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ANOTACE 

Práce je zaměřena na možnosti rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Valašsko. Analyzuje 

atraktivity této oblasti a nabídku ubytovacích, stravovacích, dopravních a doplňkových služeb. 
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Úvod 
 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Rozvoj cestovního ruchu na Valašsku, 

a to proto, že jsem se v tomto turistickém regionu narodila a znám ho. Valašsko je díky svým 

památkám, malebné krajině a lidové architektuře krásná část České republiky, která má svým 

návštěvníkům co nabídnout.  

K nejatraktivnějším místům na Valašsku bezesporu patří Rožnov pod Radhoštěm 

(Valašské muzeum v přírodě, zřícenina, barokní kostel na náměstí), Valašské Meziříčí 

(historické jádro měšťanských domů, zámek Žerotínů, dřevěný kostel sv.Trojice), Vsetín 

(renesanční zámek s muzeem), Štramberk (Štramberská Trúba, jeskyně Šipka), Velké 

Karlovice (muzeum), Hodslavice (dřevěný kostel s muzeem literáta Františka Palackého), 

Velká Lhota (dřevěný evangelický kostel) nebo Teplice nad Bečvou (lázně, Zbrašovské 

aragonitové jeskyně). 

Práce bude rozdělena do 4 částí. První část bude věnována významu cestovního ruchu 

pro rozvoj regionu, kde budou vysvětleny základní pojmy, dopady rozvoje cestovního ruchu, 

předpoklady jeho rozvoje, vztah dopravy a cestovního ruchu a tomu, jak se v cestovním ruchu 

tvoří produkt. Druhá část se bude týkat Valašska, jeho charakteristice a památkám. Atraktivity 

budou členěny na přírodní (terén, vodní toky a plochy, faunu a flóru, chráněná území, přírodní 

léčivé zdroje a přírodní zvláštnosti), kulturněhistorické (hrady, zámky, zříceniny, rozhledny 

a sochy, církevní památky, historická města, lidovou architekturu, technické památky, 

a kulturní zařízení) a ostatní (organizované akce a gastronomii). 

V další části bude provedena analýza současného stavu cestovního ruchu na Valašsku. 

Hodnocena bude především infrastruktura cestovního ruchu, tzn., ubytovací, stravovací, 

dopravní a doplňková zařízení. Bude také provedena analýza nabízených produktů cestovního 

ruchu (v informačních centrech, cestovních kancelářích, agenturách a na internetu), 

návštěvnosti nejznámějších památek, silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pomocí 

SWOT analýzy. Poslední část bude věnována možnostem rozvoje cestovního ruchu na 

Valašsku a návrhu produktových balíčků. Produktové balíčky budou určeny pro různé typy 

návštěvníků. Cílem této práce je prostřednictvím návrhu balíčků pro návštěvníky turistického 

regionu Valašsko zviditelnit tento region z hlediska cestovního ruchu a napomoci jeho 

dalšímu rozvoji. 
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1 Význam cestovního ruchu pro rozvoj regionu 
 

K nejvýznamnějším oborům světového hospodářství patří v současné době cestovní 

ruch. Dle dosahovaného obratu se řadí po ropném a automobilovém průmyslu na třetí místo. 

Cestovní ruch také patří mezi největší zaměstnavatele na světě, přibližně každé desáté 

pracovní místo je jím v současnosti vyvoláno. Je zároveň velmi důležitý pro rozvoj regionů. 

Význam cestovního ruchu ve světovém hospodářství se dle předpokladů bude nadále 

zvyšovat. 

 

1.1 Základní pojmy 

1.1.1 Definice cestovního ruchu 
 

Vymezit pojem cestovní ruch není jednoduché, neboť jde o složitý jev, ale snaží se 

o to mnoho různých definic. Nejstarší se objevily na počátku dvacátého století. Jedna z těch 

novějších vznikla na Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu v Ottawě v roce 

1991 a říká, že cestovní ruch je „činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo 

její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší než je stanovena (u mezinárodního cestovního 

ruchu tato doba činí jeden rok, u domácího cestovního ruchu šest měsíců), přičemž hlavní 

účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě“1.  

Z této definice jsou tedy zřejmé tři důležité charakteristiky cestovního ruchu, a to: 

 odehrává se mimo běžné životní prostředí neboli mimo místo bydliště, 

 musí být kratší než stanovená doba; jak již bylo výše zmíněno, u mezinárodního 

cestovního ruchu jde o období jednoho roku, u domácího to je šest měsíců, 

 jde o nevýdělečnou činnost, mohou sem však být zařazeny služební nebo 

obchodní cesty, jelikož tato výdělečná činnost není založena na pracovním 

poměru v navštíveném místě. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 MALÁ, V.Cestovní ruch: vybrané kapitoly. Praha: VŠE, 1999. 83 s. ISBN 80-7079-443-7. Str. 11. 
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1.1.2 Účastníci cestovního ruchu 
 

Podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) se dají účastníci cestovního 

ruchu neboli návštěvníci rozdělit následujícím způsobem: 

 turista – „návštěvník, který v navštíveném místě alespoň jednou přenocuje“2, 

 exkurzionista (výletník) – „účastník cestovního ruchu, který v navštíveném místě 

ani jednou nepřespí“3. 

 

1.1.3 Formy cestovního ruchu 
 

S pojmem cestovní ruch souvisí a jsou s ním často zaměňovány výrazy jako cestování, 

rekreace či turistika. Proto je nutné je vysvětlit. 

 

Cestování – jde o širší pojem než cestovní ruch, ten je totiž pouze jeho součástí, cestování 

zahrnuje i jiné cesty než v rámci účasti na cestovním ruchu 

Rekreace – je chápána jako fyzický a duševní odpočinek, zotavení; rekreace je součástí 

cestovního ruchu, ale zároveň ho překračuje, jelikož obsahuje i odpočinkové aktivity, které se 

odehrávají v místě bydliště 

Turistika – „aktivní forma účasti na cestovním ruchu, maximálně využívající možnosti 

bezprostředního pobytu a pohybu v přírodním prostředí a zpravidla spojená s jednoduchými 

formami ubytování a stravování (ve vlastním stanu, vlastní příprava jídel)“4 

 

Cestovní ruch je možné rozdělit podle forem, které vychází z motivů, proč se lidé 

cestovního ruchu účastní. V podstatě jde o to, jakým způsobem se účast realizuje.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
2ČECH, J. Malá encyklopedie cestovního ruchu. Praha: IDEA SERVIS, 1998. 130 s. ISBN 80-85970-19-8. 
Str. 55. 
3 ČECH, J. Malá encyklopedie cestovního ruchu. Praha: IDEA SERVIS, 1998. 130 s. ISBN 80-85970-19-8. 
Str. 59. 
4 ČECH, J. Malá encyklopedie cestovního ruchu. Praha: IDEA SERVIS, 1998. 130 s. ISBN 80-85970-19-8. 
Str. 56. 
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Základní formy cestovního ruchu jsou čtyři: 

 rekreační – klasický způsob trávení dovolené, kdy jde o relaxaci, odpočinek, 

obnovu fyzických i duševních sil, nutné je, aby jeho realizace probíhala 

v příznivém rekreačním prostředí, 

 kulturně poznávací – založeno na poznávání nových oblastí, života, zvyků, 

historie a kultury jiných krajů nebo zemí, k relaxaci a čerpání nových sil však 

dochází aktivní formou, 

 sportovně turistický – aktivní forma odpočinku, která je zaměřena na sport, na 

upevnění zdraví a fyzické kondice, je zde opět kladen velký důraz na kvalitu 

prostředí, 

 lázeňský – plní léčebné a ozdravné funkce, je zaměřen na upevňování zdraví 

a předcházení chorobám. 

 

Kromě základních forem cestovního ruchu existuje celá řada specifických forem: 

 městský cestovní ruch – týká se návštěvy měst, metropolí, ale i menších míst, 

která jsou zajímavá díky památkám, kulturním, sportovním a jiným akcím, 

v rámci této formy jde o kratší, např. víkendové pobyty, nutné je kvalitní 

stravovací a ubytovací zařízení; v ČR je řada měst turisticky přitažlivá díky 

památkám, protože historická centra jsou často městskými památkovými 

rezervacemi, nejatraktivnějším městem u nás je bezpochyby Praha a dále města 

zapsaná na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO, jako je Telč či 

Český Krumlov, 

 kongresový cestovní ruch – je spojený s kongresy, veletrhy, a podobnými 

akcemi, je velice lukrativní, přináší řadu pracovních příležitostí, pro jeho rozvoj 

je však nutné odpovídající vybavení hotelů či kongresových center; velkou 

výhodou je, že se tyto akce konají mimo hlavní sezónu, obvykle v září, květnu 

a červnu, tudíž napomáhají k potlačení sezónnosti, 

 obchodní cestovní ruch – má podobnou charakteristiku jako kongresový cestovní 

ruch, účastníci této formy jsou taktéž lukrativní klientelou, neboť jde 

o podnikatele, obchodníky, obchodní zástupce, kteří se ubytovávají ve 

špičkových hotelích a vyžadují kvalitní služby; v případě spokojenosti se tato 

klientela vrací, 

 lovecký cestovní ruch – výnosná oblast cestovního ruchu, je zaměřena na 

pořádání loveckých akcí s odstřelem vybraného druhu zvěře, vyžaduje specifické 
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 mototuristika – součást turistiky, využívá motorové vozidlo, k rozvoji je nutná 

kvalitní dopravní infrastruktura, servisy a opravárenské služby, odtahová služba, 

zároveň však také motely, motoresty apod.; v ČR se touto formou cestovního 

ruchu zabývá cestovní kancelář Autoturist; 

 agroturistika – je zaměřena na pobyt na venkovských farmách, zemědělských 

usedlostech, součástí pobytů je i možnost vypomáhat při různých zemědělských 

pracích, musí zde však být i jiné vyžití, např. jízda na koních, na kolech, tenis, 

ubytování je stylové, ale odpovídá základním standardům, 

 venkovský cestovní ruch – pobyt v soukromí či pronajatém objektu ve 

venkovském prostředí, důraz je kladen na sepětí s přírodou, 

 ekoagroturistika – jde o agroturistiku na farmách či usedlostech, které hospodaří 

ekologicky, stravování je založeno na ekologicky vypěstovaných potravinách, 

 ekoturistika – využívá přírodního potenciálu, důležité je však hledisko zachování 

přírody pro další generace, 

 cykloturistika – jde o turistiku na jízdním kole, tato forma se rychle rozvíjí, 

jelikož jsou pro ni v ČR vhodné podmínky, jsou vyznačeny trasy místní, 

regionální, ale i národního a evropského významu, budují se cyklostezky, 

důležitá je materiálně-technická základna, půjčovny kol, cykloservisy, dostatek 

vhodných stravovacích a ubytovacích zařízení, 

 dobrodružný cestovní ruch – turistika se speciálním programem v prostředí 

poskytujícím nevšední a napínavé zážitky, jde např. o rafting, paragliding, 

skialpinismus nebo vysokohorskou turistiku, 

 náboženský cestovní ruch – cestovní ruch má náboženské motivy, např. pouti, 

návštěvy posvátných míst, nabídka musí dodržovat specifické požadavky 

příslušných náboženských skupin, program či stravování nesmí v žádném 

případě odporovat náboženským principům, které tyto skupiny vyznávají, 

 turistika třetího věku – účastníky jsou osoby důchodového věku, výhodou je, že 

tato klientela má mnoho volného času, dává přednost cestování v mimo 

sezónním období, v nabídce je však nutné přihlížet k věku účastníků a jejich 

zdravotnímu stavu, 
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 incentivní cestovní ruch – jde o motivační cestovní ruch, využívají ho firmy ke 

zvýšení produktivity a kvality práce, omezení fluktuace, utužení kolektivu 

a upevnění vztahu zaměstnanců k firmě, vyžaduje služby na nejvyšší úrovni, 

špičkový servis a nejvyšší záruky od poskytovatelů služeb. 

 

1.1.4 Druhy cestovního ruchu 
 
Podle místa realizace: 

 domácí cestovní ruch – na území určitého státu, domácí obyvatelstvo cestuje po 

své zemi, nedochází k překračování hranic, 

 zahraniční cestovní ruch – zde dochází k překračování hranic, může být 

- aktivní (příjezdový, incoming) – příjezdy zahraničních návštěvníků do 

určitého státu, z hlediska platební bilance státu jde o příliv devizových 

prostředků, 

-  pasivní (výjezdový, outgoing) – výjezdy občanů určitého státu do zahraničí, 

v tomto případě jde o úbytek devizových prostředků, 

 mezinárodní cestovní ruch – mezinárodní pohyb účastníků, kdy dochází 

k překračování hranic různých států, jde o souhrn aktivního a pasivního 

cestovního ruchu, a to celého světa, 

 národní cestovní ruch – týká se obyvatelstva určitého státu, jde o souhrn 

domácího a pasivního cestovního ruchu, 

 vnitrostátní cestovní ruch – je realizovaný na území určitého státu, jde o souhrn 

domácího a aktivního cestovního ruchu, 

 tranzitní cestovní ruch – založený na průjezdu zahraničních návštěvníků územím 

určitého státu, cíl cesty je ale na území jiné země. 

 

Podle charakteru účasti: 

 volný cestovní ruch – jde o klasický komerční cestovní ruch, náklady si platí 

účastník sám, sám si vybírá cílové místo, dobu, ubytování, stravování a ostatní 

služby, 

 vázaný cestovní ruch – znamená, že účast je podmíněna splněním určitých 

podmínek týkajících se věku, příslušnosti k podniku, organizaci apod., toto 

omezení je vyváženo tím, že část nákladů je hrazena ze společenských fondů, 
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- podniková rekreace – rekreace pracovníků v objektech, které patří podniku, 

kde jsou pracovníci zaměstnáni, 

- odborová rekreace – pro členy odborové organizace, 

- lázeňství – účast je podmíněna doporučením lékaře, část kapacit je 

uvolněna ke komerčním účelům, 

- dětská rekreace – patří sem tábory, školy v přírodě, 

 cestovní ruch mimo veřejné formy – není závislý na veřejně přístupných 

ubytovacích zařízeních či není založen na ubytování vůbec, tento druh stále ještě 

v ČR převažuje, což je způsobeno poválečným politickým vývojem 

- chataření, chalupaření, 

- trempování, 

- pobyty u příbuzných či známých, 

- jednodenní výlety, zájezdy, exkurze. 

 

Podle délky pobytu: 

 dlouhodobý cestovní ruch – řadí se sem pobyty delší než tři dny, resp. tři a více 

přenocování, bez překročení jednoho roku v případě zahraničního cestovního 

ruchu nebo šesti měsíců v případě domácího cestovního ruchu, 

 krátkodobý cestovní ruch – do tří dnů, resp. do dvou přenocování. 

 

Podle způsobu účasti: 

 organizovaný cestovní ruch – služby spojené s cestovním ruchem účastníkovi 

zajišťuje většinou cestovní kancelář, 

 neorganizovaný – služby si zajišťuje účastník sám5. 

 

1.1.5 Trh cestovního ruchu a jeho charakteristika 
 

Pro trh cestovního ruchu platí všechny obecné principy fungování trhu, ale 

samozřejmě má i svá specifika, kterými se odlišuje od ostatních trhů. Mezi tato specifika 

patří: 

 jde o trh služeb, 

 vstupují sem volné statky, 
                                                 
5 BECKOVÁ, Helena. Vedení cestovních kanceláří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. 63 s. ISBN 80-7194-
353-3. S. 5.  
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 volné statky a atraktivity jsou nepřenosné, účastník cestovního ruchu se musí 

dopravit do místa cestovního ruchu, jde za službou, 

 trh je ovlivňován mimoekonomickými faktory, podléhá výkyvům a je poměrně 

rizikový, 

 je ovlivňován lidskou psychikou, subjektivním vnímáním a posuzováním, 

 má mezinárodní charakter, který je dán rozvojem zahraničního cestovního ruchu, 

 vytvoření nového trhu je investičně velmi náročné. 

 

Mezi subjekty, které se na trhu potkávají, patří kupující a prodávající. Kupující 

představují účastníky cestovního ruchu a prodávající podniky, firmy nebo jednotlivce, kteří 

prodávají zboží a služby potřebné k zajištění cestovního ruchu. Zprostředkovatelské podniky 

nakupují služby od stravovacích a ubytovacích zařízení a přetvářejí je v produkt ve formě 

zájezdu, výletu apod. Tento produkt pak prodávají účastníkům cestovního ruchu neboli 

kupujícím. Dále se na trhu cestovního ruchu setkává nabídka s poptávkou, i ony mají své 

specifické rysy. 

