 933 17 632 64 50 23 18 13 

z jiných okresů 

celkem 
780 8 452 43 58 16 23 13 

z toho obce: 
1)         

Frenštát pod 

Radhoštěm 
277 3 187 10 12 7 11 2 

Ostrava 55 - 23 3 6 - 1 1 

Zdroj: MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Strategický plán rozvoje mikroregionu Rožnovsko. 

[online]. [17. 3. 2012].   str. 30. Dostupné z: http://www.roznov.cz/strategicky-plan-rozvoje-mikroregionu-

roznovsko 

Podmínky na trhu práce v mikroregionu Rožnovsko jsou výrazně ovlivňovány blízkostí 

dalšího centra dojížďky, Valašským Meziříčím. Zde za prací dojíždí z Rožnova  

pod Radhoštěm 563 osob (v opačném směru je to 517 osob).
90
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3.5 Doprava 

V rámci silniční sítě je mikroregion dostupný všemi druhy automobilové dopravy. 

Mikroregionem prochází některé silnice s nadregionálním významem, je to zejména silnice  

č. I/35 Valašské Meziříčí – Bumbálka. Bohužel je tato silnice zároveň jednou 

z nejproblematičtějších z hlediska dopravního zatížení. U autobusového nádraží v Rožnově 

pod Radhoštěm ji využívá více než 13 000 aut denně. S tím souvisí celkový problém 

Zlínského kraje v rámci silniční infrastruktury, a to neexistence silnic vyšší kvality, (dálnice, 

rychlostní či čtyřproudé silnice) které by navazovaly na ostatní regiony a dálniční síť České 

republiky a Evropy. 
91

 

„Základní silniční síť je tvořena těmito komunikacemi: 

 Sil. I/35:  Valašské Meziříčí – Horní Bečva – Slovensko 

 Sil. I/58:  Rožnov pod Radhoštěm – Bohumín 

 Sil. I/56:  Horní Bečva – Frýdek-Místek – (R56 Ostrava) 

 Sil. II/481: Prostřední Bečva – Velké Karlovice 

Další důležité silnice: 

 4868:  Rožnov pod Radhoštěm – Vidče – Střítež n. Bečvou 

 05726:  Rožnov pod Radhoštěm – Bystřička 

 4867:  Rožnov pod Radhoštěm – Hutisko-Solanec 

 4837:  Prostřední Bečva – Pustevny“
92
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Obr. 3.1: Intenzita dopravního zatížení komunikací mikroregionu Rožnovsko 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu oblasti 

Rožnovska. [online]. [17. 3. 2012]. str.14. Dostupné z: www.roznov.cz/strategiecr/situacni-analyza.doc  

 

Osobní automobilová doprava převládá na celkovém objemu dopravy v rámci 

mikroregionu a neustále se také zvyšuje. Osobní automobilová doprava je představována 

jednak individuální dopravou (cesty do zaměstnání, školy, kulturou apod.) a dopravou 

hospodářskou (cesty související s výkonem povolání). 
93

 

Autobusová (hromadná) doprava je dána dle tras a největším problémem  

je zde dodržování jízdního řádu, zejména v rámci zimní sezóny. Významnými dopravními 

uzly v okolí jsou města Valašské Meziříčí, Frýdek - Místek a Žilina. Tyto spojení jsou 

kvalitně obslouženy, ať už dálkovými, tak i místními autobusovými linkami. Problémem 

okolních vesnic a turistů, může být menší množství spojů o víkendu, nicméně i přes toto 

omezení je Rožnov stále dobře přístupný. 
94

 Turisté mají k dispozici také cyklobusy a 

SKIbusy, které jezdívají v sezónních měsících a doplňují tak hromadnou dopravu. 
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Železniční doprava je zde pouze jednosměrná po trati ČD č. 281 Valašské Meziříčí – 

Rožnov pod Radhoštěm a obcí, které po trase leží.  Po trati jezdí až 13 páru osobních vlaků 

denně, na které navazují další přípoje na nádraží ve Valašském Meziříčí, které je součástí tratě 

Hranice na Moravě – Střelná – Púchov na Slovensko a Ukrajinu a také druhý železniční 

koridor Břeclav – Petrovice u Karviné. 
95

 Velkým nedostatkem jsou stále poměrně zastaralé 

koleje, které utrpěly značnou újmu při sezónních povodních. V určitých částech jsou  

již zmodernizované, spolu se zastávkou v Zubří, jejíž rekonstrukce proběhla na přelomu 

loňského a letošního roku. Byly vyměněny také vlaky, které již nevyhovovaly stávajícím 

normám. Závažným problémem se v poslední době stala velká nehodovost na této trati.  

Na trase dlouhé necelých 14 km se kříží na více místech místní komunikace s tratí,  

a proto zde vznikají ztížené podmínky pro přehlednost řidičů. 

Letecká doprava má v rámci území pouze doplňkovou funkci. Nejbližší letiště jsou 

v Ostravě, Kunovicích a v Brně, velké mezinárodní letiště je nejdostupnější ve Vídni. 

V návrhu je zřízení regionálního letiště u obce Huslenky, vzdálené od Rožnova  

pod Radhoštěm přes 40 km a zachování letiště ve Valašském Meziříčí – Poličné. Tyto lokality 

by mohly otevřít nové možnosti i pro rozvoj cestovního ruchu v rámci mikroregionu 

Rožnovsko. 

Všechny výše uvedené typy dopravy působí více, či méně negativně na životní prostředí 

a život obyvatel v mikroregionu. Nejvýraznějším znečišťovatelem životního prostředí  

je doprava silniční, která je nejvíce využívanou dopravou na Rožnovsku. Do kategorie 

dopravy samozřejmě patří také cyklistická a pěší doprava, ty životní prostředí  

téměř neznečišťují, a pokud vůbec, tak v nepatrné míře. Dá se říci, že znečišťování v rámci 

cyklistické dopravy souvisí také dle chování účastníků, kteří cyklostezky využívají.  Tento  

typ dopravy bude podrobněji rozebrán v další části práce. 
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3.6 Životní prostředí 

Přestože se Rožnov pod Radhoštěm a celkově mikroregion Rožnovsko vyznačuje velmi 

kvalitním životním prostředím v porovnání s jinými městy, existuje zde množství více  

či méně závažných problémů, které je třeba řešit. Kvalitní životní prostředí je pro tento 

mikroregion mimořádně důležitou součástí, která by neměla být opomíjena. Cestovní ruch 

zaměřený zejména na turistiku a návrat k dřívějšímu stylu života, vyžaduje jak kvalitní 

ovzduší, půdu a čistou vodu, tak i správný přístup k řešení těchto otázek. 

 

3.6.1 Ovzduší 

Problematika ochrany ovzduší v mikroregionu závisí do značné míry na aktérech  

mimo Rožnovsko. Ovzduší v mikroregionu totiž ovlivňují také emise z velkých podniků 

sídlících ve Valašském Meziříčí (zejména Deza a.s.) a automobilová doprava, která je zvláště 

na silnici I/35 podstatným problémem. Tento problém je kompenzován vysokým procentem 

zalesnění a lesní půdy, které vyrovnávají hladinu emisí na dobré úrovni, bez přesahování 

limitů. Další výraznou příčinou zhoršeného stavu kvality ovzduší je spalování tuhých  

a fosilních paliv nebo přímo odpadů v lokálních topeništích. 
96

 

 

3.6.2 Hluk 

Hlavním původcem hluku je na území Rožnovska silniční doprava. Nadměrným hlukem 

jsou zasaženy zejména lokality, které se nacházejí při nejvíce zatížených, silničních tazích. 

Hovoříme zde o hlavním tahu I/35 z Valašského Meziříčí, směrem na Slovensko. Negativní 

dopady nadměrného hluku ze železniční dopravy jsou téměř zanedbatelné. Hluk z výrobních 

areálů má významnější vliv pouze na jejich vnitřní prostředí, v bezprostředním okolí pouze 

málo a v podstatě se neprojevuje. 
97
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3.6.3 Voda 

„Kvalita povrchových a podzemních vod je v řešeném území plošně snižována zejména 

vlivem smyvu půdních částic a průsaků nežádoucích chemických látek z pozemků orné půdy 

a řádně nezabezpečených hnojišť.“ 
98

 Možným nebezpečím pro kvalitu vod (zejm. 

podzemních) jsou staré zátěže z průmyslových areálů (Tesla Rožnov), zakládání skládek  

a doprava.  

Velkým zásahem do vodního hospodářství byl projekt Čistá řeka Bečva, který výrazně 

zlepšil kvalitu povrchových vod, a to především rozšířením kanalizační soustavy  

a modernizací ČOV Zubří. Nicméně je nutné kanalizační soustavu nadále rozšiřovat,  

a to do okrajových částí města Rožnova a míst nové výstavby. 
99

 

Velkým problémem jsou místní povodně, které téměř každoročně napáchají značné škody 

nejen na majetku občanů, ale také na samotné kvalitě vody a okolí jejího toku. Je nezbytné 

realizovat protipovodňová opatření, (např. zpevňování břehů a výstavba polderů)  

které by ochránily kvalitu povrchových vod. 

 

3.6.4 Půda 

Všeobecně je půda ohrožována zejména erozí, ať už vodní, nebo větrnou. Ani půda  

na území mikroregionu Rožnovsko se tomuto přirozenému působení nevyhne, nelze však 

přesně určit v jaké míře to tak je. Větrnou erozí jsou ohroženy návětrné svahy a obnažená 

temena hřbetů, bez stromového porostu, důležitým aspektem je zde také charakter půdy,  

jeho obhospodařování apod. 
100

 

Těžko se identifikuje také další problém a to zatížení půdy toxickými a nebezpečnými 

látkami, které mění chemismus půd. Dá se předpokládat větší znečištění půdy v blízkosti 
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používání průmyslových hnojiv, a odtoků z velkých podniků na území Rožnovska,  

zejména na území Zubří (Gumárny a.s.) a Rožnova pod Radhoštěm (bývalý areál Tesly). 

 

3.7 Cestovní ruch 

Území Rožnovska spadá do kategorie atraktivního regionu (Severní Morava a Slezsko)  

a proto má svému návštěvníkovi co nabídnout. Nachází se zde velká škála přitažlivých míst, 

které stojí za zhlédnutí. Velkou devízou pro mikroregion, jak již bylo výše zmíněno,  

jsou přírodní podmínky a vzhled krajiny, které tvoří podstatnou část cestovního ruchu v rámci 

turistiky v létě a možnosti lyžování v zimě. Kromě možnosti turistiky, se zde najde celá řada 

možností pro využití volného času. Ať už pro milovníky aktivně tráveného času, či naopak 

pro ty, kteří dávají přednost poznání, odpočinku a relaxaci. Proto je tento region hojně 

navštěvovanou destinací i v rámci České republiky.  

Obr. 3.2: Mapa atraktivity turistických regionů České republiky 

 

Zdroj: MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu 

oblasti Rožnovska. [online]. [17. 3. 2012]. str.4. Dostupné z: www.roznov.cz/strategiecr/situacni-

analyza.doc    

V rámci cestovního ruchu se území Rožnovska identifikuje dvěma hlavními sezónami, 

tak jako ve velké většině všech regionů, a to letní a zimní. Mimo tato dvě období - na jaře  

a na podzim, jsou kapacity mikroregionu dostačující a z velké části nevytíženy. Rozsah  
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a kvalita infrastruktury v rámci hlavních sezón na určitých místech neodpovídá potřebám 

turistů, ani rozvoji cestovního ruchu a rekreace. 

V mikroregionu dominují tyto oblasti cestovního ruchu: 

 pěší turistika a cykloturistika; 

 poznávací turistika;  

 venkovská turistiku a agroturistika; 

 incentivní turistika; 

 adrenalinová turistika (paragliding, sportovní létání); 

 zimní sporty – sjezdové a běžecké lyžování, snowboarding. 
101

 

 

 

3.7.1 Cestovní ruch v zimě 

Zimní sezóna je pro mikroregion Rožnovsko důležitá, protože spolu s letní má největší 

vliv na cestovní ruch v mikroregionu. V posledních letech bohužel nebylo dostatečné 

množství sněhu, a to ovlivnilo nejen příjmy místních podnikatelů, ale také množství  

HDP z cestovního ruchu. K nejvyhledávanějším atraktivitám cestovního ruchu v zimě patří 

zejména možnost aktivního využívání volného času na upravených sjezdovkách a běžeckých 

tratí, které jsou spojeny s kvalitní infrastrukturou a službami. 

Na území mikroregionu se nacházejí tři hlavní lyžařská centra – Pustevny, Soláň a Horní 

Bečva. Lyžařské středisko Ski alpin – Pustevny leží ve výšce 620 m. až 1098 m. n. m.  

a je jedním z nejvýznamnějších lyžařských středisek v Beskydech. Pustevny jsou 

vyhledávaným místem také pro běžkařské nadšence, kteří mohou využívat hned 7 upravených 

a značených běžeckých tras různé náročnosti, o celkové délce 53 km. Zajímavým zpestřením 

zde může být lanovka vedoucí z Trojanovic, která vede až na Pustevny.  

K nejnavštěvovanějším patří také SKIAREÁL Soláň v nadmořské výšce 700 – 861  

m n. m. Vznikl sjednocením dvou areálů Soláň-sedlo a Soláň (dřívější TJ Rožnov p. R.), 

vzdálených od sebe zhruba 1 km a využívající společný odbavovací systém.  Délka všech tras 

                                                 

101
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je „5,15 km s 8 vleky a jedním pojízdným kobercem s celkovou přepravní kapacitou 5470 

osob/hod.“
102

 Soláň je vyhledávaným místem také pro své krásné hřebenové běžecké trasy, 

které se nacházejí uprostřed Beskyd. Trasy dlouhé bezmála 35 km jsou po celé své délce 

strojově upravovány a tak nabízejí nejvyšší komfort i pro ty nejnáročnější sportovce. 

 

3.7.2 Cestovní ruch v letních měsících 

Pro mikroregion jsou snad ještě důležitější letní měsíce, kdy na turisty a návštěvníky 

Rožnovska čeká nepřeberná škála atraktivit pro využití jejich volného času. Hlavní turistické 

aktivity v letní sezóně lze shrnout následovně – rodiny s dětmi vyhledávají pobyty u vody  

a na plážích spojené s určitým pohodlím, senioři tyto možnosti spojují s poznávacími cestami 

a nepříliš náročnou turistikou a mladí lidé nejraději kombinují všechny výše uvedené 

možnosti, ale také preferují poznání, sport a dobrodružství.
103

  

Díky velkému počtu možností využití potenciálu cestovního ruchu v této oblasti, můžeme 

mluvit o dvou kategoriích – turistice a kultuře. Obě tyto neodmyslitelné složky cestovního 

ruchu mají důležité zastoupení v rámci území a turistům nabízejí různorodé možnosti trávení 

volného času.  

Turistika je na území mikroregionu prezentována hlavně turistickými trasami v délce  

cca 150 km, které jsou značené turistickými značkami a vedou na ta nejzajímavější místa  

na Rožnovsku, zejména po horských úbočích, údolích a hřebenech. Nejvyhledávanějším 

vrcholem je v tomto případě jmenovitě památná hora Radhošť (1129 m. n. m), Soláň a Horní 

Bečva.  

Nepřehlédnutelným atraktorem cestovního ruchu na Rožnovsku je přehrada na Horní 

Bečvě, o níž byla zmínka již výše. Je vyhledávaná pro koupání i odpočinek, k provozování 

vodních sportů a rybaření. V této lokalitě se mimo jiné nachází velké množství rekreačních 

středisek a kempů z minulého období. Většina však bohužel nevyhovuje dnešním standardům 
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rekreantů, přesto však představují využitelné kapacity. V současnosti jsou prováděny stavební 

úpravy, které z větší části závisí na soukromých podnikatelích, a ty by měly navrátit minulou 

slávu této rekreační oblasti. 
104

 

Další možnosti koupání jsou v obcích Prostřední Bečva, Hutisko-Solanec  

a Vigantice – v posledních dvou obcích došlo v minulých letech k velké rekonstrukci areálů, 

podpořených také ze zdrojů z Evropské unie. 

Pro náročné turisty nabízí mikroregion Rožnovsko široké možnosti sportovního vyžití, 

které uspokojí všechny sportovní nadšence. V současné době se doplňující služby,  

jako tenisové kurty, posilovny, masáže, sauny, bazény, wellnes služby apod. berou  

jako samozřejmost také u některých ubytovacích zařízení a na Rožnovsku o ně není nouze  

a nejlepší infrastrukturou disponuje Rožnov. Pro sportovce preferující halové sporty  

jsou k dispozici, sály na squash, ricochet i stále oblíbenější badminton, či horolezecká stěna. 