Nabídkou rozumíme souhrn „atraktivit, služeb, hmotných statků a užitečných efektů, 

které jsou v určitém místě a čase k dispozici pro uspokojení potřeb účastníků cestovního 

ruchu a které prodávající chtějí na trhu cestovního ruchu realizovat“.6 Nabídku nelze ovlivnit, 

buď v dané oblasti památky jsou, či nejsou. Nabídku tvoří tři hlavní oblasti, které dohromady 

vytvářejí produkt cestovního ruchu. Jsou to rekreační prostor, materiálně-technická základna 

a ostatní složky, podrobně jsou popsány v kapitole týkající se předpokladů cestovního ruchu.  

Poptávkou v cestovním ruchu rozumíme „projev potřeb účastníka cestovního ruchu 

podložený koupěschopností“.7 Nositelem poptávky je účastník cestovního ruchu 

a východiskem jsou jeho potřeby. Bezprostřední potřebou však není cestovní ruch, ale např. 

potřeba klidu, odpočinku nebo poznání. Pokud jde o uspokojení jednotlivých potřeb, je 

cestovní ruch zastupitelný, pokud se objevují jako komplex a čím více je také důležitější 

změna místa, tím více je cestovní ruch nezastupitelný. Uspokojované potřeby můžeme 

rozdělit na: 

 motivační (primární) – jsou rozhodující, motivují, jde o odpočinek či poznání, 

 realizační (sekundární) – zprostředkovávají motivační potřeby, jde o potřeby 

dopravy, ubytování, stravování. 

 

                                                 
6 MALÁ, V. Cestovní ruch: vybrané kapitoly. Praha: VŠE, 1999. 83 s. ISBN 80-7079-443-7. Str. 45. 
7 MALÁ, V. Cestovní ruch: vybrané kapitoly. Praha: VŠE, 1999. 83 s. ISBN 80-7079-443-7. Str. 64. 
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Poptávka zahrnuje: 

 zboží a služby – jde však hlavně o poptávku po službách, 

 požadavky na prostředí, místo, 

 motivy účasti – determinují poptávku prostředím, kde člověk žije, biologickými, 

ekonomickými , psychologickými a sociálními faktory. 

 

1.2 Dopady rozvoje cestovního ruchu 
 

Chceme-li v určité oblasti cestovní ruch rozvíjet, musíme se také zaměřit na dopady, 

které tento rozvoj způsobí, a to v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, ale i v oblasti 

životního prostředí.  

 

1.2.1 Ekonomické dopady 
 

 V této oblasti má cestovní ruch následující specifika: 

 je závislý na geografickém prostředí, 

 geografické prostřední je předpokladem pro výběr vhodné skupiny lidí, kteří 

v tomto prostředí budou uspokojovat své potřeby, 

 na trhu cestovního ruchu vystupují i destinace jako světadíl, stát, region či obec, 

 podstatou je uspokojování specifických potřeb, 

 potřeby se uspokojují zbožím a službami různých odvětví, které na sebe 

navazují a jsou vnímány jako komplex služeb, 

 poznání těchto potřeb umožňuje co nejlépe přizpůsobit produkt dané cílové 

skupině, 

 produkt cestovního ruchu nelze skladovat, 

 objevuje se kolísavost mezi poptávkou a nabídkou, 

 poptávka je ovlivňována fondem volného času, disponibilními příjmy, životním 

stylem apod., 

 nabídka závisí na rozvoji a využívání techniky a technologií, 

 těsnost mezi nabídkou a poptávkou se projevuje především při změně ceny 

nabídky a disponibilních příjmů potencionálních účastníků cestovního ruchu, 

 pro cestovní ruch je charakteristický vysoký podíl živé práce. 
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K ekonomickým dopadům patří: 

 zahraniční peněžní vztahy – platební bilance státu je vztah mezi jeho platbami 

a příjmy ve vztahu k zahraničí, snaha je mít tuto bilanci pozitivní, kladnou 

stránkou jsou příjezdy zahraničních návštěvníků, zápornou jsou výjezdy 

vlastních obyvatel do zahraničí, 

 sklon k importu – zahrnuje množství komodit, které je nutné přivézt ze zahraničí, 

aby byla zajištěna daná úroveň či rozsah služeb, čím více nabízíme z vlastních 

zdrojů, tím více prostředků bude v dané lokalitě udrženo, 

 zahraniční práce – jde o práci zahraničních dělníků v cestovním ruchu, je-li 

zaměstnán velký podíl zahraničních dělníků, dochází k odlivu peněžních 

prostředků, neboť jsou spotřebovávány v zahraničí, 

 kapitálové investice – nutné v počátcích rozvoje cestovního ruchu, mají vysokou 

hodnotu, méně rozvinuté země nemají dostatek vlastních investic a obrací se na 

zahraniční investory, jsou vyvolány rozvojem cestovního ruchu, jejich návratnost 

je dlouhodobá, 

 příjmy z cestovního ruchu – jde o objem peněz, které turisté utratí za služby 

v cestovním ruchu, snížený o hodnotu nákupů subjektů cestovního ruchu ve 

vztahu k dalším oborům, 

 zaměstnanost – jak již bylo zmíněno, cestovní ruch zvyšuje zaměstnanost, což je 

významným ekonomickým přínosem, 

 rozvoj drobného podnikání – jde o malé podniky, např. prodej suvenýrů, 

 změny v ekonomické struktuře – trendem je hledání lepší práce ve službách 

cestovního ruchu, rozvoj cestovního ruchu tam, kde hrozí vysidlování oblastí 

z hlediska ztráty pracovní příležitosti. 

 cena půdy a inflace – s rozvojem cestovního ruchu se zvyšují, neboť rostoucí 

poptávka po půdě zvyšuje její cenu, 

 veřejné služby – např. svoz komunálního odpadu apod. se navyšují kvůli 

kumulaci lidí v daném místě. 
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1.2.2 Sociální dopady 
 
 Jde o vlivy způsobené navzájem mezi hostiteli a turisty. Jde hlavně o: 

 hustotu návštěvníků – v daném místě a čase dochází ke koncentraci lidí, a proto 

se budují turistická střediska, která snižují kontakt turistů s místními obyvateli, 

nebo se turisté rozvolňují, 

 migraci – hrozí v méně rozvinutých zemích, kde mohou nastat problémy 

s vysidlováním a vyklidňováním určitých oblastí, 

 spotřebitelské chování – i místní obyvatelstvo požaduje kvalitnější zboží pro 

osobní spotřebu, 

 smysl vlastní identity – snahou je zachovat vlastní identitu, neboť určité skupiny 

návštěvníků mají určité požadavky, kvůli nimž se vytrácí jedinečná identita 

území a nabízí se otázka, zda vůbec cestovat, 

 morálku – je ovlivňována negativními jevy doprovázejícími cestovní ruch, jako 

je kriminalita či prostituce, je tedy nutné provádět opatření, aby se situace 

nezhoršovala. 

 

1.2.3 Kulturní dopady 
 

„Kultura se vyvíjí a mění přirozeně tak, jak se domácí kultura přizpůsobuje změnám 

ve světě. Cestovní ruch rozvíjený v konkrétní oblasti zrychluje tento proces, protože zavádí 

vztahy mezi dvěma a více společnostmi s různou kulturou“.8 

Kulturní dopady cestovního ruchu se projevují zejména v následujících oblastech: 

 umění a řemesla – jsou nejcitlivějšími součástmi kultury obyvatel, prochází třemi 

fázemi, v té první jsou nabízeny vlastní suvenýry, ve druhé jsou upomínkové 

předměty a drobnosti dováženy a ve třetí je snaha o oživení místních uměleckých 

výrobků, 

 slavnosti a tradiční události – velmi atraktivní pro cestovní ruch, mohou 

přesahovat územní rámec. 

 

                                                 
8 TRNKOVÁ, O. a kol. Území a cestovní ruch. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1995. 95 s. ISBN 80-7079-
123-3. S. 14. 
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1.2.4 Dopady na životní prostředí 
 

Životní prostředí je cestovním ruchem ovlivňováno jak pozitivně, tak negativně. 

Přínosem rozvoje cestovního ruchu v méně rozvinutých zemích je budování inženýrských sítí 

a zvýšené pohodlí pro obyvatele a návštěvníky. Pouze šetrný rozvoj cestovního ruchu však 

bude snižovat jeho negativní vliv na přírodu. 

 Rozvoj cestovního ruchu přináší tyto negativní dopady: 

 necitlivá výstavba má vliv na změnu v charakteru přírodního prostředí, 

 náklady na financování ochrany historických a kulturních památek, 

 náklady na vytvoření chráněných území, 

 vznik nákladů na obnovu poškozené přírody, 

 zvýšená úroveň znečištění prostředí v důsledku velké koncentrace lidí. 

 

1.3 Předpoklady cestovního ruchu 
 
Nabídka v cestovním ruchu je tvořena třemi hlavními částmi: 

 rekreační prostor – dominantní složka nabídky, motivem účasti na cestovním 

ruchu, podmínky jsou spjaty s určitým místem, nelze je ovlivňovat, proto je 

rekreační prostor nazýván statickou složkou nabídky 

- přírodní podmínky – vytvářejí prostředí pro cestovní ruch, jde o klimatické 

podmínky, charakter krajiny, vodní toky a plochy, faunu a flóru 

- kulturně historické podmínky – zahrnují hrady, zámky, církevní stavby, 

archeologická naleziště, památky lidového umění 

 materiálně – technická základna – jde o dynamickou složku nabídky, týká se 

zařízení služeb vytvářející předpoklady k využití rekreačního prostoru, vybavení 

zařízení, dostupnosti, kterou lze změnit např. vybudováním nové infrastruktury, 

stravovací, ubytovací a dopravní zařízení, banky, pojišťovny, kina, divadla, 

maloobchody, velkoobchody, informační a cestovní kanceláře 

 ostatní složky – veletrhy, festivaly, kongresy, sportovní akce, jsou motivem 

cestovního ruchu, ale nejsou vázány na určité místo, lze sem také zařadit tzv. 

sociální atraktivity jako jsou tradice, zvyky nebo způsob života lidí. 
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1.4 Doprava a cestovní ruch 
 

Fungující dopravní systém je velmi důležitý pro to, aby mohl být cestovní ruch 

realizovaný, neboť se odehrává mimo bydliště, jak vyplývá z definice. Dopravní služby patří 

k základním službám, které jsou v cestovním ruchu poskytovány.  

„Dopravu je nutno chápat jako komplexní provázaný dopravní systém jejích 

jednotlivých složek, tj. motorové (osobní, nákladní), kolejové (osobní, nákladní), letecké, 

vodní, pěší, cyklistické, lyžařské i dopravy v klidu (odstavení, parkování), které se v každém 

typu území či oblasti projevují jinou mírou (váhou) důležitosti a priority.“9 Zvláštní 

požadavky na dopravu mají rekreační oblasti. Je nutné tyto oblasti zpřístupnit, ale zároveň 

využít takový druh dopravy, který nebude negativně ovlivňovat životní prostředí v těchto 

oblastech. V cestovním ruchu jsou využívány všechny dopravní obory: 

 silniční doprava, 

 železniční doprava, 

 letecká doprava, 

 vodní doprava, 

 ostatní druhy dopravy. 

 

1.4.1 Silniční doprava 
 

Statistiky ukazují, že do České republiky, která má zhruba 130 000 km pozemních 

komunikací, přijíždí každoročně převážná většina návštěvníků po silnici, zbývající pak po 

železnici nebo letecky. Silniční doprava je tedy z hlediska cestovního ruchu nejvýznamnějším 

druhem dopravy. Výhodou silniční dopravy je dostupnost, rychlost, operativnost. Nevýhodou 

silniční dopravy je malá kapacita dopravních prostředků, která je nahrazována jejich větším 

počtem, což způsobuje kongesce, znečišťování ovzduší apod., a také nízká bezpečnost. 

Budování silniční infrastruktury a negativní vlivy silniční dopravy, které poškozují životní 

prostředí, mohou vést až k devastaci krajinných, přírodních i historických hodnot, tedy toho, 

co je přitažlivé pro cestovní ruch. Proto je třeba v některých turisticky atraktivních místech 

dopravu regulovat.  

 

 

                                                 
9 TRNKOVÁ, O. a kol. Území a cestovní ruch. Praha: VŠE, 1993. 95 s. ISBN 80-7079-123-3. Str. 61. 

 21



V cestovním ruchu jsou nejčastěji využívány tyto formy silniční dopravy: 

 hromadná autobusová doprava, 

 individuální automobilová doprava, 

 cyklistická doprava. 

Silniční dopravu v České republice provozují podniky ČSAD, a.s, Connex, a.s., 

podniky městské hromadné dopravy, ale také řada soukromých dopravců.  

Některé cestovní kanceláře využívají k zájezdové činnosti svůj vozový park. Důležitou 

roli v cestovním ruchu hraje také nepravidelná autobusová doprava, jejíž autobusy jsou pro 

zájezdy zajišťovány na základě objednávky. Svoje místo zaujímá také taxislužba, kterou 

účastníci cestovního ruchu využívají především ve větších městech nebo při přesunu z letiště 

do centra města, a cyklistická doprava, jelikož i u nás dochází k rozvoji cykloturistiky. 

 

1.4.2 Železniční doprava 
 

Poptávka po železniční dopravě klesá, neboť je vystavena vysoké konkurenci ze strany 

silniční dopravy, především IAD. Výhoda železniční dopravy oproti silniční dopravě je v tom, 

že je poměrně nezávislá na počasí, relativně bezpečná a dá se říci, že i ekologická. 

U kategorie vlaků vyšší kvality můžeme hovořit také o rychlosti a pohodlí. ČR má hustou síť 

tratí cca 9 500 km, na kterých se zajišťuje osobní přeprava v těchto oblastech: 

 mezinárodní doprava - zajišťována vlaky kategorií EC, IC, R, nočními vlaky R, 

 vnitrostátní dálková doprava - využívá vlaky kategorií SC, IC, Ex, R, Sp, 

 příměstská - okolí velkých měst a městských aglomerací, 

 regionální doprava – zajišťována spoji kategorie Os. 

Provozovateli osobní dopravy jsou hlavně České dráhy, a.s. a další dopravci. 

 

1.4.3 Letecká doprava 
 

Statistiky ukazují, že je letecká doprava dopravou nejbezpečnější. Je ze všech druhů 

dopravy nejrychlejší, a proto také nejvhodnější na dlouhé vzdálenosti. K dalším výhodám 

patří také vyšší standard a kvalita poskytovaných služeb nebo přesnost. Aby se cestující 

dostali do cílového místa, musí ale využít ještě další dopravní prostředek.  
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Provozování letecké dopravy:  

 pravidelná letecká doprava - uskutečňovaná podle pevně stanoveného letového 

řádu,  

 nepravidelná, tzv. charterová - na objednávku na základě smlouvy o pronájmu 

letadla za předem dohodnutou cenu, tuto možnost často využívají cestovní 

kanceláře.  

Leteckou dopravu u nás zajišťují České aerolinie, menší či zahraniční dopravci.  

Pro cestovní ruch má velký význam pořádání různých leteckých dnů, které jsou 

atraktivní pro velké množství návštěvníků. Opomenout nelze ani vyhlídkové lety, které 

umožňují netradičním způsobem poznávat památky či přírodní krásy a obdivovat krajinu 

z výšky. 

 

1.4.4 Vodní doprava 
 

ČR má řídkou síť splavných cest v délce 303 km. Vltava je splavná po Mělník a Labe 

po Chvaletice Výhodou vodní dopravy je schopnost zajistit hromadnou přepravu osob ve 

velkém, evropská síť vodních cest má vysokou dopravní kapacitu, takže nehrozí kongesce, 

námořní doprava je omezena pouze kapacitami přístavů, výhodou je dále bezpečnost 

a ekologičnost. K nevýhodám patří řídká síť vnitrozemských vodních cest, závislost na počasí 

a hydrologických podmínkách. I u tohoto druhu dopravy je zapotřebí pro dokončení cesty 

použít jiný dopravní prostředek. Vodní doprava je také pomalá, takže se hodí spíše pro 

rekreační účely.  