Mimo jiné se v Rožnově pod Radhoštěm nachází také atraktivní sportovní služby jako  

je například jezdecký areál, střelnice, lanový areál Gibon park či lyžařský můstek. Dále  

se na území mikroregionu provozují adrenalinové sporty, jako jsou paragliding, tandemové 

seskoky, let helikoptérou a podobně. 
105

 

Kultura je v rámci Rožnovska zastoupena především Valašským muzeem v přírodě, 

které je jedinečnou kulturní památkou, zejména způsobem jeho provozování – jakožto živého 

muzea, ve kterém se prezentuje život na Valašsku a všechno s ním spojené. Muzeum bylo 

založeno bratry Aloisem a Bohumírem Jaroňkovými v roce 1925 a stalo se tak nejstarším 

muzeem v přírodě ve Střední Evropě. 

„Skanzen“ tvoří 3 areály, ve kterých je umístěno přes šedesát objektů typické roubené 

architektury, které byly přeneseny ze všech koutů Valašska. Nejstarší areál Dřevěné městečko 

je dějištěm téměř všech folklorních akcí během roku, i jarmarků a akcí spojených s lidovými 

zvyky a tradicemi. Nejmladší areál Mlýnské doliny je zajímavý tím, že jsou v něm umístěny 

dodnes funkční technické budovy převážně na vodní pohon, které vykreslují život nádeníků 
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na Valašsku. Posledním areálem je Valašská dědina, která je nejrozsáhlejší z těch tří a nejvíce 

ukazuje, jak lidé na Valašsku žili a hospodařili. K vidění jsou tady domy ze všech sociálních 

vrstev, škola, hospodářství i domácí zvířata. Tento areál je umístěn v krajině,  

která svou členitostí připomíná spoustu vesnic v Beskydech. 

Ročně zavítá do Valašského muzea v přírodě více než 600 000 návštěvníků,  

kteří využívají také možnosti vyzkoušet si a vidět na vlastní oči, jak se dříve žilo a pracovalo, 

prostřednictvím pravidelných víkendových programů a výstav. Mezi nejnavštěvovanější  

a nejznámější patří: 
106

 

 Celoroční cyklus programů nazvaný „Valašský rok“, který zahrnuje veškeré tradice 

během roku, začíná v únoru Masopustem s tradičním maškarním průvodem a končí 

„Vánocemi na dědině“ a „Živým Betlémem“,  

 Každý víkend se od května do září konají programy pro milovníky lidové hudby, 

zpěvu a tance na pódiu komorního amfiteátru („Romská píseň“, „Jánošíkův dukát“ 

apod.) 

 Pořady, které oživují staré způsoby zemědělské a domácí práce, dřevozpracující 

řemesla, zpracování textilních vláken apod. („Velký redyk“, „Pekařská sobota“, 

„Lněná sobota“, „Podzim na chalupě a na poli“ atd.), 

 Jarmarky a poutě – „Zvonečkový a medový jarmark“, „Anenská pouť“ apod., 

 Festivaly, často i mezinárodního významu –„Rožnovská Valaška“, „Jánošíkův dukát“, 

„Rožnovské slavnosti“. 

 Celoroční výchovně vzdělávací programy pro místní školy a širokou veřejnost („Jak 

Valaši chovali včely“, „Co vařily naše babičky“ atd. 
107

 

V mikroregionu Rožnovsko se však kromě Valašského muzea v přírodě, najdou další 

zajímavé památky a turistické cíle v okolí viz příloha č. 4. 
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3.7.3 Ubytování a stravování 

V mikroregionu se nachází široká síť ubytovacích i stravovacích zařízení, jejichž majitelé 

využili toho faktu, že je Rožnovsko atraktivní místo pro cestovní ruch, a tím láká spoustu 

turistů, kteří chtějí někde spát, někde jíst. Z tohoto důvodu se na území mikroregionu nachází 

téměř největší koncentrace této infrastruktury v rámci celého Zlínského kraje.  

Opomeneme-li Luhačovice, je Rožnovsko krajem zaslíbeným v rámci těchto služeb. 

V rámci ubytování nabízí mikroregion přes 6 300 lůžek, největší koncentrace 

ubytovacích zařízení se nachází na území obce Horní Bečva a Rožnov pod Radhoštěm, 

protože právě zde je největší koncentrace turistických atraktivit a možností na trávení volného 

času. Asi 1/3 ubytovací kapacity splňuje podmínky vyššího typu zařízení pro ty nejnáročnější 

klienty. Zbytek infrastruktury je různorodý, od nejprostších kempů, přes penziony a soukromé 

chaty, až po pětihvězdičkové hotely. 

Tab. 3.3: Počet ubytovacích zařízení v mikroregionu 

Obec Hotel Penzion 
Vily a 

apartmány 

Rekreační 

středisko 
Kemp 

Ubyt. v 

soukromí 

Chaty a 

chalupy 
Ubytovna SUMA 

Dolní Bečva 1 6   1 1 6  15 

Horní Bečva 9 8 7 6 2 10 16  58 

Hutisko - Solanec 3 3 1  1 2 4  14 

Prostřední Bečva 1 2  1 3 6 2  15 

Rožnov p. R. 9 12 2 1 3 14 4  45 

Valašská Bystřice  4     5  9 

Vidče   1    1  2 

Vigantice  1 1   1 1 1 5 

Zubří  1       1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše uvedená tabulka potvrzuje, že největší zastoupení ubytovacích kapacit  

je v Rožnově a na Horní Bečvě. Může být překvapením, že větší obslužnost je, v rámci 

ubytování, na Horní Bečvě. Tuto skutečnost je možno vysvětlit tak, že dříve to bývala velmi 

vyhledávaná rekreační oblast s velkým množstvím různorodých služeb, které přetrvaly  

a i přes nedostačující zázemí je stále vyhledávanou. 

Stravování a celkově pohostinství je na území mikroregionu zastoupeno snad ve všech 

formách od klasických restaurací, přes bistra, kavárny, vinárny, koliby až po cukrárny  

a zahrádky, které jsou převážně v letních měsících vyhledávaným zařízením. Velký rozvoj 
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stravovacích zařízení nastal po roce 1989, kdy se také zvětšilo konkurenční prostředí  

a tím se tak zlepšila kvalita poskytovaných služeb. Největší koncentrace těchto služeb  

je přirozeně v Rožnově pod Radhoštěm, přesto však v každé obci Rožnovska najdeme 

minimálně jedno stravovací zařízení nebo pohostinství. Tato zařízení vznikají a mění se podle 

situace na trhu, který právě z velké části ovlivňuje cestovní ruch v regionu. 

Tab. 3.4: Počet stravovacích zařízení 

Obec Počet 

Dolní Bečva 4 

Horní Bečva 22 

Hutisko - Solanec 4 

Prostřední Bečva 5 

Rožnov p. R. 41 

Valašská Bystřice 8 

Vidče 1 

Vigantice 3 

Zubří 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je patrná velká převaha všech těchto zařízení na území Rožnova  

pod Radhoštěm, které jsou v infrastruktuře Rožnovska nedílnou součástí a mají velký vliv  

na místní ekonomiku i život obyvatel a turistů. 

S ohledem na zaměření práce týkající se cyklostezky Bečva a jejího vlivu na mikroregion 

Rožnovsko, je třeba si ji více přiblížit a osvětlit možné dopady na místní ekonomiku,  

ráz krajiny i obyvatele. 
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4 Projekt Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy a její zhodnocení 

vlivu na mikroregion 

Tato část práce se bude zabývat samotnou cyklostezkou na území mikroregionu 

Rožnovsko, jejím projektováním, financováním či návazností na další trasy k využití kola 

jako dopravního prostředku.  

Dále bude uvedeno zhodnocení jejího vlivu na samotný mikroregion – využitelnost 

cyklostezky, spokojenost s doprovodnou infrastrukturou, dodržení využití v zimních měsících 

apod. K tomuto účelu byl sestaven dotazník, který by měl přinést odpovědi na tyto otázky. 