Vodní dopravu lze členit následujícím způsobem. 

 námořní doprava - okružní plavby, které jsou velmi atraktivním způsobem 

trávení dovolené, dále se setkáváme s trajektovou přepravu, tj. přepravou osob 

a vozidel na námořních lodích, která je významná pro dostupnost některých 

turisticky atraktivních destinací, 

 říční doprava – má především rekreační a zábavní charakter, jde o různé 

vyjížďky lodí po řece, často spojené s občerstvením, rekreační dopravu na 

jezerech a vodních plochách. 

Vnitrozemskou dopravu zabezpečuje v ČR především Československá plavba labská, 

existují ale i další soukromí provozovatelé rekreační vodní dopravy, hlavně na přehradách 

a jezerech. 
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1.4.5 Ostatní druhy dopravy 
 

S ostatními druhy dopravy, jako jsou lanovky, různé druhy horských drah, lyžařské 

vleky, se setkáváme především v horských střediscích. Lanovky ovšem můžeme najít 

i v jiných místech cestovního ruchu, např. v Praze lanovka na Petřín nebo v zoologické 

zahradě, lanovka v Karlových Varech apod. 

 

1.5 Produkt v cestovním ruchu 
 

V širším slova smyslu to je souhrn celkové nabídky všech subjektů, ať již 

soukromých, nebo veřejných, podnikajících v cestovním ruchu. Jedná se o zboží (mapy, 

suvenýry) a služby (ubytování, stravování, doprava atd.).  

Další definicí produktu může být, že jde o „souhrn veškeré nabídky soukromého či 

veřejného subjektu podnikajícího v cestovním ruchu nebo cestovní ruch koordinujícího. 

Turistický produkt patří mezi kontrolovatelné faktory – součást marketingového mixu, 

v případě produktu orientovaného na specifický segment trhu jde o nástroj výklenkového 

managementu. Turistický produkt může dosahovat různé úrovně komplexnosti, od poskytnutí 

či zprostředkování jednotlivé služby přes komplex služeb až po destinaci jako ucelenou 

nabídku atraktivit, služeb a potenciálních zážitků. Z pohledu návštěvníka je produkt 

kompletní zážitek od chvíle, kdy opustil domov, do doby návratu. Při jeho tvorbě je nutné 

vycházet z hodnoty únosné kapacity objektu či území, na kterém má být tento produkt 

realizován.“10 

Produkt obvykle vytváří organizace cestovního ruchu – krajské úřady, destinační 

managementy, centrály cestovního ruchu, regionální sdružení, zájmová sdružení, města atd. – 

přičemž důležitým faktorem, jak již z výše uvedené definice vyplývá, je jejich účinná 

kooperace s konkrétní cestovní kanceláří. 

Turistický produkt dělíme na: 

 turistický produkt – prospěch z něj má pouze ten, kdo ho nabízí, 

 regionální turistický produkt – prospěch z něj má i region. 

 

 

                                                 
10 COT Business [online]. 2002-2009 [cit. 2010-02-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cot.cz/index.php?page=200&jazyk=1&id=1040811200>. 
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1.5.1 Etapy tvorby produktu 
 

Při organizování zájezdů a pobytů si musí cestovní kancelář nejdříve stanovit záměr, 

vybrat vhodnou turistickou destinaci, zaměření zájezdu, termín, určit počet účastníků, 

odpovídající způsob dopravy, druh a úroveň ubytování, formu stravování, doplňkové služby, 

zvolit vhodný program. Poté se na základě informací o cenách jednotlivých služeb propočítají 

náklady se zájezdem spojené a stanoví se přiměřená cena, která vytvoří zisk, ale neodradí 

klienty.V této fázi tvorby produktu je nutné počítat i s rizikem, že se zájezd nepodaří plně 

obsadit. Služby se zajišťují prostřednictvím jednání s dodavateli. K propagaci zájezdů slouží 

především katalog, jedná se o nejčastější formou propagace zájezdů, používají se také 

nabídkové listy. Prodej zájezdu je zahajován poměrně dlouhou dobu dopředu, např. nabídka 

na letní sezónu se objevuje na trhu již v podzimních měsících předcházejícího roku. Prodej 

probíhá ve vlastních provozovnách nebo prostřednictvím prodejců, klient musí být vždy 

předem informován o způsobu placení, do kdy musí složit zálohu, kdy doplatek, jaké jsou 

případné stornovací poplatky apod. Další důležitou činností kanceláře je odbavení zájezdu, to 

se týká přípravy podkladů pro průvodce a všech potřebných dokumentů, peněžních prostředků 

atd.,které je třeba průvodci před zájezdem předat. Po odbavení zájezdu následuje jeho 

realizace čili čerpání služeb podle stanoveného programu. Posledním krokem je vyúčtování 

zájezdu, kdy se provádí kromě vyúčtování s průvodcem také závěrečné vyúčtování zájezdu, 

neboť se některé služby platí předem, některé na místě a některé teprve zpětně podle 

skutečného čerpání, takže konečné vyúčtování je možné až po skončení zájezdu. Nakonec je 

potřeba zájezd uzavřít, to se týká zhodnocení zájezdu po stránce finanční, ale i z hlediska 

spokojenosti klientů a jeho následné archivace. 
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2 Charakteristika Valašska 
 

Valašsko je hornatá oblast v nejvýchodnější části Moravy, v blízkosti hranic se 

Slovenskem. Je to svébytný národopisný a kulturní region, sousedící na jihu s Moravským 

Slováckem a na západě s Hanou. 

 

2.1 Vymezení území Valašska 
 

Územní rozsah není možné vymezit jednoznačně, tedy kromě východní hranice, která 

je dána státní hranicí se Slovenskem. Přibližné hranice Valašska lze vymezit územím okresu 

Vsetín a severní, severovýchodní a východní částí okresu Zlín - severní Lukovsko, Vizovsko, 

Kloboucko. Valašsko lze také rozdělit na jádro regionu, okraj a přechodné oblasti.  

Za jádro je obvykle považováno Horní Vsacko, Vsetínsko, Rožnovsko a oblasti kolem 

Valašského Meziříčí na severu, Lukovsko na jihozápadě, Vizovsko a Valašské Klobouky na 

jihu. Na okraji leží např. Slavičín či Vizovice. Přechodné oblasti jsou Podřevnicko (oblast 

kolem Zlína) - přechod mezi Slováckem, Hanou a Valašskem, avšak s výrazně převažujícím 

valašským vlivem, obvykle se řadí k Valašsku. Dále Luhačovské Zálesí mezi Slováckem 

a Valašskem bývá střídavě řazeno k oběma regionům, Hostýnské Záhoří na západě na 

hranicích s Hanou a severní úpatí Beskyd (např. Frenštát pod Radhoštěm a okolí). Oblast 

kolem Frýdku-Místku se z důvodu zdejšího nářečí nazývá Lašsko, ale od Valašska se jinak 

příliš neliší. Podobně Nový Jičín s okolím, tzv. Kravařsko, se řadí k Lašsku i Valašsku.11 

Údaje o rozloze, počtu obyvatel, měst a obcí okresu Vsetín a Zlín jsou uvedeny 

v tabulce č. 1.  

 

Tab.č. 1: Údaje o okresech Vsetín a Zlín z roku 2008 
 Okres Vsetín Okres Zlín 
Rozloha (km2) 1 143 1 034
Počet obyvatel (tis) 145 850 193 154
Počet měst 8 10
Počet obcí 59 88
Zdroj: www.csu.cz 

 
Obrázek č. 1 znázorňuje hranice turistické oblasti Valašsko s nejznámějšími místy. Hranice 

Valašska a Beskyd jsou znázorněny na obrázku v příloze č. 1. 

                                                 
11 Valašsko.cz [online]. 1998 [cit. 2010-04-03]. Vítejte na Valašsku. Dostupné z WWW: 
<http://www.valassko.cz/>. 
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Obr. č. 1: Valašsko 

Zdroj: www.beskydy-valassko.cz  

 

2.1.1 Města a obce na Valašsku  
 

V regionu Valašsko můžeme najít 15 měst a celou řadu obcí. Jejich podrobný seznam 

je uveden v příloze č. 2. Z těch nejznámějších měst to jsou Valašské Meziříčí 

s 27 459 obyvateli, ležící na soutoku řek Rožnovská a Vsetínská Bečva, jež svou polohou 

představuje vstupní bránu do pohoří Moravskoslezských Beskyd. Kolem řeky Vsetínské 

Bečvy se nachází město Vsetín, které má 28 160 obyvatel. K dalšímu známému městu patří 

Rožnov pod Radhoštěm s 17 487 obyvateli a Frenštát pod Radhoštěm s 11 176 obyvateli. 

K menším městům patří Slavičín se 7 000 obyvateli, hraniční město mezi Českou 

a Slovenskou republikou Brumov-Bylnice s 5 900 obyvateli. Na rozhraní Hané a Valašska 

leží např. město Kelč, jež má 2549 obyvatel a Holešov. V mikroregionu Jižní Valašsko se 

nachází město Valašské Klobouky, které má v současnosti 5 191 obyvatel Dále zde jsou 

města jako Štramberk, Vizovice, Zubří či Kopřivnice. 
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2.2 Památky na Valašsku 
 

Valašsko je zajímavou turistickou destinací pro celou řadu návštěvníků pro své: 

 přírodní podmínky, 

 kulturněhistorické památky, 

 ostatní podmínky – organizované akce, gastronomie. 

 

2.2.1 Přírodní podmínky  
 

Pestré přírodní podmínky Valašska jsou jedním z hlavních lákadel, za kterými do 

tohoto regionu návštěvníci přijíždějí. 

 

Terén 

K Valašsku patří také Beskydy, které se rozkládají v členité hornatině vnějších 

Západních Karpat. Valašsko zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, 

podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořících hranici se 

Slovenskem. Nejpamátnější horou je Radhošť (1129 m n.m.), jež je spolu s horským sedlem 

Pustevny (1018 m n.m.) vyhledáván pro své jedinečné přírodní krásy a letní či zimní 

rekreační možnosti. Nalezneme zde hustou síť značených turistických tras jak pro letní 

turistiku, tak pro zimní turistiku na běžkách. V zimě je k dispozici několik lyžařských vleků 

a sjezdovek. Výškou dominuje Lysá hora (1324 m n.m.), malebností krajiny vyniká vrch 

Soláň (861 m n.m.).  

 

Vodní toky a plochy 

Valašsko je na Moravě jediným regionem, jehož hranice se téměř ztotožňují 

s hranicemi povodí. Protéká jím řeka Bečva, kterou dělíme na Vsetínskou s délkou toku 

59 km a Rožnovskou s délkou toku 36 km. Z vodních ploch můžeme v této oblasti najít 

údolní nádrž Stanovice, která slouží k zásobování pitnou vodou Vsetínska, 

Valašskokloboucka a Zlína a dvě přehrady, a to Bystřičku a Horní Bečvu, které jsou 

vyhledávaným místem k rekreaci. Jedou z prvních uměle vytvořených tůní v Čechách je lesní 

jezírko Mořské oko nedaleko Pusteven, které na místě původního mokřadu vyhloubili 

nadšenci koncem 19. století. Pozoruhodné je i jezírko v údolí Jezerné, které vzniklo 

následkem sesuvu půdy. 
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Fauna a flóra 

Valašsko je jediným místem v České republice, kde se společně vyskytují velké šelmy 

jako je rys, medvěd či vlk. Ti se vyskytují v chráněné oblasti Makyta – Valašská Kyčera. 

191 druhů hub bylo zjištěno v oblasti Kutaný. Velmi bohatým nalezištěm vstavačů v oblasti 

Javorníků jsou Galovské lúky. Velmi vzácný tetřev hlušec byl pozorován na území rezervace 

Kněhyně-Čertův mlýn, kde byl také spatřen rys a medvěd V národní přírodní rezervaci Razula 

je možné obdivovat jedlobukový pralesovitý porost s jedlemi starými až 350 let a buky přes 

200 let. V Choryňském mokřadu můžeme najít 18 druhů vážek. Unikátní přírodní bohatství 

představuje i více než stovka starých odrůd ovoce a mizejících plevelů na plochách 

Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na Valašsku můžeme také navštívit 

anglický zámecký park s řadou výjimečných dřevin Lešná u Valašského Meziříčí, které 

v okolí zámku představuje naučná stezka. 

 

Chráněná území 

Již v roce 1973 byly Beskydy, jež jsou součástí Valašska vyhlášeny chráněnou 

krajinnou oblastí, která je rozlohou 1166 km2 největší v České republice. Na Valašsko 

zasahují rovněž dva přírodní parky – Hostýnské vrchy a Vizovické vrchy. Systém chráněných 

území doplňuje mnoho maloplošných území. K těm nejcennějším patří tyto národní přírodní 

rezervace:  

 Čantoria, Nýdek (okres Frýdek-Místek),  

 Kněhyně - Čertův mlýn, Čeladná (okres Frýdek-Místek),  

 Pulčín - Hradisko, Francova Lhota (okres Vsetín),  

 Pulčínské skály, Francova Lhota (okres Vsetín),  

 Radhošť, Trojanovice (okres Nový Jičín),  

 Razula, Velké Karlovice (okres Vsetín),  

 Salajka, Bílá (okres Frýdek-Místek). 

 

Přírodní léčivé zdroje 

Vyvěrají zde jedinečné minerální prameny, které jsou již od počátku 15. století 

využívány k léčebným účelům. Místní lázně a lázničky se rozkládají v malebných krajinných 

oblastech, jsou přitažlivé svým urbanistickým pojetím a specifickou lázeňskou architekturou, 

kdy se některé lázeňské domy chlubí i původním vybavením, které se podařilo dochovat až 

dodnes. 
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Přírodní zvláštnosti 

I Valašsko se může pochlubit celou řadou přírodních zvláštností, jako jsou jeskyně, 

pukliny či skály. Největším pískovcovým skalním městem nacházejícím se v moravské části 

Karpat jsou Pulčínské skály se skalními stěnami, kamenným mořem či pseudokrasovými 

jevy. Lančovské a Čertovy skály jsou hojně využívány především horolezci. Kněhynskou 

jeskyní můžeme najít v národní přírodní rezervaci Kněhyně - Čertův mlýn. Tato jeskyně má 

hloubku podzemí až 58 m a délku zatím zmapovaných prostor 280 m. Menší jeskyně se 

nacházejí v rezervaci Klenov. Přírodní zajímavostí je asi 9 m vysoká pískovcová skála 

Jarcovská kula. Další jeskyní, která je již národní přírodní památkou je jeskyně Šipka 

u Štramberku v okrese Nový Jičín. 

 

2.2.2 Kulturněhistorické památky 
 

Valašsko má bohatou historii a množství cenných kulturních památek, přestože je 

spojováno především s lidovou architekturou. 

 

Hrady, zámky, zříceniny 

I když zde nenajdeme mnoho hradů, spíše jejich zříceniny, na zámky je tato oblast 

velmi bohatá. Ke zříceninám patří např. Pulčín u Francovy Lhoty, Hradisko u Rožnova pod 

Radhoštěm nebo Klenov u Bystřičky. K nejvýznamnějším zámkům patří ve Valašském 

Meziříčí zámek Žerotínů, který je využívaný jako kulturní centrum města, zámek Kinských 

s muzejními expozicemi a zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Dále je zde zámek ve 

Vsetíně, jež je v současnosti sídlo regionálního muzea a dějiště mnoha kulturních akcí. 

Mnoho dalších zámeckých staveb slouží jako školy a jiné instituce a nejsou otevřeny 

veřejnosti. 

 

Rozhledny a sochy 

Jedna rozhledna zvaná Cyrilka je na Radhošti nedaleko Pusteven, další rozhledny se 

nacházejí na Čubově kopci poblíž Francovy Lhoty a u Velkých Karlovic (rozhledna 

Súkenická). Jako rozhledna slouží rovněž věž vsetínského zámku. Nejznámější sochou na 

Valašsku je třímetrová žulová socha pohanského slovanského boha Radegasta na Radhošti. 
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Církevní památky 

Na Valašsku se nachází mnoho církevních staveb, ať už katolických nebo 

evangelických. K té nejznámější patří bezesporu kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. 

Z katolických kostelů můžeme zmínit kostely ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, kostely 

v Zubří, v Hutisku-Solanci nebo Valašské Polance. Z těch evangelických to je např. kostel ve 

Velké Lhotě, dále kostel ve Stříteži nad Bečvou, roubený kostel v Rožnově pod Radhoštěm 

nebo kostel ve Vsetíně.  