 

4.1 Důvody výstavby cyklostezek podél řek 

Cyklostezky podél vodních toků představují jeden ze základních přirozených liniových 

koridorů, kterých lze v rámci výstavby cyklistických tras využít, protože jejich spádovost  

je převážně bez větších rozdílů v převýšení a tak umožňují jízdu i méně fyzicky zdatných 

cyklistů. Díky svému přírodnímu prostředí typickému pro téměř každou řeku, je vhodné  

tyto stezky umisťovat také do hustěji obydlených území tak, aby byly vhodně využívány  

pro pravidelné dojíždění za každodenními cíli. 
108

 

Plánování a výstavba cyklistických stezek podél potoků a řek jsou spojeny s určitými 

specifikami, které tvoří zejména jejich cenný přírodní charakter území (útočiště pro faunu  

a flóru, CHKO…), změny břehových partií způsobené činností vody, jmenovitě záplavami, 

které se častokrát vrací téměř každoročně. Méně vhodné jsou také řeky, které protékají 

venkovskou krajinou bez atraktivních cest a cílů a také u vodních toků, jenž pramení  

ve vysokých nadmořských výškách, a mají v těchto částech příliš velké převýšení,  

nebo dokonce tvoří vodopády (Labe, Úpa…). 
109
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I přes výše uvedená omezení jsou cyklistické trasy, které vedou okolo vodních toků 

základem páteřní i regionální cyklistické sítě v zemích západní a severní Evropy,  

kde je cyklistika na vysoké úrovni. Z velké většiny je páteřní cyklistická síť v České republice 

vedena také podél říčních cest, přestože výstavba takovýchto stezek nepatří k nejlevnějším 

zejména kvůli problémům, které byly zmíněny výše. Budování cyklostezek často probíhá 

nekoordinovaně či nesouvisle a jsou plánovány pouze krátké úseky říčních stezek,  

které spadají pod území jednoho kraje nebo svazku obcí. 
110

 Tato situace se začíná  

však měnit a je v zájmu všech, aby tyto úseky byly na sebe vzájemně napojeny a měly 

návaznost také na mezinárodní síť cyklostezek. 

 

4.2 Cyklostezka Bečva 

Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy je součástí tzv. cyklodálnice C1 "Cyklostezka 

Bečva", která je označována jako úsek II., vede z Horní Bečvy přes města a obce 

Mikroregionu Rožnovsko a přes obce Zašová, Veselá, Hrachovec a Valašské Meziříčí,  

kde se spojuje s cyklostezkou údolím Vsetínské Bečvy. Vsetínská část cyklostezky je vedena 

z Velkých Karlovic, přes obce mikroregionu Horního Vsacka až na Vsetín, v dokumentech  

se o ní mluví jako o úseku I. Odtud se stáčí přes Bystičku a Jarcovou až do Valašského 

Meziříčí. Tato cyklostezka dále pokračuje směrem na Hustopeče nad Bečvou, až po Tovačov, 

kde se nachází soutok Bečvy s řekou Moravou – úsek III. Celková délka této „královny 

moravských stezek“ je přes 141 km a vede napříč dvou krajů – Zlínského a Olomouckého.  

V Tovačově je možno dále pokračovat prostřednictvím Moravské stezky (dálková 

cyklotrasa č. 47), která směřuje do Kroměříže a dále podél toku řeky Moravy a Baťova 

kanálu, do Hodonína.  

Cyklodálnice, která kopíruje tok řeky Bečvy, se rodila přes deset let a tento nápad  

se v roce 2000 začal realizovat zejména v okolí Přerova a Lipníku nad Bečvou,  

                                                 

110
 NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY. Analýza možností využití 

protipovodňových opatření, pozemkových úprav a strukturálních fondů EU pro cyklistiku – II. Etapa. [online]. 

Dostupné z: www.cyklostrategie.cz/file/vyzkum38-reky/  
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kde také vznikaly první úseky pro cykloturistiku. V současné době je možno cyklostezku 

projet po celé její délce, pouze v úseku Valašské Meziříčí – Teplice nad Bečvou není stezka 

dosud zcela dokončena, proto je třeba při jízdě dbát zvýšené opatrnosti. 

Tab. 4.1: Délky tras jednotlivých úseků Cyklostezky Bečva 

Úsek: 
Délka cca 

(v km) 

Úsek I. – Vsetínská Bečva 46,4 

Úsek II. – Rožnovská Bečva 30,5 

Úsek III. - Bečva 64,8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3 Jednotlivé úseky Rožnovské Bečvy 

Obce mikroregionu Rožnovsko a obec Zašová a Střítež nad Bečvou,  

které do mikroregionu nepatří, se dohodly, že chtějí v rámci svého území rozšířit možnosti 

cestovního ruchu o cyklostezku, která by také do značné míry vyřešila problémy s dopravou  

a cyklisty na hlavních dopravních tazích (zejména na silnici č. I/35). Návrh zastupitelů měl 

kladný ohlas i u obyvatel Rožnovska, kteří byli s tímto tématem seznámeni a měli možnost  

se k dané problematice vyjádřit.  

Protože se jedná o velice nákladný projekt zejména v harmonizaci a financování, rozhodli 

se zástupci jednotlivých obcí, že využijí možnosti čerpání finančních dotací z Evropské unie. 

Tento projekt dostal finanční podporu z ROP NUTS II Střední Morava, prioritní osa  

1 - Doprava, oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava, specifický cíl – Výstavba regionálně 

významných stezek a zjištění napojení na páteřní síť. Každá obec si o finanční prostředky 

žádala sama, prostřednictvím individuálních žádostí s integrovaným přístupem,  

protože tak mohly získat větší objem peněz, než kdyby žádaly jako jeden celek. 

Všechny místní části cyklostezky se mohou chlubit kvalitním asfaltovým kobercem 

(výjimkou je malý úsek na Dolní Bečvě), který je vhodný i pro jízdu na in-line bruslích.  

Po celou dobu jízdy je možno pozorovat tradiční a typickou krajinu Beskyd s krásnou scenérií 

na horu Radhošť. 

Dále bude každý úsek více přiblížen, jeho délka, případné přemostění, kterého se v rámci 

cyklostezky podél vodního toku, nevyhneme a další zajímavosti. 
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Obr. 4.1: Úsek Rožnovské cyklostezky Bečvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CYKLOSTEZKA BEČVA. [online]. [20. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://cyklostezkabecva.com/sites/default/files/mapy/CYKBEC_PROFIL_usek-II.jpg 

 

4.3.1 Horní Bečva 

V katastru obce Horní Bečva je k dispozici 7,6 km cyklostezky, která má zejména 

zpočátku strmější ráz. Je to dáno tím, že zde řeka na úpatí Vysoké (1024 m. n. m.) pramení  

a má prudší spád. Cyklostezka vede kolem přehrady, takže to může být ideální místo  

pro zastavení, občerstvení a případný odpočinek. V určitých částech vede cyklostezka podél 

silniční komunikace, což může způsobit určité problémy zejména pro in-line bruslaře  

a pro rodiče s dětmi, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Byly zde vybudovány také lávky  

na přemostění přes vodní tok.  První při křížení Červeneckého potoka a lávka  

přes Rožnovskou Bečvu. Nadmořská výška se v tomto úseku pohybuje v rozmezí  

450 - 545 m. n. mořem není to proto nudná, stále rovná cesta, ale členitá trasa, která méně 

zdatným cyklistům může dát zabrat. 

 

4.3.2 Prostřední Bečva 

Prostřední Bečvou vede úsek cyklostezky dlouhý 4,1 km, který plynule navazuje  

na cyklostezku z Horní Bečvy a vede dále směrem k Rožnovu pod Radhoštěm.  Stezka  



25 

 

je přemostěna u ČOV přes Rožnovskou Bečvu a je dále vedena po toku řeky. Tato část stezky 

vede po silnici III. třídy, která je označená jako cyklostezka a poté se napojuje na část,  

která vede podél silnice č. I/35 až po začátek obce Dolní Bečva. Zvýšené pozornosti by mělo 

být dbáno u restaurace Zavadilka, kde je nutné přejít přes cestu na cyklostezku,  

která je přerušena komunikací a dále poté pokračuje po její krajnici. 

 

4.3.3 Dolní Bečva 

Začátek cyklostezky v této obci (směrem od Horní Bečvy) je veden po nezpevněné polní 

cestě (šotolině), která může být první komplikací pro in-line bruslaře na této trase. Tento typ 

povrchu měří cca 300 metrů, dále již pokračuje 2-3 m široký asfaltový koberec,  

který je položen bezmála po celé délce cyklostezky. Tato část cyklostezky je vedena  

téměř výlučně mimo silniční tahy, proto nabízí příjemné scenérie valašskou krajinou. Délka 

cyklostezky na katastru obce Dolní Bečva činí 5,3 km a velkou zajímavostí je, že těsně míjí 

golfové hřiště na pomezí Rožnova pod Radhoštěm. Zde musela být instalována ochranná 

pletiva proti golfovým míčkům, které mohly být velmi nebezpečné uživatelům cyklostezky.  

 

4.3.4 Rožnov pod Radhoštěm 

Cyklostezka je v Rožnově vedena z velké části městským parkem po levém břehu řeky 

Bečva, kde se nachází turisticky velmi atraktivní Valašské muzeum v přírodě. Tato část  

je vybavena také koši, které v ostatních částech nejsou. Zajímavým místem pro aktivní 

odpočinek může být Gibon park, který je hned vedle cyklostezky a spousta uživatelů stezky 

této příležitosti k odpočinku a stravování využívá. U křižovatky U Janíků se cyklostezka stáčí 

a vede po pravém břehu Bečvy, kde pokračuje až do Zubří. 