 

Historická města  

V regionu je několik cenných souborů městské a venkovské architektury a několik 

národních kulturních památek. Vesnické památkové zóny jsou v obci Huslenky, Velkých 

Karlovicích a Zděchově, městské památkové zóny jsou v Kelči a Valašském Meziříčí. Jako 

národní kulturní památka jsou chráněny stavby architekta Dušana Jurkoviče na Pustevnách 

a známý skanzen Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.  

 

Lidová architektura 

Největší množství lidových staveb najdeme ve Valašském muzeu v přírodě a to v jeho 

třech částech – Valašském městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině. K cennému souboru 

valašských chalup také patří 26 roubenek v Karolínce-Raťkově. Ve Velkých Karlovicích se 

dochoval roubený kostel. Komplex Pusteven s restaurací Libušín a hotelem Maměnka byl 

postaven podle plánů architekta Dušana Jurkoviče, který se nechal inspirovat valašskou 

a kysuckou lidovou architekturou. Na výzdobě tohoto komplexu se podílel i Mikoláš Aleš. 

Zajímavé budovy se dochovaly v řadě dalších obcích, například roubené zvonice ve Střelné, 

Podolí a Valašské Bystřici, budova fojtství v Hutisku-Solanci, sušárna ovoce v Seninci nebo 

roubenky v Novém Hrozenkově nebo Lačnově. 

 

Technické památky 

Bývalý vodní mlýn s mlynářovou dřevěnicí, v níž je valašská jizba se stálou expozicí 

dějin obce, se zachoval v Mikulůvce. Technické muzeum automobilů můžeme navštívit 

v Kopřivnici. 
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Kulturní zařízení 

Ta zahrnují muzea, galerie, divadla, kina. Nejvýznamnějším místním muzeem je 

samozřejmě rožnovský skanzen a Muzeum regionu Valašsko. Pozornost si však zaslouží 

i řada menších expozic, například ve Velkých Karlovicích nebo Mikulůvce a památníků 

věnovaných místním umělcům, třeba v Novém Hrozenkově nebo Valašské Bystřici. Na 

Valašsku je také řada zajímavých ateliérů a galerií, např. ve Vsetíně, Rožnově či Valašském 

Meziříčí, ale nejen tam. V České republice není mnoho jiných krajů, v nichž by folklór 

a lidové tradice byly tak samozřejmou součástí života a kultury jako na Valašsku. Opomenout 

nelze ani Valašské Meziříčí a světově proslulou místní gobelínku. Na Valašsku působí také 

celá řada divadelních souborů. 

 

Pro přehlednost je možné uvést nejznámější turistická místa na Valašsku s jejich 

památkami: 

 Rožnov pod Radhoštěm – nejznámější památkou zde je Valašské muzeum 

v přírodě, které představuje unikátní centrum lidového stavitelství, jehož 

návštěvnost je srovnatelná s návštěvností Pražského hradu, koncepcí “živého 

muzea” umožňuje předvádět tradiční řemesla, pěstovat původní plodiny i chovat 

tradičním způsobem dobytek. V Rožnově pod Radhoštěm se také dochovaly na 

vrchu Hradisku zříceniny hradu z r.1275 a na nově zrekonstruovaném náměstí 

barokní kostel z r.1745 - 1749, 

 Valašské Meziříčí - památkou je historické jádro měšťanských domů, zámek 

Žerotínů ze 17.stol. a dřevěný kostel sv.Trojice z konce 16.stol.,  

 Vsetín – může se chlubit renesančním zámkem, který nyní slouží jako muzeum, 

 Štramberk - podhorské městečko nazvané pro svou malebnost valašský betlém, 

jsou zde zbytky hradu se známou Štramberskou trúbou, jeskyně Šipka, proslulá 

nálezem čelisti člověka neandrtálského, a barokní kostel, 

 Velké Karlovice - v této obci je zachováno mnoho staveb původní dřevěné 

valašské lidové architektury z 18.století, roubený farní kostel, fara, valašské 

fojtství a ve starém kupeckém domě Karlovické muzeum, 

 Hodslavice – jsou známé dřevěným kostelem z r. 1551, rodištěm literáta 

Františka Palackého, kostel patří k nejstarším dřevěným stavbám u nás, 

v současnosti je v něm Palackého muzeum, 
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 Velká Lhota – v této obci, kde působil v r. 1875 - 1895 Jan Karafiát - autor 

Broučků, se dochoval dřevěný evangelický kostel z r.1783, nachází se zde 

i přehradní nádrž Bystřička, 

 Teplice nad Bečvou - jsou proslulé termálními prameny a lázněmi chorob 

srdečních a cévních, nachází se zde nejhlubší propast v České republice 

a Zbrašovské aragonitové jeskyně, 

 Ráztoka v Trojanovicích – z této osady vede sedačková lanovka na Pustevny, 

odtud po hřebenu směrem k vrcholu Radhoště stojí socha Radegasta, na vrcholu 

Radhoště stojí kaple z r.1898, sousoší Cyrila a Metoděje a v podzemí Radhoště 

se nachází největší pseudokrasová jeskyně Cyrilka, 

 Hukvaldy – zde se narodil hudební skladatel Leoš Janáček, můžeme zde najít 

mohutnou zříceninu hradu s rozsáhlou oborou s muflony a daňky, 

 Kopřivnice – nachází se zde Technické muzeum automobilů, proslulé výrobou 

aut značky Tatra. 

 

2.2.3 Ostatní podmínky  
 
Organizované akce 

Mezi tyto akce patří především festivaly, a to i mezinárodní, slavnosti a soutěže. 

Z festivalů a slavností konaných na Valašsku můžeme jmenovat např.: 

 Mezinárodní folklorní festival Rožnovské slavnosti – je velice rozmanitý, od 

programů dětských folklorních souborů, hudebních pořadů, vystoupení 

zahraničních souborů přes soutěž v odzemku až po lidové zábavy, průvod 

a ukázky tradičních  lidových řemesel, byl zařazený mezi významné akce 

mezinárodních organizací IOV a CIOFF, 

 Hudební festival "Setkání cimbálových muzik Valašského království a hostů" – 

s mezinárodní účastí lidových hudeb valašské kultury Karpatského oblouku ze 

Slovenska, Polska, Těšínského Slezska a Valašska, 

 Valašské divadelní léto - vystřídají se ty nejlepší divadelní a hudební soubory 

a umělci současnosti, vystupují zde soubory písní a tanců, jsou zde k vidění 

tradiční řemesla, kroje, zvykosloví, konají se zde jarmarky, trhy, veselice. 
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Také se v tomto turistickém regionu konají poutě, z těch nejznámějších to je: 

 Svatoanenská pouť ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - 

jde o tradici oslav svátku sv. Anny, které sahají v Rožnově pod Radhoštěm 

hluboko do minulosti. Svatá Anna je dokonce považována za valašskou 

patronku, 

 Novohrozenkovská pouť – jedinečná příležitost vidět místní v tradičním 

novohrozenkovském kroji. 

 

Ze soutěží je možné zmínit: 

 Běh rodným krajem Emila Zátopka – memoriál olympijského vítěze, 

 Adraralley Meziříčí – cyklistická soutěž, 

 Sjezd na čemkoliv – soutěž ve sjezdu na vlastnoručně vyrobených vozidlech, 

 Valašská ralley – automobilová soutěž zařazená do mistrovství ČR. 

 

Po celý rok si tedy můžeme vybrat z množství akcí počínaje Valašským rokem 

v rožnovském skanzenu, přes Zašovskou pouť, Valašskou Rallye, hudební festival Valašský 

špalíček až po degustace kvašeného zelí nebo Guláš fest. 

 

Gastronomie 

K tradičnímu jídlu na Valašsku patří koláče zvané valašský frgál, určené především 

k oslavě svateb, narozenin či jiných významných událostí. Dalším tradičním pokrmem je 

např. valašská kyselica či štramberské uši. Z pití to je slivovice z likérky R. Jelínka či pivo 

Radegast, vařené od roku 1970 v pivovaru Radegast v obci Nošovice na severní Moravě.  

 

 

 

Závěrem je třeba říci, že Valašsko je oblastí s velkým počtem památek, ať už se jedná 

o ty přírodní, kulturněhistorické či ostatní. V každém z větších měst můžeme najít nějakou 

památku, ať zříceninu hradu, zámek či lidovou architekturu. Ve významnějších městech se 

také koná celá řada akcí, jako jsou festivaly či slavnosti. Valašsko je oblastí, která má 

návštěvníkům co nabídnout. Díky všem atraktivitám, které je možné v této oblasti najít, je 

možné zde cestovní ruch dále rozvíjet. Všechny turistické aktivity Valašska jsou znázorněny 

na mapce v příloze č.3. 
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3 Analýza současného stavu cestovního ruchu na 
Valašsku 

 
K tomu, aby mohl být cestovní ruch realizován, je zapotřebí mít k dispozici ubytovací 

zařízení, stravovací zařízení, dopravu a doplňkové služby, jako jsou sportovní a kulturní 

služby či obchodní sítě. Těmito všemi předpoklady se zabývá tato část diplomové práce.  

 

3.1 Ubytovací zařízení na Valašsku 
 

Jak již bylo zmíněno, Valašsko zahrnuje oblast celého vsetínského okresu a část 

okresu zlínského, proto je možné zde najít ubytovací zařízení všech kategorií od hotelů přes 

penziony až po ubytování v soukromí či kempy. Hotely a penziony nabízí svým 

návštěvníkům dohromady přes 13 000 lůžek ve zhruba 350 zařízeních. Dále lze k ubytování 

využít 10 kempů, různá rekreační střediska a turistické ubytovny. 

V následující tabulce č. 2 je uveden vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení ve 

Zlínském kraji. 

 

Tab.č. 2: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji v letech  
      2000 - 2008 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem 

351 359 390 390 371 365 368 366 352

Počet 
pokojů 7 735 7 922 8 344 8 473 8 002 7 902 8 015 7 999 7 934

Počet 
lůžek 20 156 20 791 22 364 22 652 21 449 21 408 21 758 21 564 20 926

Počet míst 
pro stany, 
karavany 

1 079 1 166 1 672 1 514 1 598 1 645 1 555 1 540 1 214

Zdroj: Český statistický úřad 

 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny počty ubytovacích zařízení dle obcí s rozšířenou 

působností. Nejvíce zařízení mají města na Valašsku, a to Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. 

Naopak v obci Holešov nenajdeme žádné ubytovací zařízení. 
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Tab.č. 3: Rozmístění hromadných ubytovacích zařízení ve správních obvodech obcí  
     s rozšířenou působností ve Zlínském kraji v roce 2008 

 Počet zařízení Počet pokojů Počet lůžek Počet míst pro 
stany a karavany 

Zlínský kraj celkem 352 7 934 20 926 1 214
Bystřice pod Hostýnem 29 466 1 492 30
Holešov - - - -
Kroměříž 20 402 1 154 -
Luhačovice 57 2 094 4 157 150
Otrokovice 8 260 628 -
Rožnov pod Radhoštěm 69 1 457 4 392 505
Uherské Hradiště 39 830 2 269 192
Uherský Brod 22 257 702 50
Valašské Klobouky 9 205 766 -
Valašské Meziříčí 8 91 196 -
Vizovice 8 243 653 -
Vsetín 68 1 107 3 412 237
Zlín 15 522 1 105 50
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Z tabulky č. 4, ve které jsou ubytovací zařízení rozdělena podle kategorie, vyplývá, že 

v okrese Vsetín bylo v roce 2007 celkem 148 hromadných ubytovacích zařízení, z toho 

75 hotelů, z nich žádný 5* hotel, pouze jeden 4* hotel a 74 hotelů nižších tříd a penzionů. 

Vsetínský okres měl 10 kempů a 22 chatových osad a turistických ubytoven.  

 

Tab.č. 4: Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie a podle  
     okresů k 31. 12. 2007 

Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie 

Kraj, 
okresy  

 
 

Hromadná 
ubytovací 
zařízení  
celkem 

Hotely  
a podobná  
zařízení  
celkem 

Hotely 
*****

 
 

Hotely 
**** 

 
 

 
 

Ostatní 
hotely 

a  
penziony

 
 

 
 

Ostatní 
hromadná  
ubytovací  
zařízení 
celkem 

 

Kempy 
 

 
 

Chatové 
osady 

a 
turistické 
ubytovny

 

 
Ostatní  
zařízení 

jinde  
nespeci-
fikovaná

Zlínský 
kraj 366 203 - 11 192 163 20 46 97

Vsetín 148 75 - 1 74 73 10 22 41
Zlín 105 69 - 5 64 36 3 7 26

Zdroj: www.zlin.czso.cz 

 

V příloze č. 4 je uvedena tabulka s výkony ubytovacích zařízení v roce 2007 podle 

krajů. Vyplývá z ní, že do Zlínského kraje přijelo celkem 532 482 turistů, z toho bylo 

77 308 nerezidentů, kteří v kraji 247 183x přenocovali. Jejich průměrná doba pobytu byla 

4,2 dny. 
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Tabulka s počty jednotlivých ubytovacích zařízení podle kategorií v regionu Valašsko 

je uvedena v příloze č. 5. Z uvedených údajů je patrné, že na Valašsku je možné si vybrat ze 

79 ubytování v soukromí, 71 penzionů a 53 hotelů, 22 chat a rekreačních středisek, 

20 ubytoven a 10 kempů.  

Na přiložené mapce je také vidět, že největší koncentrace ubytovacích zařízení je 

v oblasti Beskyd a ve městech, kde lze navštívit tamní známé památky. V menších obcích 

např. Hovězí, Liptál, či Halenkov, lze využít pouze penziony či soukromé ubytování. 

V Rožnově pod Radhoštěm se nachází hotely, penziony, rekreační střediska, ubytovny 

i kempy, a to proto, že ve městě je snad nejznámější památka na Valašsku – Valašské 

muzeum v přírodě, které za rok navštíví přes 200 000 návštěvníků. Oblast Horní, Dolní 

a Prostřední Bečvy a Hutiska – Solance je známá jako rekreační a turistická oblast. Po celý 

rok je možno využívat značených turistických tras k procházkám, výletům a cykloturistice po 

horských hřebenech přes Soláň, Radhošť, Pustevny, Lysou Horu až k vrcholům Malého 

Javorníku. V létě je zde navíc možnost koupání, vodních sportů a rybaření v přehradní nádrži. 

V zimním období jsou k dispozici běžecké trasy a také lze využívat turistické trasy 

k lyžařským túrám. Ani milovníci alpského lyžování zde nepřijdou zkrátka, neboť na svazích 

obce Horní Bečva je celkem 6 lyžařských areálů a obce Hutisko – Solanec jsou 4 areály. 

Místem, kde je možno si vybrat ze všech kategorií ubytování, jsou Velké Karlovice. Ty jsou 

navštěvovány pro své muzeum v historickém centru, které za rok navštíví zhruba 

16 000 návštěvníků. Ve městě Karolinka je nabízeno také velké množství druhů ubytovacích 

zařízení, od hotelů po ubytování v soukromí. V Karolince mohou turisté navštívit Valašské 

národní divadlo či známý ski areál. 

 

3.2 Stravovací zařízení na Valašsku 
 

Stravovací zařízení jsou nedílnou součástí služeb poskytovaných v rámci cestovního 

ruchu a slouží k uspokojení základních potřeb lidí. Existuje celá řada zařízení, ve kterých je 

nabízeno stravování. K těm nejdůležitějším patří restaurace, kterých je v oblasti Valašska 

zhruba 204, dále je zde 22 barů, 11 kaváren a vináren, 10 pivnic a 7 cukráren a rychlých 

občerstvení, jak znázorňuje tabulka uvedená v příloze č. 6.  

Největší koncentrace barů, kaváren, pivnic, vináren a rychlého občerstvení je ve 

Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. V menších obcích, jako je Zašová či 

Huslenky, fungují spíše cukrárny. Naopak v Zubří či Valašské Bystřici lze navštívit kavárnu. 
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Mezi stylové valašské restaurace patří např. Valašská koliba ve Valašském Meziříčí, 

kde se kromě celé řady kuchyní připravuje i ta valašská. Z místních specialit to je valašská 

kyselica, valašské škračky na topince, halušky s brynzou nebo pečené brambory 

s kyškou.Restaurace disponuje 110 místy uvnitř a 40 místy na terase. Otevřeno má každý den 

kromě neděle. Průměrná cena za večeři pro 1 osobu je 130 Kč. Další stylovou restaurací 

i s možností ubytování je Valašský šenk ve Vizovicích, který je situován v místě, kde se 

původně nacházely termální lázně. Kapacita restaurace je 45 míst a 25 míst v salónku. 

Nabídka klasických valašských jídel je obdobná jako ve Valašské kolibě.  

 

3.3 Doprava na Valašsku 
 

Dopravní infrastruktura je v okrese Vsetín tvořena silnicemi a dálnicemi o celkové 

délce 505 km a mezinárodní železniční tratí vedoucí na Slovensko. Údaje o délce železnic 

a silnic ve Zlínském kraji, okrese Vsetín a Zlín jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

 

Tab.č. 5: Délka silnic, dálnic a železničních tratí v km 
v tom 

ČR, kraje 
 

Provozní 
délka 

želez.tratí 

Délka 
silnic 

a dálnic 
 

Dálnice 
 

Silnice 
I. třídy 

 

Z toho 
rychlostní 

silnice 
 

Silnice 
II. třídy 

 

Silnice 
III. třídy

 

Zlínský 358 2 121 7 339 3 574 1 200
Vsetín  505 - 111 - 84 310
Zlín  549 - 80 3 160 309

Zdroj: www.zlin.czso.cz 
 

3.3.1 Silniční doprava 
 

Veřejná osobní doprava je v okrese Vsetín a Zlín zajišťována ČSAD Vsetín, a.s., má 

celkem šest provozoven, a to na Valašsku ve Vsetíně, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod 

Radhoštěm, zbylé tři jsou v Luhačovicích, Slavičíně a Zlíně. ČSAD Vsetín a.s. se zabývá 

městskou hromadnou dopravou, linkovou autobusovou dopravou a zájezdovou autobusovou 

dopravou.  
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Provozovna OD Vsetín zabezpečuje: 

 pravidelnou linkovou osobní dopravu, 

 městskou hromadnou dopravu ve Vsetíně – 15 linek, 

 tuzemskou i zahraniční zájezdovou dopravu. 

 

Provozovna OD Valašské Meziříčí zabezpečuje: 

 pravidelnou linkovou osobní dopravu, 

 městskou hromadnou dopravu ve Valašském Meziříčí – 5 linek, 

 tuzemskou i zahraniční zájezdovou dopravu. 

 

Provozovna OD Rožnov p. Radhoštěm zabezpečuje: 

 pravidelnou linkovou osobní dopravu, 

 tuzemskou i zahraniční zájezdovou dopravu. 

 

Pokud jde o silnice, nejlepší síť komunikací je v okolí Valašského Meziříčí, které je 

vzdáleno zhruba 20 km od silničního tahu Ostrava – Olomouc. Na Valašské Meziříčí je také 

dobře napojen Rožnov pod Radhoštěm, který je navíc vzdálen asi 25 km od města 

Kopřivnice, které těsně sousedí s již zmíněným tahem Ostrava – Olomouc. Nejhorší situace je 

okolo Vsetína, tamní komunikace, která spojuje Vsetín s Valašským Meziříčím, nevyhovuje 

svými parametry velkému dopravnímu zatížení. 

 

3.3.2 Železniční doprava 
 

Celý Zlínský kraj má provozní délku železničních tratí 358 km. Provozovatelem 

železniční dopravy jsou České dráhy a.s. Jednotlivé železniční tratě jsou znázorněny na 

následujícím obrázku č. 2. Valašské Meziříčí je uzlem mezinárodní tratě č. 280, která vede 

z Hranic na Moravě, přes Valašské Meziříčí na Vsetín, Horní Lideč a dále na Slovensko.  
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Obr. č. 2: Železniční síť 

 
Zdroj: www.mapa.rychnovsky.cz 
 

3.3.3 Letecká doprava 
 

Turistická oblast Valašsko nemá žádné letiště. Nejbližší mezinárodní letiště se nachází 

v Ostravě – Mošnově či v Brně – Tuřanech. Zde lze využít i služeb tří aeroklubů, které 

nabízejí vyhlídkové lety umožňující netradičním způsobem poznávat památky či přírodní 

krásy a obdivovat krajinu z výšky. Zmínit můžeme Valašský aeroklub Slavičín, Aeroklub 

Frýdlant nad Ostravicí, Aeroklub Holešov či Beskydský letecký klub. 

 

3.4 Doplňková zařízení na Valašsku 
 

Doplňková zařízení jsou taková, která se mohou stát součástí cestovního ruchu, 

zvyšují atraktivitu dané oblasti pro její návštěvníky. Do této oblasti patří sportovní a relaxační 

zařízení, kulturní zařízení, zprostředkovatelská zařízení, obchodní sítě či finanční služby. 

 

3.4.1 Sportovní a relaxační zařízení 
 

Valašsko je typické svými horami, a proto se zde nachází přes 20 lyžařských areálů, 

např. lyžařský areál Soláň, Pustevny apod. 
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V posledních letech se i zde začal rozmáhat atraktivní sport, jakým je bezesporu golf. 

Zahrát si lze i minigolf. Příznivci golfu si mohou vybrat z celkem 4 golfových hřišť, a to: 

 Derby Golf Club Slušovice, Slušovice (okres Zlín), 

 Golfové hřiště hotelu Horal, Velké Karlovice (okres Vsetín), 

 Prosper Golf Club Čeladná, Čeladná (okres Frýdek-Místek), 

 Valašský golfový klub, Rožnov pod Radhoštěm (okres Vsetín). 

 

Samozřejmě je možné navštívit v této turistické oblasti krytý bazén, koupaliště či 

aquapark. Nejznámější je aquapark ve Frenštátě pod Radhoštěm, další se nachází v Olešné, 

z těch menších to je aquapark ve Valašském Meziříčí, jenž zahrnuje krytý bazén, letní 

koupaliště, tobogány, vířivky, sauny. Kryté bazény jsou v Rožnově pod Radhoštěm, 

Valašském Meziříčí či Zubří. Přírodní koupaliště najdeme např. ve Frýdku – Místku nebo 

Kelči. 

K dalšímu sportovnímu vyžití se nabízí celá řada squashových center, např. ve Vsetíně 

či Kopřivnici, tenisových kurtů v Zašové, Rožnově pod Radhoštěm. 

Na Valašsku je možné využít i některou ze zdejších cyklostezek. Oblíbenou stezkou 

pro cyklisty je cyklostezka Bečva, která vede přes Vsetín nebo pět okruhů vyznačených 

cykloturistických tras v okolí Velkých Karlovic. Krásnou projížďku nabízí rovněž 

Hornolidečská magistrála s Polaneckým a Hornolidečským okruhem. Pro milovníky kol je 

k dispozici Valašský cyklobus, který vyjíždí ze Vsetína , Rožnova pod Radhoštěm a Zlína. 

V provozu je každoročně do 1.5. do 28 .9., vždy o víkendech a svátcích, pouze z Rožnova pod 

Radhoštěm vyjíždí autobus i v týdnu, od pondělí do pátku. Přeprava osob se řídí tarifem 

ČSAD Vsetín, a.s., přeprava kola stojí 15 Kč. Kapacita cyklobusu je 29 osob a 25 kol. Trasy 

cyklobusu jsou následující:  

 Vsetín – Nový Hrozenkov,Vranča – Velké Karlovice, Podťaté,  

 Zlín - Vsetín - Velké Karlovice,  

 Valašské Meziříčí – Rožnov p. R. – Pustevny – Bumbálka. 

 

3.4.2 Kulturní zařízení 
 

Na kulturu je Valašsko také velmi bohaté, jsou zde různá divadla, divadelní soubory, 

kina a muzea. 

Divadla se nacházejí ve Vsetíně, k dispozici jsou zde hned tři, v Rožnově pod 

Radhoštěm, Frýdku – Místku, kde jsou také tři divadla, v Kopřivnici a dalších městech. 
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Valašské národní divadlo je možné navštívit v Karolince. Kino je snad v každé větší obci, 

jako je Zašová, či ve městě, jako je  Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí nebo Vsetín. 

V létě lze navštívit letní kino, ta jsou na Valašsku pouze dvě, a to v Brankách u Valašského 

Meziříčí a v Novém Jičíně. Celkový počet muzeí je 52. Z těch nejvýznamnějších lze 

jmenovat: 

 Expozice Skla a gobelínů [Stálá expozice], Valašské Meziříčí (okres Vsetín), 

 Lapidárium Trojice [Muzeum], Valašské Meziříčí (okres Vsetín), 

 Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín [Muzeum], Vsetín (okres Vsetín), 

 Muzeum Zdeňka Buriana - Štramberk [Muzeum], Štramberk (okres Nový Jičín), 

 Památník Leoše Janáčka [Muzeum], Hukvaldy (okres Frýdek-Místek), 

 Technické muzeum Tatra [Muzeum], Kopřivnice (okres Nový Jičín), 

 Valašské muzeum v přírodě [Muzeum], Rožnov pod Radhoštěm (okres Vsetín), 

 Život a dílo Františka Palackého, historie Hodslavic [Stálá expozice], Hodslavice 

(okres Nový Jičín). 

 

3.4.3 Zprostředkovatelská zařízení 
 

Zprostředkovatelskou činnost zajišťují hlavně cestovní kanceláře, agentury 

a informační centra.  

Cestovních kanceláří je v tomto turistickém regionu 8, cestovních agentur 19, 

nacházejí se např. v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí, na Vsetíně a také ve 

městě Horní Lideč.  

Informační centra na Valašsku, která jsou členem Asociace turistických informačních 

center A.T.I.C ČR, se nacházejí v Rožnově pod Radhoštěm, Velkých Karlovicích, Vsetíně. 

Informační centra, která nejsou členem této asociace, fungují např. v Bystřičce, Karolince, 

Novém Hrozenkově, Pulčíně či Valašské Bystřici. 

 

3.4.4 Finanční služby 
 

Důležitou součástí doplňkových služeb, které zkvalitňují nabídku dané oblasti pro její 

návštěvníky, je poskytování finančních služeb. 
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Banky: 

 Česká spořitelna – Karolinka, 

 Československá obchodní banka –Vsetín, 

 GE Money Bank, a.s. – Vsetín, 

 Investiční banka – Karolinka, 

 Komerční banka, a.s. - Rožnov pod Radhoštěm, 

 Komerční banka, a.s.(směnárna) – Vsetín, 

 LBBW Bank Cz, a.s. – Vsetín. 

 

Bankomaty: 

 ČSOB, a.s. - Horní Bečva, Vsetín, 

 ČS, a.s. – Vsetín, Štramberk, Kopřivnice,  

 GE Money Bank – Vsetín, Valašské Meziříčí, 

 KB, a.s.- Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Pojišťovny: 

 Allianz pojišťovna, a. s.- Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, 

 Česká národní zdravotní pojišťovna – Vsetín, 

 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. – Vsetín, 

 Česká pojišťovna, a. s. – Vsetín, Valašské Klobouky, Rožnov pod Radhoštěm, 

 ČSOB Pojišťovna, a.s. (pobočka Vsetín) – Vsetín, 

 Generali Pojišťovna , a.s. – Vsetín, 

 H & B Optimum s.r.o. – Vsetín, 

 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. – Vsetín, 

 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna – Vsetín, 

 Kooperativa pojišťovna, a. s. - Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Valašské 

Meziříčí, V. Klobouky, 

 Raiffeisen pojišťovna - Rožnov pod Radhoštěm, 

 Revírní bratrská pokladna - zaměstnanecká zdravotní.pojišťovna – Vsetín, 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna - Územní pracoviště Vsetín – Vsetín. 
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3.4.5 Obchodní služby 
 

Pokud jde o nákupní možnosti, z hypermarketů a supermarketů jsou v tomto regionu 

zastoupeny v Rožnově pod Radhoštěm – Albert, Billa, Lidl, ve Valašském Meziříčí – Albert, 

Lidl, Tesco, Kaufland, ve Vsetíně – Albert, Lidl, Penny Market, Kaufland, v Zubří je možné 

nakupovat v Tescu. Co zde chybí je velkoobchod typu Makro, či obchody pro kutily, jako je 

OBI, Bauhaus či Hornbach, které by byly využívány lidmi , kteří mají v této oblasti chaty či 

chalupy.  

Suvenýry z Valašska je možné zakoupit např. v prodejně ve Valašském muzeu 

v přírodě nebo ve většině informačních center. 

 

3.4.6 Zdravotnická zařízení 
 

V celém regionu Valašsko jsou pouze dvě nemocnice, které se nacházejí ve 

Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 

 

3.5 Analýza produktů cestovního ruchu na Valašsku 
 

Tato část se týká zjištění toho, jaké produkty jsou nabízeny v informačních centrech, 

cestovních agenturách či kancelářích a na internetu. 

 

3.5.1 Nabídka produktů cestovního ruchu v informačních 
centrech 

 

V informačních centrech ve Frenštátě pod Radhoštěm, Holešově, Karolince, 

Kopřivnici, Novém Jičíně, Štramberku a Vsetíně jsou nabízeny pouze programové balíčky 

zážitků, jako je Slaňování ze Štramberské Trúby, Letem nad valašským světem či 

Aquazorbing. Informační centrum Velké Karlovice, Brumov - Bylnice a Slavičín nenabízí 

žádné produkty cestovního ruchu.  

 

 

 

 44



3.5.2 Nabídka produktů cestovního ruchu v cestovních 
kancelářích a agenturách 

 
Z průzkumu známějších cestovních kanceláří bylo zjištěno, že cestovní kancelář 

Čedok nabízí ubytování v oblasti Beskyd, Hostýnských a Vizovických vrchů. Z měst, kde se 

lze ubytovat, to jsou Velké Karlovice, Trojanovice, Rožnov pod Radhoštěm a Čeladná. CK 

Atis, zabývající se domácím cestovním ruchem, nabízí ubytování v Beskydech, a to ve 

Velkých Karlovicích, Rožnově pod Radhoštěm, Novém Jičíně, Horní Bečvě a Čeladné. CK 

Valašské království nabízí zážitkové balíčky, a to i prostřednictvím poboček CK Firo Tour. 

CK Natour spol. s r.o. se sídlem v Brně nabízí wellness víkendy v České republice 

s ubytováním ve Zlínském kraji. CA Invia také nabízí ubytování na Valašsku a v Beskydech. 

CA Nettravel má ve své nabídce pobyty pro seniory, rekondiční či regenerační pobyty. 

 

3.5.3 Nabídka produktů cestovního ruchu na internetu 
 

Na internetových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz v oblasti cestovního 

ruchu nejsou k dispozici žádné produktové balíčky, najít zde lze pouze složku propagační 

materiály, která obsahuje Turistického průvodce regionem Valašsko, Přehled turistických 

aktivit a atraktivit Valašsko a dále katalogy Léto plné rozmanitosti, který obsahuje tipy na 

letní výlety, Lyžování pro každého, který je zaměřený na jednotlivá lyžařská střediska, Kraj 

lázní a relaxace s informacemi o lázeňských střediscích.  

Turistický průvodce má celkem 6 částí, v té první je velmi pěkně obecně popsané 

Valašsko a jeho jednotlivé části, zbylé části jsou věnovány jednotlivým mikroregionům – 

Valašskomeziříčsko - Kelečsko, Rožnovsko, Vsetínsko – Horní Vsacko a Hornolidečsko 

a popisu památek a atraktivit, které je možno v jednotlivých turistických mikroregionech 

navštívit. Tento průvodce je velmi přehledný, doplněný o řadu obrázků. Jedinou nevýhodou 

je, že tento průvodce není napsán i v cizím jazyce. 

Přehled turistických aktivit a atraktivit je rozdělený do 10 částí, obsahuje mapu 

regionu s piktogramy jednotlivých památek a zařízení, popis Valašska a dále jednotlivé části, 

které obsahují adresy a kontakty ubytovacích zařízení, kempů, sportovních zařízení, 

turistických cílů. Přehled je velice dobře zpracovaný, údaje jsou uváděny přehledně podle 

měst seřazených dle abecedy, výhodou je, že je napsán v několika jazycích.  
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Ani na internetových stránkách www.vychodni-morava.cz v části věnované Valašsku 

nejsou uvedeny žádné produktové balíčky. Jsou zde opět pouze tipy na výlety rozdělené do 

sekcí pro mladé, rodiny, seniory, business a domácí. 

Internetové stránky informačních center bohužel neobsahují žádné produktové 

balíčky, informační centra uvádějí pouze propagační materiály či tipy na výlety. Jediné 

produktové balíčky, a to zážitkové, které obsahují popis balíčku, lokalitu, počet osob, cenu, 

jsou na stránkách Valašského království a Valašského Meziříčí.  