 

4.3.5 Zubří 

Cyklostezka, která vede touto obcí, měří necelé 3 km a v jejím počátku je napojena  

na úsek z Rožnova pod Radhoštěm, který je veden po pravém břehu, po překonání mostu dále 

pokračuje po levém břehu až do Valašského Meziříčí. Trasa se klikatí podél řeky z jedné 

strany, kde ji kryjí stromy, jež vytváří příjemný stín, a z druhé strany se vinou lány polí,  
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což dohromady vytváří malebný pohled na valašskou krajinu. Úsek kopíruje tok řeky a silnici 

I/35, avšak ani jednou zde není nutno přejíždět, či jinak vstoupit na tuto komunikaci. 

 

4.3.6 Střítež nad Bečvou 

Úsek dlouhý 2,6 km nabízí ideální podmínky zejména pro in-line bruslaře, kteří vyžadují 

kvalitní povrch, bez jakýchkoliv překážek po cestě. Zajímavostí tohoto úseku je „podjezd“ 

pod stávajícím mostem, který spojuje místní komunikace. Právě tento most nabízí  

téměř výlučně jedinou možnost, kde se schovat před nepřízní počasí. Cyklisté, ale také in-line 

bruslaři, zde využívají také míst, kde je možno se v parních letních dnech svlažit v řece 

Bečvě, protože jsou zde přístupné břehy vhodné pro sestup do vody. 

 

4.3.7 Zašová 

Trasa dlouhá 3,3 km nabízí, stejně jako ostatní úseky na území mikroregionu Rožnovsko, 

půvabný pohled na krajinu Valašska s nezaměnitelnými rysy, které lemují celý tok řeky 

Bečvy. Úsek dotváří příjemný stín, který je na cyklostezku vrhán z obou stran, neboť lesíky 

lemují, z velké části, celý úsek cyklostezky v této obci. 

 

4.4 Cyklotrasy  

Cyklostezku údolím Rožnovské Bečvy doplňují okolní cyklotrasy, které jsou  

většinou vedeny nezpevněnými cestami a tudíž vhodnější pro náročnější cyklisty a nadšence 

převážně horských kol. 

Cyklotrasa č. 6012 – Valašské Meziřící - Rožnov p.R. – střední obtížnost 

 trasa dlouhá 19,5 km je vedena přes obce: Valašské Meziříčí – Malá Lhota – Velká 

Lhota – Videčské Paseky – Vidče – Rožnov pod Radhoštěm 

Cyklotrasa č. 6013 - Rožnov p.R. – Třeštík – obtížnost: těžká 

 trase je dlouhá 30 km a je vedena převážně po horských hřebenech s nezpevněným 

povrchem: Rožnov pod Radhoštěm – Hážovské Díly - Tanečnice – Soláň-sedlo – 

Benešky – Třeštík  

Cyklotrasa č. 6014 - Rožnov p.R. – Čarták – obtížnost: střední až těžká  
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 trasa je dlouhá 14 km a vede podél silnice II. třídy: Rožnov pod Radhoštěm – 

Hážovice - Vigantice – Hutisko-Solanec – Čarták (Soláň) 

Cyklotrasa č. 6015 - Benešky-Benešky, Okolo Horní Bečvy – obtížnost: těžká 

 trasa měří 18 km vedená podél účelové nezpevněné komunikaci: Benešky – Horní 

Bečva – Martinák – Horní Bečva – Benešky 

Cyklotrasa č. 6016 - Rožnov p.Radhoštěm – Pustevny – obtížnost: těžká 

 trasa vede po účelové komunikaci se zpevněným i nezpevněným povrchem o délce 48 

km: Rožnov pod Radhoštěm – Zubří – Zašová – Jehličná – Mořkov – Horečky – 

Frenštát pod Radhoštěm – Trojanovice – Pustevny 

Cyklotrasa č. 6219 – Zašová – Velká Lhota – obtížnost: náročná s velkým převýšením 

 trasa měří pouhých 6 km a je možno se napojit na trasy č. 6012 a 6016: Zašová- 

Střítež– Velká Lhota 

Cyklotrasa č. 46 - Vizovice - Český Těšín (CZ/PL) – obtížnost: střední 

 trasa dlouhá 129 km vede napříč Valašskem a je napojena až do Polska téměř 

výhradně po silnicích II. a III. třídy: Vizovice – Dešná – Všemina – Liptál – 

Janišovský vrch – Vsetín – Horní Jasenka – Dušná – Malá Bystřice – Valašská 

Bystřice – Rožnov pod Radh. – Horská chata Mír – Pustevny – Podolánky – Ostravice 

– Malenovice – Lubno – Martiňák – Raškovice – Komorní Lhotka – Střítež – Ropice – 

Český Těšín – Hraniční přechod Č. Těšín-Ciezsyn 
111

  

 

4.5 Propagace a marketing 

Takovýto nákladný projekt, který si vyžádal velké investice, by měl být dobře 

propagován, aby o něm vědělo, co největší množství lidí a tak byla zaručena určitá návratnost 

ve formě spokojenosti, využitelnosti a obliby. Jednou z podmínek získání dotace byla  

také propagace skutečnosti, že projekt získal finanční prostředky z EU. 

                                                 

111
 všechny odrážky: CYKLOTRASY. [online]. Dostupné z: http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/seznam. 

phtml?typ=32 
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K základním propagacím cyklostezek patří mapy, letáky a poutače. Rožnovská 

cyklostezka toho není výjimkou, existuje spousta materiálů, které se prodávají v informačních 

centrech, na benzinových pumpách či v knihkupectvích.  

V současnosti nejrozšířenější reklamou, je reklama internetová. Zde je k dispozici 

velké množství informací na různorodých webových stránkách, nejdůležitější  

je však domovská stránka www.cyklostezkabecva.com, která je přehledně zpracována  

a je možno se zde dočíst spousta zajímavostí, pořádané akce či stáhnout mapy jednotlivých 

úseků. 

Pro odborníky z řad cestovního ruchu i nadšené turisty je Rožnovská cyklostezka 

prezentována i na veletrzích po celé Evropě. Stálým vystavovatelem je na území České 

republiky, Slovensku, Německu, Rakousku a Polsku na veletrzích: 

 Region Tour Brno 

 Dovolená a region Ostrava 

 Infotour a cykloturistika Hradec Králové 

 Slovakiatour Bratislava 

 Veletrh cestovního ruchu FERIEN Vídeň 

 Veletrh cestovního ruchu F. RE. E. Mnichov 

 Veletrh cestovního ruchu v Katovicích a Poznani. 

 

Velkou oblibu, zejména u místních obyvatel, mají doprovodné a mediální akce.  

K těm největším a nejznámějším patří Otevření cyklostezky, které se v letošním roce konalo 

28. dubna a bylo spojeno s hromadnou vyjížďkou z Valašského Meziříčí směrem na Horní 

Bečvu a doprovodným programem. 

 

4.6 Financování cyklostezky  

Už při první myšlence vybudování cyklostezky, na území mikroregionu Rožnovsko bylo 

všem zástupcům obcí, kterých se to dotýkalo jasné, že jejich rozpočet na tuto náročnou akci 

stačit nebude. Obce si podaly žádosti o dotaci u ROP Střední Morava samostatně, za každou 

obec zvlášť, ale pod záštitou Rožnova pod Radhoštěm, které tyto žádosti zkompletovalo  

a zaslalo.  
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Realizace byla naplánována dle úseků, v rozmezí dubna 2009 – května 2010. Během  

této doby došlo k určitým komplikacím. Tyto potíže byly způsobeny zejména regionálními 

povodněmi, které narušily výstavbu, a v určitých úsecích byla nutná rekonstrukce  

již stávajícího podloží.  