 

3.6 Návštěvnost nejznámějších památek na Valašsku 
 

Dle údajů Českého statistického úřadu Zlínský kraj navštěvují nejvíce Slováci, Němci, 

Poláci, Rakušané a Holanďané, s průměrnou dobou přenocování 3 -5 dní. Na obrázku č. 3 je 

znázorněn potenciál cestovního ruchu v jednotlivých obcích na Valašsku. Velmi vysoký 

potenciál je v červeně označených oblastech, jako je Valašské Meziříčí, Zubří, Dolní, 

Prostřední a Horní Bečva, Hutisko – Solanec, Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov 

či Vsetín, Lidečko, Francova Lhota, Vizovice, Valašské Klobouky nebo Brumov – Bylnice. 

Rožnov pod Radhoštěm má výjimečný potenciál cestovního ruchu. 

 

Obr. č. 3: Celkový potenciál cestovního ruchu na Valašsku 

Zdroj: časopis COT business 
 

Z dat poskytnutých informačními centry v jednotlivých městech byly zjištěny 

následující údaje o návštěvnosti památek, uvedené v tabulce č. 6. 
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Tab.č. 6: Návštěvnost památek na Valašsku 
Město Památka 2008 2009 

Velké Karlovice muzeum 15 977 16 006
Brumov-Bylnice muzeum 6 142 5 938
 hrad 14 516 14 007
Bystřice pod Hostýnem zámek 3 514 1 958
Štramberk muzeum Z. Buriana 5 200 5 000
 Štramberská Trúba 60 768 60 274
Rožnov pod 
Radhoštěm 

Valašské muzeum 
v přírodě 270 693 260 005

Valašské Meziříčí hvězdárna 15 755 16 044
Vsetín zámek 20 863 38 852
Zdroj: data informačních center 

 

Z obrázků č. 4 a 5 je patrné, že nejvíce turistů navštívilo Valašské muzeum v přírodě, 

poté Štramberskou Trúbu a Vsetínský zámek. 

 

Obr. č. 4: Návštěvnost památek v roce 2008 

Návštěvnost památek v roce 2008
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Zdroj: data informačních center 

 

Při porovnání údajů v jednotlivých letech je vidět, že v roce 2009 návštěvnost skoro 

všech památek klesla. Tento vývoj byl způsobený ekonomickou krizí a u zámku v Bystřici 

pod Hostýnem jeho opravou. 
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Obr. č. 5: Návštěvnost památek v roce 2009 

Návštěvnost památek v roce 2008
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Zdroj: data informačních center 
 

3.7 Povědomí o Valašsku 
 

Aby bylo zjištěno, jaké je povědomí lidí o Valašsku, bylo provedeno dotazníkové 

šetření, kterého se zúčastnilo 150 respondentů. Otázky č. 3 a 4 dotazníku, který je v příloze 

č. 7, měly více správných odpovědí. Na otázku č. 8 a 9 odpovídali pouze ti respondenti, kteří 

na Valašsku byli. Výsledky šetření jsou znázorněny níže. 

 

Z šetření vyplynulo, že nejvíce dotázaných bydlí v Praze. V ostatních krajích byl počet 

bydlících respondentů zhruba vyrovnaný. Výsledky odpovědí jsou na obr. č. 6.  

 
Obr. č. 6: Kraj, ve kterém respondenti bydlí 

Ve kterém kraji  se nachází Vaše bydliště?
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Z obr. č. 7 je patrné, že 63 lidí si myslí, a to správně, že se Valašsko nachází ve 

Zlínském kraji. Zbylých 87 respondentů zvolilo, a to špatně, buď kraj Moravskoslezský, 

Jihomoravský nebo Olomoucký. 
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Obr. č. 7: Kraj, ve kterém se nachází Valašsko 
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Města na Valašsku, ke kterým patří Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, 

Valašské Meziříčí, Nový Jičín a Brumov – Bylnice, správně zvolil počet respondentů uvedený 

na obr. č. 8. Z těchto výsledků je patrné, že lidé znají na Valašsku spíše ta větší a známější 

města. Bylo by dobré více propagovat i menší města,jako např. Brumov – Bylnice, kde se 

také nachází řada památek. 

 

Obr. č. 8: Města na Valašsku 

Které z uvedených měst byste na Valašsku našli?

133
121 117

67

34
21 20 11 7 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0
20
40
60
80

100
120
140

Rožn
ov p

.R
.

Frenš
tát

 p.R
.

Vala
šs

ké
  M

ez
iříč

í
Zlín

Nový
 Ji
čín

Frýd
ek

-M
íst

ek

Brum
ov

-B
yln

ice

Uhers
ké

 H
ra

diš
tě

Hodo
nín

Př
ero

v 

Olom
ou

c

Bř
ec

lav

Svit
av

y

Tac
ho

v

Če
sk

é B
ud
ějo

vic
e

Dě
čín

Kutn
á H

or
a

Pard
ub

ice
Píse

k

Prac
ha

tic
e

Zdroj: autor 
 

Nejznámějšími památkami Valašska, jak také vyplývá z výsledků dotazníku na obr. 

č. 9, jsou Radhošť, Valašské muzeum v přírodě, Vsetínský zámek a Štramberská Trúba. 

Kroměříž, a tedy i zámek v Kroměříži, se už k Valašku neřadí. 
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Obr. č. 9: Památky na Valašsku 
Které z uvedených památek můžete na Valašsku najít?
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Pod pojmem Valašsko si nejvíce lidí vybaví slivovici, Bolka Polívku či koláč zvaný 

frgál. Další věci, které si lidé vybaví jsou uvedeny na obr. č. 10. 

 

Obr. č. 10: Pojem Valašsko 

Co se Vám vybaví pod pojmem Valašsko?
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Kdo jsou Valaši, ví 94 lidí. Špatnou odpověď - přistěhovalci ze Slovenska - zvolilo 

48 lidí a obchodníky s kastrovanými koňmi 8 lidí, jak je vidět z obr. č. 11. 

 

Obr. č. 11: Kdo jsou Valaši 
Víte, kdo jsou Valaši?
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Zdroj: autor 
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Z celkového počtu 150 respondentů se od známých o Valašsku dozvědělo 39 lidí, 

z médií, jako je televize či noviny, 37 lidí. Na internetu se o Valašsku dozvědělo 32 lidí, ze 

školy 21 a stejný počet lidí z tohoto regionu pochází, jak je znázorněno na obr. č. 12. 

 

Obr. č. 12: Odkud respondenti ví o Valašsku 

Odkud jste se o Valašsku dozvěděli?
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Zdroj: autor 

 

Z 96 respondentů, kteří Valašsko navštívili, jich 57 také navštívilo tamní památky. 

Pouze 39 lidí místní památky nenavštívilo viz obr. č. 13.  

 

Obr. č. 13: Návštěva tamních památek 

Navštívili jste některé tamní památky?
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Zdroj: autor 

 

Ze 150 dotázaných jich na Valašsku bylo 96. Z toho by se jich 34 na Valašsko rádo 

vrátilo, a to v nejbližší době, 26 lidí za delší dobu, 28 respondentů neví a 8 by se jich na 

Valašsko nevrátilo, jak je vidět na obr. č. 14. 
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Obr. č. 14: Návrat na Valašsko 

Pokud jste na Valašsku byli, chtěli byste se tam vrátit?
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Zdroj: autor 
 

ená, kterou uvedlo 10 lidí. Po 

dnom člověku zmínilo základní vojenskou službu či sklípek. 

Obr. č. 15: Motiv návštěvy 

Mezi motivy, proč lidé Valašsko navštěvují, patří hlavně památky, které uvedlo 

25 dotázaných, příroda, kterou zmínilo 18 lidí, rodina či dovol

je
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Ze 150 dotázaných je 92 žen a 58 mužů, viz obr. č. 16. 

Obr. č. 16: Pohlaví 
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Zdroj: autor 

 52



Nejvíce dotazovaných má dosažené vzdělání vysokoškolské, poté následují lidé 

s maturitou a 31 lidí je bez maturity, jak je vidět na obr. č. 17. 

 
Obr. č. 17: Vzdělání 

Vzdělání
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Zdroj: autor 

 

Počty respondentů ve věkové kategorii 15 – 25 let, 26 – 34 let, 35 – 49 let, 50 – 59 let 

a 60 a více let jsou znázorněny na obr. č. 18. 

 

Obr. č. 18: Věková kategorie 

Věková kategorie
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Ze 150 respondentů jich 63 bydlí ve městě pod 50 000 obyvatel, 46 v obci s rozšířenou 

působností a 41 jich bydlí v městě nad 50 000 obyvatel. 
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Obr. č. 19: Bydliště 

Bydliště
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Z tohoto šetření tedy vyplynulo, že 63 respondentů ví správně, kde se Valašsko 

nachází. 87 respondentů zvolilo jiný z moravských krajů. Většina respondentů má povědomí 

o tom, která města a památky k Valašsku patří také ví, kdo jsou Valaši. Pokud lidé na 

Valašsku byli, tak také navštívili tamní památky a chtějí se tam vrátit buď v nejbližší době 

nebo za delší dobu. Motivem, proč tuto oblast navštívili, byly hlavně památky a příroda. Dále 

z dotazníku vyplynulo, že se lidé o Valašsku nejvíce dozvěděli od známých, z médií, jako 

jsou televize, noviny či časopisy, a z internetu. 

 

3.8 SWOT analýza 
 

Silné a slabé stránky jednotlivých oblastí interního prostředí a příležitosti a hrozby 

externího prostředí byly identifikovány pomocí SWOT analýzy. 

 

Silné stránky 

Příroda 

 Velmi dobrá kvalita životního prostředí 

 Velká rozloha CHKO Beskydy – největší v České republice 

 Atraktivita krajiny zčásti horského a podhorského charakteru 

 Výskyt jedinečných léčivých minerálních pramenů 

 

Památky 

 Valašské muzeum v přírodě - jedna z nejnavštěvovanějších turistických atraktivit 

v ČR 

 Množství staveb lidové architektury 
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Doprava 

 Valašské Meziříčí - uzel mezinárodní železniční tratě 

 Velké množství turistických a cyklistických tras 

 

Ubytování 

 Vysoké zastoupení nabídky hotelů nižších tříd a penzionů 

Ostatní 

 Silný image spojený s folklórní tradicí a zároveň organizace nejvíce folklórních 

festivalů v ČR 

 Image kraje spojený s gastronomickými jedinečnostmi (slivovice, valašské 

speciality) 

 Valašské království a jeho image 

 

Slabé stránky 

Příroda 

 Omezený rozsah vodních ploch vhodných pro koupání, rekreační a sportovní 

aktivity 

 

Doprava 

 Špatná dopravní dostupnost kraje z hlavních mezinárodních a národních 

silničních tahů 

 Nedostatečná dopravní infrastruktura (vč. vybavenosti tzv. klidovou dopravou – 

parkovišti) 

 

Ubytování 

 Nedostatečná nabídka ubytování v hotelech vyšších tříd ( 4* a 5*) 

 Absence větších rekreačních středisek v kraji 

 

Stravování 

 Nedostatek restaurací v malých obcích 

 

Ostatní 

 Nedostatečná nabídka produktů a produktových balíčků pro návštěvníky 
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Příležitosti 

 Rostoucí poptávka po horské turistice, venkovské a agroturistice či hipoturistice 

 Růst příjezdového cestovního ruchu zejména do regionu střední Evropy 

 Obliba aktivních forem odpočinku - turistika, cykloturistika, lyžování 

 Rozšiřování spolupráce příhraničních regionů 

 Růst poptávky v oblasti tzv. incentivní turistiky 

 Růst poptávky po malých hostincích a tématických restauracích 

 Rostoucí zájem tuzemských turistů o vlastní zdraví a o lázeňskou turistiku 

 

Hrozby 

 Nedostatečná podpora rozvoje cestovního ruchu zejména ve venkovských 

oblastech 

 Poškozování atraktivit cestovního ruchu (příroda, historické, architektonické, 

technické a kulturní atraktivity atd.) 

 Chátrání a znehodnocení památek vlivem nedostatečných finančních zdrojů 

 Růst zájmu o zimní dovolené ve slunečných přímořských oblastech 

 Hospodářská recese 

 

 

Na závěr je možné říci, že z provedené analýzy současného stavu na Valašsku 

vyplývá, že počet hromadných ubytovacích zařízení od roku 2000 do roku 2008 stoupl. V této 

turistické oblasti však chybí hotely vyšších tříd, především 5*. Nejvíce ubytovacích zařízení 

je ve velkých městech či známých rekreačních oblastech, v menších obcích se lze ubytovat 

pouze v penzionech či v soukromí. Rodinám s dětmi takovéto ubytování jistě stačí, ale ve 

městě, jako je Rožnov pod Radhoštěm či ve známém rekreačním středisku, jako je Soláň, by 

hotel vyšší třídy být měl. 

Obdobná situace je u stravovacích zařízení. Zařízení všech druhů je možné najít spíše 

ve větších městech, v malých obcích se nachází nanejvýš cukrárny. I zde by bylo vhodné 

zřídit např. nějaké hostince či alespoň rychlé občerstvení, jelikož při cyklistických výletech po 

trasách mimo větší města se turisté nemají šanci občerstvit.  

Silniční dopravní infrastruktura je tvořena pouze silnicemi 2. nebo 3. třídy. Kraj je 

tedy špatně dostupný z hlavních mezinárodních a národních silničních tahů. Pokud turista 

nepřijede vlastním automobilem, tak se využívání autobusové dopravy při výletech neobejde 

bez několika přestupů. Důležitá je železniční doprava, neboť Valašské Meziříčí je uzlem 
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známé mezinárodní tratě. Cestování vlakem se při návštěvě památek bohužel také neobejde 

bez přestupů.  

Doplňková zařízení jsou v této oblasti dobře zastoupena. Ze sportovních zařízení lze 

využít celkem 4 golfová hřiště, zhruba 20 lyžařských areálů, aquaparky, velké množství 

cyklostezek a turistických tras. Na Valašsku dochází také k budování inlinových stezek. 

Z kulturních zařízení je možné navštívit kina, muzea a divadla. Přestože je v pondělí 

v České republice většina památek zavřená, Skanzen v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je 

možno navštívit i v tento den. 

Důležitou součástí doplňkových zařízení jsou cestovní kanceláře, agentury 

a informační centra. Ani tyto služby na Valašsku nechybí. Nedostatečná je však nabídka 

produktových balíčků v informačních centrech. Jak již bylo zmíněno, informační centra ve 

Frenštátě pod Radhoštěm, Holešově, Karolince, Kopřivnici, Novém Jičíně, Štramberku 

a Vsetíně nabízejí pouze programové balíčky zážitků, které jsou zaměřené na úzký segment 

zákazníků, na ty, kdo mají rádi adrenalinové zážitky.Ostatní IC nenabízejí žádné produktové 

balíčky ani tipy na výlety. 
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4 Možnosti rozvoje cestovního ruchu na Valašsku  
 

Z provedené analýzy vyplynulo, že většina produktových balíčků je zaměřena pouze 

na návštěvníky, kteří mají rádi adrenalin. Také se ukázalo, že na Valašsku chybí produktové 

balíčky pro rodiny s dětmi, pro návštěvníky, kteří chtějí svoji dovolenou strávit aktivně 

sportem či poznáváním památek.  

Tato část diplomové práce je věnována tvorbě produktových balíčků pro návštěvníky 

turistického regionu Valašsko. Balíčky budou tvořeny pro dobu pobytu 3 dny a pro 2 osoby, 

kromě rodinného balíčku, který bude určen pro 4 osoby – 2 dospělé a 2 děti. 

Produktové balíčky neobsahují ceny za dopravu a stravování. Záleží na turistech, zda 

využijí vlastní automobil či dopravní služby poskytované v této oblasti. Stravovacích zařízení 

je na Valašsku mnoho, takže si návštěvníci mohou vybrat podle svého.  

Jednotlivé balíčky tedy obsahují ceny za ubytování a za vstupy. Ubytování je 

zajišťováno pouze v rekreačních střediscích, penzionech či hotelích. Ceny balíčků jsou však 

pouze orientační, neboť kdyby tyto produkty nabízelo některé informační centrum, cestovní 

agentura nebo kancelář, bylo by nutné do nich zahrnout provize, slevy pro skupiny či další 

náklady. 