Tab. 4.2: Přehled předpokládaných nákladů a dotace z EU za jednotlivé obce  

na výstavbu cyklostezky (v Kč) 

Zdroj: REGINÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS. Projekty EU. [online]. [22. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projektyeu?nazevProjektu=Cyklostezka+%C3%BAdol%C3%ADm+ro%C5

%BEnovsk%C3%A9+be%C4%8Dvy&cisloProjektu=&popis=&typProgramu=&nazevProgramu=&zadatel=&ic

=&typNuts=&nuts2=&krajNuts=&okresNuts=&obecNazev=&obecNazevHidden= ;vlastní zpracování 

Tab. 4.3: Přehled skutečných nákladů a velikost dotace z EU v jednotlivých obcích  

(v Kč) 

Zdroj: informace projektové manažerky projektu Ing. Ivety Holé, vlastní zpracování 

Z obou tabulek je patrné, že se předběžné částky neshodují se skutečnými náklady 

spojené s výstavbou cyklostezky. Pro jakýkoliv projekt je výhodnější počítat s větším 

objemem peněz a mít je v zásobě, než kdyby se stala věc opačná a peníze by chyběly. Dotace 

z ERDF byla nakonec nižší, než se předpokládalo, ale naopak v 5 případech ze 7 byly náklady 

z vlastních zdrojů nižší u reálného stavu, než u předpokládaného, což obce, kterých se to týká, 

Obec Dotace Vlastní zdroje Rozpočet celkem 

Horní Bečva 12 624 892 4 256 360 16 881 252 

Prostřední Bečva 10 243 973 1 869 972 12 113 945 

Dolní Bečva 20 003 986 8 459 775 28 463 761 

Rožnov pod Radh. 20 604 951 3 877 412 24 482 363 

Zubří 10 119 514 2 106 396 12 225 910 

Střítež nad Bečvou 21 866 244 3 866 330 25 732 574 

Zašová 17 104 726 3 050 016 20 154 742 

CELKEM 112 568 286 27 486 261 140 054 547 

Obec Dotace Vlastní zdroje Celkem 

Horní Bečva 12 471 363,28 4 186 182,32 16 657 545,60 

Prostřední Bečva 10 227 207,73 2 146 533,27 12 373 741,00 

Dolní Bečva 17 039 138,70 4 460 225,00 21 499 363,70 

Rožnov pod Radh. 19 808 332,63 5 073 124,27 24 881 456,90 

Zubří 9 072 368,24 1 910 461,56 10 982 829,80 

Střítež nad Bečvou 16 559 113,44 3 503 115,34 20 062 228,78 

Zašová 16 165 807,01 2 884 324,49 19 050 131,50 

CELKEM 101 343 331,03 24 163 966,25 125 507 297,28 
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kvitují a jsou s vývojem situace spokojené.  Skutečné celkové náklady spojené s budováním 

cyklostezky byly tedy také nakonec nižší oproti předpovědi v jednotlivých návrzích. 

Průměrná částka, která byla vydána na 1 km cyklostezky v rámci Rožnovské větve, není 

přesně vyčíslena, z tohoto důvodu byl pro tuto bakalářskou práci proveden výpočet,  

který by měl korespondovat s celkovými náklady, vynaloženými na výstavbu a „kilometráží“. 

Po vydělení celkové délky cyklostezky od uskutečněných nákladů vyšla průměrná cena  

na 1 km cyklostezky 4 114 993,35 Kč. Samozřejmě je to pouze cena orientační, musí  

se počítat s tím, že jsou jednotlivé úseky různě dlouhé, mají různý počet přemostění,  

které nejvíce ovlivňují konečnou cenu cyklostezky. 

 

4.7 Negativa cyklostezky 

Kromě zřejmých pozitivních dopadů, které měla na mikroregion výstavba cyklostezky, 

nemohou zůstat opomenuty také určité nedostatky a chyby, které jsou způsobeny provozem 

stezky a častokrát také nevybíravým chováním uživatelů. 

Důležitou součástí cyklostezky je úprava a čistota povrchu. V tomto případě  

se setkáváme s určitými problémy, které nejdou natolik ovlivnit a jsou v podstatě nekonečné. 

Cyklostezka je téměř po celé své délce vedena podél svých břehů, kde roste typická vegetace 

a stromy všeho druhu. Ty mohou být chápány v jistém slova smyslu také jako pozitivum – 

v letních měsících skýtají příjemný stín a chládek, takže uživatel cyklostezky není po celou 

dobu své jízdy vystaven agresivnímu slunečnímu svitu. Naopak v jistých ročních obdobích, 

zejména na podzim, mohou cyklistům i in-line bruslařům ztěžovat plynulou jízdu. Listy, větve 

a jiné přírodní překážky, které padají na plochu cyklostezky, je třeba odstraňovat a udržovat 

cestu čistou. Tuto problematiku má na starosti Odbor správy majetku, MěÚ Rožnov p. R., 

opravy a údržba je však hrazena z rozpočtu obce, které se to týká. Nejlépe je udržována 

cyklostezka na území Rožnova pod Radh., protože jakožto město je jeho rozpočet větší  

a tak nevznikají problémy s tímto plněním. U ostatních obcí, zejména na Bečvách není čistění 

cyklostezky tak pravidelné. 

Dalším zajímavým využitím cyklostezky může být i v zimním období a to v rámci 

běžeckých stop, s jejímž vyfrézováním se v rámci rozpočtu obcí počítá. Protože cyklostezka 

od svého otevření zažila již druhou zimu, můžeme porovnávat, zda se toto další využití 
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uskutečnilo. Důležitou podmínkou, kterou však nelze v žádném případě ovlivnit, je dostatek 

sněhové pokrývky. Pro vyfrézování běžecké trasy je nutno alespoň 40 cm sněhu,  

protože stroj, který tvoří stopu, sníh udusá o 20 cm. V prvním roce užívání, tzn. 2010, byly 

tyto běžecké trasy na cyklostezce v určitých úsecích realizovány, bohužel se však nepočítalo 

s neukázněností zbývajících uživatelů a celkové nevyspělosti obyvatelstva v tomto směru, 

která by také měla být spojena s osvětou a přiblížením využití cyklostezky v zimě. 

Problémem na Rožnovské cyklostezce byl pohyb uživatelů, kteří po takto upravené 

cyklostezce chodili a ničili tak strojem upravenou stopu. V následujícím roce se i z důvodu 

nízké sněhové pokrývky nepodařilo běžeckou trasu zrealizovat.  

Dalším problém může být nedostatečná infrastruktura. Koše, osvětlení, stříšky apod.  

Tyto nedostatky, které mohou být v řešení každé obce, více rozpracovává dotazník, který byl 

pro tuto bakalářskou práci vytvořen a zjistil, jaké názory na to mají ti nejpovolanější – 

uživatelé cyklostezky. 

 

4.8 Využitelnost cyklostezky 

Tento faktor lze posoudit dle zpráv o udržitelnosti projektu, který musí být vypracován 

1x ročně na území každé obce, kudy cyklostezka vede. Vypracování studie je v kompetenci 

každé obce, která je pak povinována odeslat vyhodnocení příslušným orgánům. 

Každá obec si prováděla tuto studii sama za sebe, proto se to nekonalo ve stejné dny,  

ale podmínka, že musí být sledován alespoň jeden den v týdnu a jeden víkendový den,  

je splněna u všech stejně. Dalším zajímavým aspektem, který může do značné míry ovlivnit 

využití cyklostezky je počasí. Proto se také tento průzkum dělal za oblačného i jasného 

počasí, aby se mohlo počítat s různými variantami.  

V obci Horní Bečva se výpočet konal 17. 5. a v sobotu 21. 5. 2011 za polojasného počasí 

a při jasném počasí ve dnech 24. 8. a 28. 8. 2011. Je možno porovnávat právě dny v týdnu  

a o víkendu, kdy je využitelnost cyklostezky mnohem větší. Průzkum se konal  

ve třech časových úsecích – ráno od 8:00 – 9:00, odpoledne v 13:00 - 14:00 a k večeru  

od 17:00 – 18:00. Celkový počet uživatelů, kteří cyklostezku na Horní Bečvě v loňském roce 

využilo, je 291 797. 
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Na území Prostřední Bečvy se tento průzkum konal ve středu 18. 5. 2011 a v neděli 22. 5. 

2011, kdy bylo oblačno, dále v úterý 23. 8. 2011 a 27. 8. 2011 za jasné oblohy. Ve všech 

čtyřech dnech byla nejvíce cyklostezka využívána v době podvečerní. Dle všech údajů 

zjištěných v těchto dnech se vypočítal přibližný počet uživatelů cyklostezky v úseku  

na Prostřední Bečvě za rok 2011 – 202 164 uživatelů. 

Na Dolní Bečvě probíhal výpočet cyklostezky ve dnech 26. 6. - 27. 6. 2011 a 8. 7. – 9. 7. 

2011, počasí v tuto dobu bylo polojasné až jasné. Časové úseky, kdy se zjišťovala 

využitelnost, byly totožné s předchozími obcemi. Zde se dle těchto výpočtů za rok 2011 

projelo po cyklostezce 177 801 uživatelů. 

V Rožnově pod Radhoštěm se zjišťovala využitelnost 18. 5. a 21. 5. za polojasného  

a oblačného počasí a 24. 8. a 27. 8. 2011 za jasného počasí. Právě v této obci by měla být 

využitelnost největší, už jenom z důvodu dobré propagace a skvělým podmínek pro cestovní 

ruch, který může přilákat cyklisty z širokého okolí. Průzkum tuto domněnku potvrdil – 

270 197 uživatelů za rok. 