Produktové balíčky budou tedy určeny pro rodiny s dětmi, sportovce, adrenalinové 

nadšence a návštěvníky, kteří mají zájem o kulturu a o poznávání památek. Náplň balíčků 

bude relaxační, turistická či poznávací. 

 

4.1 Ze Skanzenu pěšky na Radhošť 

4.1.1 Charakteristika balíčku 
 

Tento balíček je určený pro rodinu se 2 dětmi. Ubytování se nachází v chráněné 

krajinné oblasti Beskydy v obci Horní Bečva cca 16 km od Rožnova pod Radhoštěm, kde 

může rodina navštívit Valašské muzeum v přírodě, a potom se pěšky vydat po červené značce 

na mystickou horu Radhošť, která bývá spojována s uctíváním pohanského boha 

pohostinnosti, plodnosti a úrody Radegasta. Celá trasa je dlouhá 8 km a patří ke středně 

náročným trasám. Dále je možnost navštívit aquapark ve Valašském Meziříčí. Poslední den se 

může rodina vydat do ZOO Zlín a také navštívit zámek se zámeckým parkem Lešná, který se 

nachází 4 km od Zlína. V ZOO můžou děti spatřit na 220 druhů zvířat, v zámeckém parku se 

setkají s více než 1 140 druhy dřevin a okrasných bylin. Lešenský park patří k dendrologicky 

nejcennějším zámeckým parkům celé Moravy. 
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Obr. č. 20: Mapka dřevěného městečka ve Skanzenu 

 
Zdroj: www.google.com 
 

4.1.2 Program balíčku 
 

1. den 

Příjezd a ubytování rodiny v rekreačním středisku Tesla na Horní Bečvě. Oběd je 

možný v restauraci, která je součástí rekreačního střediska. Odpoledne je na programu jízda 

na koni nebo projížďka na motokárách či využití sportovních aktivit nabízených střediskem, 

jako je minigolf, tenis, lanový park či bazén. Večer grilování. 

 
2. den 

Dopoledne návštěva Valašského muzea v přírodě. Na výběr je z prohlídky tří částí, 

a to Dřevěného městečka, Mlýnské doliny a Valašské dědiny. Oběd je možný v restauraci 

Gibon Parku, kde se nachází jak dětský koutek tak i dětský park s velkým množstvím 

skluzavek, prolézaček či trampolín. Odpoledne pěší túra z Rožnova pod Radhoštěm na horu 

Radegast. Večeře opět v restauraci střediska. Poté návštěva aquaparku ve Valašském 

Meziříčí, která je možná do 21. hodiny.  

 
3. den 

Dopoledne návštěva Zoologické zahrady ve Zlíně a tamního zámku s parkem. Poté 

odjezd domů. 

Cena balíčku pro 2 dospělé osoby a 2 děti je 2 530 Kč. 

V ceně je zahrnuto ubytování a vstupy. 
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4.1.3 Výpočet ceny balíčku 
 
Tab.č. 7: Výpočet ceny balíčku 

Ze Skanzenu pěšky na Radhošť 
Ubytování 1 280 Kč 1 280 Kč
Jízda na koni 150 Kč -
Motokáry - 200 Kč
Valašské muzeum v přírodě 360 Kč 360 Kč
Aquapark 280 Kč 280 Kč
Zoo Zlín 180 Kč 180 Kč
Zámek Lešná 80 Kč 80 Kč
Celkem 2 330 Kč 2 380 Kč
Zdroj: autor 
 

4.2 Na kole či na bruslích po okolí Karlovic 

4.2.1 Charakteristika balíčku 
 

Tento balíček je určený pro všechny návštěvníky, kteří rádi tráví čas aktivně, chtějí 

sportovat a při tom poznávat nová místa. Ubytování se nachází v hotelu, jenž je součástí 

přírodního golfového hřiště na okraji Velkých Karlovic. Tato oblast nabízí zajímavé výlety do 

okolí a desítky kilometrů značených tras pro cyklistiku a turistiku. Druhý den je na programu 

cyklistický výlet po okruhu dlouhém 30 km, jedná se o náročnější trasu, která vede z Velkých 

Karlovic přes Podťaté, Leskové, Leskové – Babská, Májovský průsmyk, Třeštík zpět do 

Velkých Karlovic. Poslední den je možné vyzkoušet inlinovou trasu podél Rožnovské Bečvy, 

která má délku cca 10 km, je vhodná i pro začátečníky. Vede z Rožnova pod Radhoštěm přes 

Zubří, Střítež nad Bečvou a Zašovou.  

 

Obr. č. 21: Golfové hřiště hotelu Horal 

 
Zdroj: www.hotel-horal.cz 
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4.2.2 Program balíčku 
 

1. den 

Příjezd a ubytování ve Wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Oběd i večeři 

lze zajistit v restauraci Valašská hospůdka, která je součástí hotelu. Odpoledne hraní golfu na 

hřišti hotelu.Večer možnost zahrát si bowling či squash. 

 
2. den 

Celodenní cyklistický výlet do okolí Velkých Karlovic. Možnost využití Valašského 

cyklobusu ze Zlína či Vsetína. Večeřet lze opět v hotelové restauraci, poté relaxace ve 

wellness části hotelu. 

 
3. den 

Dopoledne a odpoledne projížďka na bruslích podél Rožnovské Bečvy. Večer odjezd 

domů.  

Cena balíčku pro 2 osoby je 4 275 Kč. 

V ceně je zahrnuto ubytování a vstupy. 

 

4.2.3 Výpočet ceny balíčku 
 
Tab.č. 8: Výpočet ceny balíčku 

Na kole či na bruslích po okolí Karlovic 
Ubytování 3 760 Kč
Golfový simulátor 400 Kč
Indoor putting  50 Kč
Indoor driving 50 Kč
Přeprava kola 15 Kč
Celkem 4 275 Kč

Zdroj: autor 
 

4.3 Tandemem nad valašským světem 

4.3.1 Charakteristika balíčku 
 

Tento produktový balíček je určený pro lidi středního věku, kteří mají odvahu a rádi 

vyzkouší na vlastní kůži nějaký adrenalinový zážitek. Ubytování se nachází v penzionu ve 

Frenštátě pod Radhoštěm. První adrenalinový zážitek je v podobě sjezdu na terénní koloběžce 

z Pusteven, na které budou účastníci zpět vyvezeni lanovkou. Celková doba sjezdu 

i s lanovkou je 2 – 3 hodiny. Druhý den je věnovaný prohlídce hradu Štramberk a jeho 

 61



gotické vyhlídkové věži zvané Trúba, ze které se zájemci slaní dolů. Čas slanění je cca 5 – 10 

min. Beskydy mají výborné podmínky pro provozování paraglidingu, a proto je poslední den 

na programu tandemový let nad Valašským královstvím. Celkový čas letu je 1 – 1,5 hod.  

 

Obr. č. 22: Slaňování ze Štramberské Trúby 

 
Zdroj:www.stramberskatruba.cz 

 

4.3.2 Program balíčku 
 

1. den 

Příjezd a ubytování v penzionu Planiska ve Frenštátě pod Radhoštěm. Oběd je možný 

v secesní restauraci Libušín na Pustevnách. Odpoledne je na programu sjezd na terénní 

koloběžce z Pusteven. Večer návštěva diskotéky Freeško v Rožnově pod Radhoštěm. 

 
2. den 

Dopoledne prohlídka hradu Štramberk. Obědvat je možno v místní restauraci Prosek. 

Odpoledne je věnováno slaňování ze štramberské věže. Večer opékání. 

 
3. den 

Tandemový let ve dvou se zkušeným instruktorem na paraglidingovém křídle. Večer 

odjezd domů.  

Cena balíčku pro 2 osoby je 7 565 Kč. 

V ceně je zahrnuto ubytování a vstupy. 
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4.3.3 Výpočet ceny balíčku 
 
Tab.č. 9: Výpočet ceny balíčku 

Tandemem nad valašským světem 
Ubytování 1 520 Kč
Sjezd na koloběžce 1 185 Kč
Vstup na diskotéku 60 Kč
Vstup na hrad Štramberk 100 Kč
Slaňování z Trúby 1 200 Kč
Tandemový let 3 500 Kč
Celkem 7 565 Kč

Zdroj: autor 
 

4.4 Valašské Meziříčí – „město skla a gobelínů“ 

4.4.1 Charakteristika balíčku 
 

Tento druh balíčku je určen pro návštěvníky střední i vyšší věkové skupiny, kteří rádi 

navštěvují divadla či muzea. Ubytování je zajištěno v hotelu v centrální části města Vsetín. 

Program balíčku začíná večerní návštěvou Valašského národního divadla v Karolince, kde se 

každý měsíc, dva dny v týdnu, hraje jiné představení.V květnu 2010 je na programu 

představení Koncert francouzských šansonů - Chantal Poullain. Začátek představení je 

v 19.30 hod. Druhý den lze navštívit Muzeum regionu Valašsko, které se nachází ve 

vsetínském zámku. Muzeum spravuje rozsáhlé historické, etnografické a umělecké sbírky. 

V zámku se nachází také knihovna regionálních tisků. Dále je na programu prohlídka 

Technického muzea Tatra, kde je ke shlédnutí na šedesát osobních a nákladních automobilů 

ze všech etap výroby této automobilky. Poslední den je věnovaný prohlídce stálé Expozice 

Skla a gobelínů a Lapidária Trojice ve Valašském Meziříčí. 

 

Obr. č. 23: Muzeum regionu Valašska ve Vsetíně 

 
Zdroj: www.stare.muzeumvalassko.cz 
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4.4.2 Program balíčku 
 

1. den 

Příjezd a ubytování v hotelu Britannia Vsetín. Obědvat lze v hotelové restauraci. 

Večer je na programu návštěva Valašského národního divadla v nedaleké Karolince. 

 

2. den 

Dopoledne návštěva Muzea regionu Valašska ve Vsetíně. Oběd je možný ve stylové 

restauraci Asiata. Odpoledne návštěva. Technického muzea Tatra v Kopřivnici. Večer 

posezení v hotelové restauraci. 

 
3. den 

Dopoledne prohlídka stálé Expozice skla a gobelínů, odpoledne prohlídka Lapidária 

Trojice ve Valašském Meziříčí. Večer odjezd domů. 

Cena balíčku pro 2 osoby je 3 230 Kč. 

V ceně je zahrnuto ubytování a vstupy. 

 

4.4.3 Výpočet ceny balíčku 
 
Tab.č. 10: Výpočet ceny balíčku 

Valašské Meziříčí – „město skla a gobelínů“ 
Ubytování 1 900 Kč
Vstup do divadla 800 Kč
Vstup do muzea  230 Kč
Vstup do Technického muzea 260 Kč
Vstup do Lapidária Trojice 40 Kč
Celkem 3 230 Kč

Zdroj: autor 
 

4.5 Jurikův dóm či Opona, to je aragonitová jeskyně 

4.5.1 Charakteristika balíčku 
 

Tento balíček je určen pro turisty, kteří rádi poznávají nová místa, tamní památky 

a zvyklosti. Ubytování je zajištěno v penzionu v centru Valašského Meziříčí. Ani v tomto 

balíčku nesmí chybět návštěva Valašského muzea v přírodě, kde se turisté seznámí s místní 

architekturou a řemesly. Další den je možné si prohlídnout známé dřevěné kostely 

v Hodslavicích a Velké Lhotě. Kostel v Hodslavicích patří k nejstarším dřevěným stavbám 

u nás. Hodslavice jsou rodištěm literáta Františka Palackého, a proto je v tomto kostele 
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v současné době Palackého muzeum. Velká Lhota je také známým místem, neboť zde působil 

Jan Karafiát, autor Broučků. Poslední den je připraven výlet do lázní Teplice nad Bečvou 

a Zbrašovských aragonitových jeskyň. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu, 

vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících 

z velkých hloubek ve vápencích 

 

Obr. č. 24: Evangelický kostel ve Velké Lhotě 

 
Zdroj: www.velkalhota.cz 

 

4.5.2 Program balíčku 
 

1. den 

Příjezd a ubytování v penzionu Magnolie ve Valašském Meziříčí. Najíst se lze ve 

Steak House Melody v Rožnově pod Radhoštěm. Odpoledne návštěva Valašského muzea 

v přírodě a zříceniny hradu Hradisko u Rožnova pod Radhoštěm. Večer návštěva solné 

jeskyně v obci Zašová. 

 
2. den 

Dopoledne návštěva dřevěného kostela v Hodslavicích a prohlídka muzea Františka 

Palackého. Obědvat lze v restauraci Staré Fojtství. Odpoledne návštěva dřevěného 

evangelického kostela ve Velké Lhotě. Večer posezení v hotelové restauraci. 

 

3. den 

Dopoledne výlet do Teplic nad Bečvou, prohlídka lázeňského města. Stravování 

v některé lázeňské restauraci. Odpoledne prohlídka nejhlubší propasti Šipka a Zbrašovských 

aragonitových jeskyní. Večer odjezd domů. 

Cena balíčku pro 2 osoby je 2 960 Kč. 

V ceně je zahrnuto ubytování a vstupy. 
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4.5.3 Výpočet ceny balíčku 
 
Tab.č. 11: Výpočet ceny balíčku 

Jurikův dóm či Opona, to je aragonitová jeskyně 
Ubytování 2 000 Kč
Vstup do skanzenu 360 Kč
Vstup do solné jeskyně 220 Kč
Vstup do muzea  200 Kč
Vstup do jeskyní 180 Kč
Celkem 2 960 Kč

Zdroj: autor 
 

4.6 Propagace balíčků 
 

Vytvořené balíčky by mohly být nabízeny v informačních centrech, a to jako tipy na 

výlety pro návštěvníky turistického regionu Valašsko. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, 

většina lidí se o Valašsku dozvěděla z internetu či z médií, a proto by mohlo být další 

možností propagace těchto balíčků jejich vyvěšení na internetových stránkách informačních 

center, obecních a městských úřadů nebo zveřejnění v časopisech nebo novinách. 

 

4.6.1 Srovnání s existující nabídkou 
 

CK Valašské království nabízí mnoho balíčků zážitků po celém Valašsku, které jsou 

zaměřené jen na určitou skupinu klientů, a to na milovníky adrenalinu. Tyto balíčky prodávají 

navíc i IC ve Frenštátě pod Radhoštěm, Holešově, Karolince, Kopřivnici, Novém Jičíně, 

Štramberku a Vsetíně. Dále jsou tyto produkty nabízeny v pobočkách cestovní kanceláře Firo 

Tour a v hotelích mimo Valašsko v Olomouci a Ostravě. Jiné typy produktových balíčků 

kromě ubytování na Valašsku v nabídce cestovních kanceláří či agentur nejsou. Chybí zde 

tedy balíčky pro rodiny, pro návštěvníky, kteří chtějí svoji dovolenou strávit aktivně sportem 

či poznáváním památek.  

 

4.7 Distribuce balíčků 

 
Jelikož jsou nabízené balíčky vícedenní a jsou kombinací služeb, naplňují definici 

zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb, o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního 

ruchu. Tudíž není možné, aby tyto produkty prodávaly přímo informační centra či obecní 

a městské úřady, protože tyto subjekty nemají koncesi k provozování cestovní kanceláře. 

 66



Jednou z možností je, aby tyto produkty některá cestovní kancelář zahrnula do své nabídky. 

Další možností je, aby byly navržené letáčky balíčků upraveny jednotlivými informačními 

centry a v nich dále nabízeny jako tipy na výlety pro návštěvníky tohoto regionu.  
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Závěr 
 

Diplomová práce je zaměřena na rozvoj cestovního ruchu na Valašsku. Jde v ní 

o tvorbu produktových balíčků, které by mohly být nabízeny návštěvníkům tohoto 

turistického regionu, neboť při zpracovávání práce bylo zjištěno, že takovýchto balíčků je 

v regionu nabízeno velmi málo.  

Analýza nabídky produktových balíčků byla provedena pomocí dostupných materiálů 

v informačních centrech, na internetu a zjišťováním nabídky známějších cestovních kanceláří 

a agentur. 

Pokud jde o nabídku cestovních kanceláří a agentur, tak ty ve většině případů nabízí 

na Valašsku pouze ubytování. Snad jen cestovní agentura Nettravel má ve své nabídce pobyty 

pro seniory, rekondiční či regenerační pobyty.V informačních centrech např. ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, Holešově, Karolince, Kopřivnici, Novém Jičíně, Štramberku a Vsetíně jsou 

nabízeny pouze balíčky zážitků, které jsou většinou určeny pro adrenalinové nadšence. 