Cyklostezka, která vede v Zubří, měla za loňský rok, dle výpočtů této studie 192 067 

uživatelů. Toto zaznamenávání využití probíhalo 7. 6. a 11. 6. 2011 a 11. 8. a 14. 8. 2011. 

Střítezská část za loňský rok pojala 233 014 uživatelů. Průzkům probíhal za polojasného 

počasí 24. 5. a 29. 5. 2011 za zataženého počasí. Další doba sledování se konala 24. 8. a 27. 8. 

za zcela jasného počasí. 

Výsledky výpočtů za obec Zašová, bohužel nemohly být poskytnuty pro využití této 

bakalářské práce. 

Celkem tedy cyklostezku v rámci obcí mikroregionu Rožnovsko využilo v loňském roce 

2011 1 367 040 cyklistů, in-line bruslařů a chodců. Tato kalkulace však nemůže být zcela 

jasným odrazem skutečného využití cyklostezky, protože sledování neprobíhá každý den,  

za každého počasí a po celý den, proto se dá říct, že konečné výsledky jsou irelevantní.  

Ale i přesto důležité, mohou napovědět o oblíbenosti každé části. Nejvíce využívanou je 

cyklostezka v katastru Horní Bečvy, kde řeka Bečva pramení a díky určitému spádu  

je zde v podstatě o trochu členitější terén, což může přinést uspokojení i pro náročnější 

cyklisty. A také může lákat přehradou, kterou hojně navštěvují turisté z blízkého i dalekého 

okolí. Není velkým překvapením, že jednou z nejvyužívanější je cyklostezka na území 

Rožnova pod Radhoštěm, avšak dost zajímavý výsledek vyšel ve Stříteži nad Bečvou,  

kde cyklostezka byla třetí nejvyužívanější v loňském roce. Je možno se domnívat,  
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že to je díky určitému environmentálnímu cítění místních obyvatel,  

nebo také tím, že je tato obec na půli cesty mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím,  

proto se těší takové oblibě.  

 

4.9 Dotazníkové šetření 

Dotazník vytvořený pro tuto bakalářskou práci byl zveřejněn od 19. 4. – 28. 4.  

na internetové stránce vyplnto.cz, také v informačním centru v Rožnově pod Radhoštěm  

a během jednoho víkendového dne 21. 4. 2012 byl vyplňován uživateli cyklostezky na Dolní 

Bečvě.  

Celkový počet respondentů, kteří si udělali čas na vyplnění, byl 167. Dotazník obsahuje  

13 otázek a má zjistit názory uživatelů na cyklostezku v různých souvislostech. 

 V odpovědích dotazovaných převládá názor, že výstavba cyklostezky mikroregion 

ovlivnila pozitivně a celých 152 dotazovaných by uvítalo rozšíření na další trasy.  

Tato možnost není nevylučitelná, a protože okolí nabízí celou řadu krásný scenérií, je spíše 

téměř očekávané, že další rozšíření na sebe nenechá dlouho čekat. Zajímavým vyřešením  

by bylo napojení na Vsetínskou část cyklostezky, která začíná v Karlovicích. Velkou 

komplikací by však zřejmě byl terén, který má zejména směrem na Karlovice výrazné 

převýšení. V současné době zde existují trasy, kterých je možno využít, ale vedou  

po nezpevněných komunikacích a jsou proto vhodnější spíše pro náročnější cyklisty. Pokud 

by se však tato stezka někdy uskutečnila, bylo by možné projet obě ramena Bečvy –  

jak Vsetínskou, tak Rožnovskou, taková cyklostezka by v podstatě tvořila celistvý okruh. 

Jedním ze záměrů výstavby cyklostezky byla také bezpečnost cyklistů i motorových 

vozidel a usnadnění průjezdu hlavních tahů – resp. tahu I/35. Většina dotázaných – 80,84%  

se domnívá, že tento plán byl splněn. Může to být doloženo, také tím, že se snížila nehodovost 

cyklistů, která se však na území každé obce pohybovala v rozmezí 0 – 3 nehody za rok, 

jedinou výjimkou je obec Dolní Bečva, kde byla v loňském roce tato průměrná hodnota 

překročena. 

Pouze 4 respondenti odpověděli, že nikdy nevyužili cyklostezku k jakékoliv činnosti, 

zbývajících 163 dotázaných, co cyklostezku využili, ji používali zejména za účelem zlepšení 

fyzické kondice (32%), do přírody (25%), za svými koníčky (20%) či za účelem procházky 
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(12%). Pouze 7 dotázaných odpovědělo, že cyklostezku využívají při dojížďce do práce  

či školy. Z těchto odpovědí, stejně jako z průzkumu využitelnosti, se dá usuzovat, že ačkoliv 

cyklostezka vede středem Rožnova pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím,  

tak zaměstnanci/studenti takový způsob dopravy příliš nevyužívají a dávají přednost 

motorové dopravě, která je však bohužel náročnější na životní prostředí a proto se dá říct,  

že cíl, aby byla cyklostezka využívána také k téměř každodenní dojížďce do práce/školy, 

nebyl naplněn. 

Nejvyužívanějším druhem dopravního prostředku je dle výsledků dotazníku jízdní kolo – 

72% všech uživatelů mu dává přednost před in-line bruslemi a svým nohám, které shodně 

využívá 58 dotazovaných. Zajímavostí je, že 5 respondentů využilo zimních běžeckých tras, 

které byly vyfrézovány pouze první zimu po slavnostním otevření cyklostezky. 

Dle výsledku otázky týkající se četnosti využití, tak cyklostezka je využívána spíše 

příležitostně – 51% dotázaných a několikrát za měsíc. Denně cyklostezku využívají pouze 4 

respondenti, tady se dá polemizovat, že právě za dojížďkou do práce, či školy. 

Graf 4.1. Četnost využití cyklostezky Rožnovské Bečvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VYPLŇ TO. [online]. [29. 4. 2012]. Dostupné z: http://cyklostezka-udolím-

roznovske.vyplnto.cz 
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Pro každého cyklistu je zajisté důležitá doplňující infrastruktura, která může jízdu 

zpříjemnit a ulehčit. Většina dotázaných 71% odpověděla, že jsou spokojeni s rozsahem,  

které v současné době cyklostezka nabízí. Ale pokud jim tedy něco chybí, tak to jsou ve valné 

většině stříšky, či nějaké „schovky“ před deštěm. Tato zcela chybějící část infrastruktury  

po celé délce Rožnovské cyklostezky schází hned 75 respondentům. V současné době  

se za nepříznivého počasí dá schovat pouze tam, kde jsou mosty a to může být nebezpečné, 

proto je tedy vhodné, aby byla tato otázka vyřešena, co nejdříve. Chybějící osvětlení  

se umístilo hned na druhém místě. Není to žádné překvapení, cyklostezka se totiž využívá  

i v podvečerních hodinách, a ačkoliv mají cyklisté povinně nainstalovaná světla na kole, vidí 

pouze pár metrů před sebe, což může být nebezpečné nejen pro ně, ale také pro všechny 

ostatní uživatele, kteří takhle o sobě nemusí již z dálky vědět a může tak dojít ke srážce. 

Komplikací by zde mohla být opět neukázněnost uživatelů, kteří by mohli osvětlení ničit. 

Tento problém, je na Vsetínské straně cyklostezky Bečva, kdy lampy nesvítí z důvodu rozbití 

žárovek. Dále by respondenti uvítali vybudování odpočinkových míst a košů, kde by mohli 

vyhodit odpadky a nemuseli si je tak odvézt domů, nebo v horším případě, je odhazovat  

na plochu cyklostezky. Tato možnost je k dispozici pouze v malé části obce Rožnov  

pod Radhoštěm, která vede zároveň městským parkem a koše s lavičkami, zde byly 

nainstalovány již dávno před dobudováním cyklostezky. 

 

4.10 Příležitosti pro místní ekonomické subjekty 

S výstavbou cyklostezky se otevřely další možnosti výdělku pro místní podnikatele,  

kteří mohli využít potenciálu této atraktivity a dle požadavků uživatelů cyklostezky, otevřít 

služby, kterých by využívali. 

Uživatelům dle dotazníku chybí také půjčovny, opravny kol a občerstvení,  

kterých by mohli využít při své vyjížďce. Právě tyto služby by za určitých okolností mohly 

přinést nová pracovní místa a další zatraktivnění stezky.  

V současné době půjčovna kol, tak jak ji známe, nemá zastoupení na cyklostezce nikde, 

ale v Rožnově pod Radhoštěm je k dispozici půjčovna speciálně upravených „lázeňských 

vozítek“, který by šly přirovnat ke šlapadlům, jak je známe z přehrad. Tyto vozítka jsou 

k dispozici během letní sezóny pro zatraktivnění místní infrastruktury. 
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V těsné blízkosti cyklostezky se v letošním roce otevřela první opravna kol, které můžou 

využít také uživatelé cyklostezky, jimž se kolo během jízdy pokazí, prorazí se guma apod. 

Tato opravna se nachází v Rožnově pod Radhoštěm, blízko městského parku,  

tudíž to v případě potřeby nemají daleko a mohou této nové služby využít. 

Velký potenciál mají občerstvení v těsné blízkosti cyklostezky, které zejména v teplém 

počasí může přinášet velké zisky. Tato služba není zajišťována žádnou z obcí, obce pouze 

pobízejí místní obyvatele, kteří bydlí a mají zahrady v dohledu cyklostezky, aby využily  

této příležitosti a otevřely si malé občerstvení. Důvodem proč se obec nemůže aktivněji 

zapojovat je ten, že pozemky sousedící s cyklostezkou jsou v soukromém držení  

a proto to obec majitelům nakazovat nemůže, může pouze doporučit možný přivýdělek.  

U několika stánku s občerstvením se na úseku z Horní Bečvy do Zašové při své jízdě zastavit 

již můžete, nemají však nějakou pevně stanovenou dobu otevření, jsou k dispozici zejména  

za pěkného počasí v letních měsících, kdy cyklostezku využívá největší množství lidí  

a proto je zde velká příležitost možného výdělku. 

Výstavba cyklostezky tedy přinesla mnoho užitečného pro rozvoj mikroregionu 

Rožnovsko a je žádoucí v nastoleném trendu pokračovat i nadále.  
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda výstavba cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy 

ovlivnila mikroregion Rožnovsko. Tento svérázný region v sobě skrývá spoustu zajímavostí, 

které jsou předurčeny jeho polohou a stylem života.  

Vybudování cyklostezky mělo přinést nové možnosti rozvoje dopravy a sportovního  

i rekreačního potenciálu regionu. V rámci budování cyklostezky se počítalo s tím, že lidé, 

kteří dojíždějí do svého zaměstnání, zejména do spádového města Rožnov pod Radhoštěm  

a Valašského Meziříčí, využijí této nové příležitosti a namísto hromadné či automobilové 

dopravy, dají přednost ekologičtější přepravě, která je šetrná k životnímu prostředí a která jim 

může přinést také pohyb, čerstvý vzduch a uspokojení pro své tělo a zdraví. Průzkum,  

který byl prováděn prostřednictvím dotazníku, však tuto domněnku nepotvrdil. Cyklostezku 

denně k dojížďce do školy či práce využívá pouze 7 respondentů. Z tohoto důvodu, bylo  

od sledování této možnosti využití cyklostezky upuštěno, protože se nepotvrdily původní 

záměry. Jedním z důvodů může být také nedostatečná vybavenost místních podniků stojany 

na kola, případně uzamykatelnou místností, kde by bylo kolo pečlivě uloženo.  

Naopak bylo potvrzeno, že se cyklostezka využívá zejména k podpoře cestovního ruchu 

na území Rožnovska, které se v podstatě samo o sobě vybízí k tomu, aby bylo hojně 

navštěvované turisty. Důležitým aspektem proč lidé na kole, či in-line bruslích jezdí  

je všeobecně udržení fyzické kondice, sportovní aktivita, potěšení z jízdy a turistika v blízkém 

okolí. Takto nejčastěji odpovídali respondenti v dotazníku.  

To potvrzuje také, že zájem o cyklistiku, či cyklostezky všeobecně, výrazně stoupá.  

Proto je dobré se pozastavit nad dalšími možnostmi napojení ať už na stávající cyklostezky,  

či zcela nově vybudované. Evropská unie si klade za cíl postupem času propojit co nejvíce 

cyklostezek a utvořit tak Evropskou síť, která by však musela splňovat vysoké požadavky 

kladené jednak cyklisty, a jednak samotnou EU. Rožnovská cyklostezka tvoří cyklodálnici 

C1, která se dále u Tovačova napojuje na Moravskou cyklostezku směřující do Hodonína.  

Zde se nabízí možnost prodloužení, které by vedlo až do Rakouska, čímž by byla splněna vize 

EU o napojení jednotlivých cyklostezek členských států v rámci jedné sítě. Další možností  

by mohlo být napojení na Vsetínskou stranu Bečvy, která by se dále mohla rozšířit  

až na Slovensko. Právě takový typ napojení by uvítali určitě všichni milovníci tohoto druhu 

dopravy a odpočinku. 
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Jak již bylo zmíněno výše, tak předpokládané představy o určitém dopravním systému  

ve městě a zlepšením životního prostředí se zcela neprokázaly. Naopak je jednoznačné,  

že výstavba cyklostezky má pozitivní vliv na cestovní ruch. Ten je na území Rožnovska, 

zejména díky Valašskému muzeu v přírodě, nezpochybnitelný a tvoří výraznou část příjmů  

do rozpočtů obcí. Pro území mikroregionu Rožnovsko je často typický pouze jednodenní 

výlet, který obnáší právě návštěvu muzea, ale už ne využití doplňkových možností,  

jako je například i cyklostezka. Pro rozvoj cestovního ruchu a zvýšení využitelnosti 

cyklostezky by měly být prioritou vícedenní výlety, které sice vyžadují větší plánování,  

ale pro poznání místních zvyklostí a turistických možností, jsou ideální. Proto je důležitá 

propagace, jak regionu a jeho atraktivit, tak samotné cyklostezky, aby zde byla přilákána 

spousta turistů, kteří zde utratí více peněz, prožijí nevšední zážitky a mohou pak být levnou 

propagací, protože mohou dát tip na dovolenou svým známým a přátelům.  

Pro další využití cyklostezky, zejména v zimním období, se počítalo s běžeckými trasami. 

Ty sice byly v prvním roce zrealizovány, ale protože chyběla dostatečná osvěta  

a informovanost mezi zdejšími obyvateli, nebyla využívána tak, jak se předpokládalo  

a docházelo také k ničení již vyfrézované stopy. Proto by bylo dobré udělat propagaci  

i pro toto využití, aby tato snaha nevyšla naprázdno. 

Naopak in-line bruslaři výstavbu cyklostezky uvítali s nadšením, protože dříve nebyla 

možnost se bezpečně pohybovat po místních komunikacích, aniž by ohrozili sebe, či ostatní  

a nezpůsobili tak dopravní problém. Výborný povrch cyklostezky tak už jen dotváří stále větší 

skupinu těchto „nadšenců“, kteří neváhají investovat do tohoto typu pohybu. I kvůli těmto 

uživatelům, je třeba počítat s případným opotřebením cyklostezky, jejich úprav a čištěním, 

aby nebyly způsobeny zbytečné kolize. A předcházet tomuto stavu, který by mohl zapříčinit 

menší oblibu a využívání cyklostezky. 

V rámci využitelnosti byly provedeny výpočty za jednotlivé obce, kudy cyklostezka vede 

a nejvíce využívaným úsekem za rok 2011, je Horní Bečva. Zde je to dáno velkým 

potenciálem pro rekreaci – přehrada, velké množství rekreačních objektů, hotelů. Je však 

třeba udržet tento standard a případně zvyšovat své možnosti, aby zájem o tento druh 

odpočinku byl stále na dobré úrovni. Druhým nevyužívanějším úsekem je část v Rožnově  

pod Radhoštěm, které skýtá největší potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Celkový počet 

účastníků za rok 2011 je na území mikroregionu vyčíslen na 1 367 040, což nám však příliš 
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mnoho nenapoví, protože zatím není možnost srovnání s ostatními roky. Dá se však říct,  

že je toto číslo úctyhodné a i z takového velkého počtu uživatelů je vidno, že cyklostezka má 

své nezastupitelné místo v rozvoji mikroregionu. 

Budování cyklostezek je tedy pro mikroregiony výhodné. Pozitiva převládají  

nad negativním hodnocením, které je téměř minimální a odráží pouze neznalost určitých 

kritérií. Přínosy pro obyvatelstvo jsou nezměrné – možnost pohybu, které přispívá k dobrému 

zdraví, odpočinku i relaxace. Stejně tak jako přínosy pro místní ekonomické subjekty,  

které mohou využít potenciálu cyklostezky a podpořit tak doprovodnou infrastrukturu.  

A zejména pro životní prostředí, kterého je třeba si v současné době vážit a dělat všechno  

pro jeho udržení.  
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