S vyžitím materiálů publikovaných v časopisu C. O. T. business byl zhodnocen celkový 

potenciál cestovního ruchu na Valašsku a je možno konstatovat, že potenciál v této oblasti je 

výjimečný, velmi vysoký či vysoký. Lze tedy říci, že tento region má návštěvníkům co 

nabídnout. Výjimečný potenciál má město Rožnov pod Radhoštěm. Velmi vysoký potenciál 

mají města, jako je Valašské Meziříčí, Dolní, Prostřední a Horní Bečva, Hutisko – Solanec, 

Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov či Vsetín, Lidečko, Francova Lhota, Vizovice, 

Valašské Klobouky nebo Brumov – Bylnice. Vysoký potenciál mají např. města Zašová, 

Valašská Bystřice nebo Halenkov.  

V práci byly navrženy produktové balíčky, které jsou zaměřeny na různé zájmové 

skupiny (sportovce, rodiny apod.). Jednotlivé balíčky obsahují ceny za ubytování a za vstupy, 

neobsahují ceny za dopravu a stravování. Ubytování je zajišťováno pouze v rekreačních 

střediscích, penzionech či hotelích. Záleží na turistech, zda využijí vlastní automobil či 

dopravní služby poskytované v této oblasti. Stravovacích zařízení je na Valašsku mnoho, 

takže si návštěvníci mohou vybrat podle svého.V balíčcích jsou uvedena stravovací zařízení 

jen jako tipy, kde se lze stravovat. Tyto vytvořené produktové balíčky mohou napomoci 

dalšímu rozvoji cestovního ruchu na Valašsku. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

ATIC - Asociace turistických informačních center 

CA – cestovní agentura 

CIOFF – International Council of Organizations of Folklore - Mezinárodní rada organizací  

   folklorních festivalů 

CK – cestovní kancelář 

ČR – Česká republika 

EC – EuroCity vlaky 

Ex – expresní vlaky 

IAD – individuální autobusová doprava 

IC – informační centrum 

IC – InterCity vlaky 

IOV – Mezinárodní organizace pro lidové umění 

OD – osobní doprava 

Os – osobní vlaky 

R – rychlíkové vlaky 

SC – SuperCity vlaky 

Sp – spěšné vlaky 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organizace  

        spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu 

UNWTO – United Nations World Tourism Organization - Světová organizace cestovního  

       ruchu 
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Příloha č. 1 
 
 
Hranice Valašska a Beskyd 

 

Zdroj:www.risy.cz 



Příloha č. 2 
 
 
Města a obce na Valašsku 
 
Města 

Slavičín   Brumov-Bylnice Nový Jičín

Frenštát pod Radhoštěm   Karolinka Kelč

Holešov   Kopřivnice Valašské Klobouky

Valašské Meziříčí   Vsetín Rožnov pod Radhoštěm

Štramberk   Vizovice Zubří
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sko 

 

 

Obce  

Bratřejov     Bystřička Dolní Bečva Držková Francova Lhota

Halenkov     Hovězí Horní Bečva Horní Lideč Hošťálková

Huslenky     Choryně Janová Jarcová Jasenná

Jablůnka     Kateřinice Lačnov Leskovec Lukov (okres Zlín)

Lidečko     Liptál Lužná Mikulůvka Malá Bystřice

Návojná     Nedašov Nedašova Lhota Nový Hrozenkov Oznice

Poteč     Prlov Pozděchov Pržno Prostřední Bečva

Ratiboř     Rudimov Růžďka Seninka Střítež nad Bečvou

Študlov     Trojanovice Ublo Ústí Valašská Bystřice

Valašská Polanka     Valašská Senice Velká Lhota Veselá Vidče

Vigantice     Velké Karlovice Vlachova Lhota Zašová Zděchov
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sko 
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Příloha č. 5  
 
 
Počty ubytovacích zařízení v obcích na Valašsku 
 

 Hotel Penzion Chata, 
chalupa 

Rekreační 
středisko 

Ubytování v 
soukromí Ubytovna Kemp

Rožnov pod 
Radhoštěm 6 8 1  4 2

Valašské 
Meziříčí 4 5  4

Horní Bečva 11 8 11 8 14 1
Dolní Bečva 1 6 2 3 1
Prostřední 
Bečva 1  1 3 

Velké 
Karlovice 7 22 9 1 22 3 1

Nový 
Hrozenkov 4 1 2 1

Frantova 
Lhota 1   

Velká Lhota   3  
Valašská 
Bystřice  4 1 5 1

Valašská 
Senice  1 1  

Horní Lideč    1
Valašská 
Polanka   1 

Vsetín 8 2  
Hustisko 2 1 1 2 8 1
Karolinka 2 4 1 9 2
Liptál 1   
Halenkov 1 3  
Lidečko 1   
Hošťálková 1 1  
Hovězí 1  1 
Bystřička  2 2 1 1
Jablůnkov   1 1
Vigantice   2 1
Janová   3 
Růžďka  1  
Ratiboř  1 3 
Zdichov  1  
Prlov   1 
Kelč    1
Celkem 53 71 22 22 79 20 6
Zdroj: autor 

 
 
 
 



Ubytovací zařízení 

 

hotel   penzion   chata  ubytovna 

rekreační středisko ubytování v soukromí kemp 
 



Příloha č. 6 
 
 
Rozmístění stravovacích zařízení v obcích na Valašsku 
 

 Bary Cukrárny Kavárny 
a čajovny 

Rychlé 
občerstvení Pivnice 

Vinárny a 
vinné 
sklepy 

Valašské 
Meziříčí 7  1 1 5 4 

Rožnov pod 
Radhoštěm 4  2 1 2 2 

Nový 
Hrozenkov 1 1  

Valašská 
Bystřice 2  1  

Horní Lideč   1 1 1  
Velké 
Karlovice   1  

Vsetín   2 3 3 
Jarcová 1   
Mikulůvka 1  1  
Prlov 1   
Halenkov 1  1  
Ratiboř 1  1  
Liptál 1   
Zašová 1 1  
Hovězí 1   
Karolinka  1  
Loučka  1  
Kelč  1  
Huslenky  1  
Pozděchov  1  
Zubří   1  
Ústí   1  
Janová   1  
Jablůnkov   1 
Bystřička   1 
Celkem 22 7 11 7 10 11 
Zdroj: autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stravovací zařízení 

 
 

bar    rychlé občerstvení   cukrárna 

vinárna    kavárna     pivnice 

 



Příloha č. 7 

 

DOTAZNÍK 
POVĚDOMÍ O VALAŠSKU 

 
Tento dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje, které vyplníte, budou použity pouze 

pro účely diplomové práce. Předem děkuji za kompletní vyplnění tohoto dotazníku.  

 

Jak vyplnit dotazník: dotazník uložte v počítači, otevřete soubor, správnou odpověď/ 

odpovědi podtrhněte či jinak zvýrazněte, uložte a vyplněný dotazník mi prosím pošlete 

zpět. 

 
Hodící se, prosím, podtrhněte 
 

 
1. Ve kterém kraji se nachází Vaše bydliště? 

a) Praha 
b) Středočeský  
c) Jihočeský  
d) Plzeňský  
e) Jihomoravský  
f) Vysočina  
g) Moravskoslezský  
h) Ústecký  
i) Olomoucký  
j) Královehradecký  
k) Pardubický  
l) Zlínský  
m) Karlovarský  
n) Liberecký  

 
 

2. Ve kterém kraji, uvedených v otázce č. 1, se nachází Valašsko? 
 
…………………………………………………………………………………………. 

 
3. Které z uvedených měst byste na Valašsku našli? 

 
Děčín, Frýdek- Místek, Rožnov pod Radhoštěm, Zlín, Pardubice, České Budějovice, 
Břeclav, Tachov, Svitavy, Valašské Meziříčí, Brumov – Bylnice, Nový Jičín, Přerov, 
Olomouc, Písek, Prachatice, Kutná Hora, Uherské Hradiště, Hodonín, Frenštát pod 
Radhoštěm 

 
 
 
 



4. Které z uvedených památek můžete na Valašsku navštívit? 
 
Radhošť, Skanzen v přírodě, zámek v Kroměříži, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Jihlavě, hrad Švihov, Vsetínský zámek, Loreta, hrad Špilberk, hrad Bouzov, zámek 
Tovačov, Štramberská Trúba, klášter ve Stříbře, zřícenina hradu Střeliv 
 

5. Co se Vám vybaví pod pojmem Valašsko? 
 
  ………………………………………………………………………………………. 

 
6. Víte, kdo jsou Valaši? 

a) obchodníci s kastrovanými koni 
b) pastevci ovcí 
c) přistěhovalci ze Slovenska 

 
7. Odkud jste se o Valašsku dozvěděli? 

a) z médií - televize, noviny apod. 
b) z internetu 
c) od známých 
d) ze školy 
e) pocházím odsud 

 
8. Navštívili jste některé tamní památky? 

a) ano 
b) ne 

 
9. Pokud jste na Valašsku někdy byli, chtěli byste se tam vrátit? 

a) ano, v nejbližší době 
b) ano, ale za delší dobu 
c) ne 
d) nevím 

 
10. Jaký byl motiv Vaší návštěvy? 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
11. Pohlaví 

a) muž 
b) žena 

 
12. Vzdělání 

a) bez maturity 
b) s maturitou 
c) VŠ 

 
 
 
 
 
 



13. Věková kategorie 
a) 15-25 
b) 26-34 
c) 35-49 
d) 50-59 
e) 60 a více 

 
14. Bydliště 

a) město nad 50 000 obyvatel 
b) město pod 50 000 obyvatel 
c) obec s rozšířenou působností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8 

Ze Skanzenu pěšky na 
Radhošť 

 
 
 

Vezměte své děti a přijeďte poznat krásnou přírodu Valašska. 
 

Třídenní zájezd po nejznámějších památkách a turisticky zajímavých místech regionu 
Valašsko. 

 
Ubytování zajištěno ve známém rekreačním středisku na Horní Bečvě. 

 
Hlavní akce zájezdu: 

 
 
 

Valašské muzeum v přírodě 
• Dřevěného městečka 

• Mlýnské doliny 
• Valašské dědiny 

 
 

Výšlap na Radhošť 
• Socha pohanského boha Radegasta 

 
 

Návštěva města Zlín 
• ZOO zahrada 

• Zámek s parkem 
 
 

Návštěva aquaparku 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena balíčku pro 2 dospělé a 2 děti je pouze 2 530 Kč (včetně ubytování a vstupů). 



Ubytování: 
 
Rekreační středisko Tesla se nachází v chráněné 
krajinné oblasti Beskydy v obci Horní Bečva cca  
16 km od Rožnova pod Radhoštěm.  

 
V blízkosti se nachází les a přehrada. 
 
Bungalovy pro 4 – 6 lidí, v přízemí s obývacím 
pokojem, vlastní sprchou a WC, v podkroví dvě ložnice. 
 
Stravování: 
 
V prostorné restauraci, která je součástí rekreačního 
střediska  
 
 
 
 
 
Program: 
 

1. den 
 

• jízda na koni nebo projížďka na motokárách  
• využití sportovních aktivit nabízených střediskem - minigolf, tenis, 

lanový park či bazén 
 
 

2. den 
 

• prohlídka Valašského muzea 
v přírodě 

• pěší túra z Rožnova pod 
Radhoštěm na Radhošť 

• návštěva aquaparku 
 
 

3. den 
 

• návštěva ZOO Zlín  
• návštěva Zlínského 

zámku s parkem 
 
 
 
 



Příloha č. 9 

 

Na kole či na bruslích po okolí 
Karlovic 

 
 
 
Jste aktivní a rádi trávíte čas na kole či na bruslích nebo 

máte rádi golf? 

Pak právě pro Vás máme tip, jak strávit víkend v krásné 

přírodě Valašska 

Ubytování zajištěno v hotelu, jenž je součástí přírodního 

golfového hřiště 

 

 

 

Cena pro 2 osoby je 4 275 Kč  

(včetně ubytování a vstupů) 

 

 



Ubytování: 

Ve wellness  hotelu Horal, jenž je součástí přírodního 

golfového hřiště na okraji Velkých Karlovic. Hotel se 

nachází nedaleko beskydských lesů a hřebenů 

Javorníků, s možností výběru z mnoha turistických 

a cyklistických tras. 

 

Stravování: 

V hotelové restauraci Valašská hospůdka nabízí tradiční 

valašské a slovenské pokrmy i speciality světové 

kuchyně. Výhodou je rozlehlá terasa s možností 

venkovního posezení a krásným výhledem do údolí. 

 

Program: 

1. den 

golf 

bowling 

squash 

 

 

2. den 

celodenní cyklistický výlet do okolí Velkých Karlovic 

trasa: Velké Karlovice – Podťaté - Leskové – Babská - Májovský průsmyk – 

Třeštík - Velké Karlovice 

délka trasy: 30 km 

typ trasy: náročnější 

 

3. den 

výlet na bruslích podél Rožnovské Bečvy 

trasa: Rožnov pod Radhoštěm – Zubří – Střítež nad 

Bečvou - Zašová 

délka trasy: 10 km 

typ trasy: vhodná i pro začátečníky 



Příloha č. 10 

 
 

 
 
penzion Planiska ve Frenštátě pod Radhoštěm  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
První den v secesní restauraci Libušín na Pustevnách 
 
Druhý den v restauraci Prosek ve Štramberku 
 
 
 
 

 

 
 

 
• adrenalinový zážitek v podobě sjezdu na terénní koloběžce z Pusteven, na 

které budou účastníci zpět vyvezeni lanovkou 
• celková doba sjezdu i s lanovkou je 2 – 3 hodiny 

 

 
• prohlídka hradu Štramberk a jeho gotické vyhlídkové věži zvané Trúba, ze 

které se zájemci slaní dolů 
• čas slanění je cca 5 – 10 min 

 

 
• tandemový let nad Valašským královstvím 
• celkový čas letu je 1 – 1,5 hod 

 

Cena balíčku pro 2 osoby je 7 565 Kč 
 



Příloha č. 11 

Valašské Meziříčí – „město skla a gobelínů“ 
Balíček pro návštěvníky divadel a muzeí… 

 
 
Ubytování:        Stravování:  
Hotel Britannia Vsetín       v hotelové restauraci  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program: 

1. den 
 

Valašské národní divadlo Karolinka 
 
2. den 

 
Muzeum regionu Valašska ve Vsetíně  Technické muzeum Tatra v Kopřivnici 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. den 
 

prohlídka Lapidária Trojice ve Valašském Meziříčí 
 
 Expozice skla a gobelínů 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cena balíčku pro 2 osoby je 3 230 Kč (cena včetně ubytování a vstupů) 

http://www.hotelbritannia.cz/web_img/hotelove/pokoje/1.jpg�
http://www.hotelbritannia.cz/web_img/hotelove/restaurace/r1.jpg�


Příloha č. 12 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete navštívit rodiště literáta Františka Palackého a místo, kde působil 

Jan Karafiát, autor Broučků? 

 

Chcete navštívit Valašské muzeum v přírodě a seznámit se s místní 

architekturou a řemesly? 

 

Chcete poznat nová místa, zvyklosti Valašska a tamní památky? 

 

 

Právě toto Vám nabízí náš balíček!!! 
 

Cena balíčku pro 2 osoby  je 2 960 Kč  

(včetně ubytování a vstupů) 

 
 
 
 
 



UBYTOVÁNÍ: 
 
v penzionu Magnalia v centru Valašského Meziříčí  
 
 
 
STRAVOVÁNÍ: 
 
Steak House Melody v Rožnově pod Radhoštěm  

nebo Staré Fojtství v Hodslavicích 

 

PROGRAM: 
 

1.den  

Valašské muzeum v přírodě  

zřícenina hradu Hradisko u Rožnova pod Radhoštěm 

solná jeskyně v obci Zašová. 

 
 

 
2.den 

dřevěný kostel v Hodslavicích z roku 1551, který patří k nejstarším 

dřevěným stavbám u nás 

prohlídka muzea Františka Palackého 

 

 

dřevěný evangelický kostel z roku 1783 ve Velké Lhotě 

působil zde v r. 1875 - 1895 Jan Karafiát - autor Broučků 

 

 

 
 

 
3.den 

Zbrašovské aragonitové jeskyně - jedinečný jeskynní systém 

evropského významu, vzniklý současným působením 

atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících 

z velkých hloubek ve vápencích 
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