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ÚVOD
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Regionální podpora cestovního ruchu
v regionu Valašsko. Oblast Valašsko je mi blízké, jelikož zde žiji. Myslím si, že
bakalářská práce bude přínosem pro přehled turistických zajímavostí a cestovního ruchu
v této oblasti. Oblast není velmi známá z hlediska cestovního ruchu, proto bych ho ráda
představila a popsala. V teoretické části práce popíšu oblast Valašsko, kde uvedu
základní informace o poloze, přírodních předpokladech a cestovním ruchu. Dále
představím společnosti Valašské království a Místní akční skupinu Horní Vsacko.
Společnost Valašské království patří k nejvýznamnějšímu koordinátorovi cestovního
ruchu v této oblasti díky lákavým programům. Kdyby se měla určit tvůrčí osoba
projektu Valašské království, musí se zmínit Tomáš Harabiš. V neposlední řadě musím
zmínit osobnost Boleslva Polívky, který je dlouhou dobu tváří Valašského
království a pasoval se na valašského krále.
V praktické části budu řešit regionální podporu, kterou Valašsko využívá a budu
zjišťovat, zda je možnost získat více dotací pro oblast cestovního ruchu.
Zaměřím se na nejvýznamnější projekty společnosti Valašského království, a projekty
Místní akční skupiny Horní Vsacko, které byly realizovány pro podnikatele v tomto
mikroregionu. Projekty byly navrženy na podporu cestovního ruchu a na zvýšení
návštěvnosti v tomto regionu. Jelikož je Valašské království nejznámější společností,
která se podílí na dobrém jménu Valašska v oblasti cestování a turistiky, mnoho
konkurentů nemá. Vybrala jsem si právě tyto dva subjekty, jelikož se od sebe liší
velikostí projektů a financováním. Zatímco Valašské království vytváří projekty většího
rozsahu, MAS Horní Vsacko podporuje menší projekty na podporu zlepšení služeb
cestovního ruchu v této oblasti. Rozdílnost je i v propagaci těchto projektů. Společnost
Valašské království informuje návštěvníky o všech akcích, které připraví na své webové
stránce, ale Místní akční skupina Horní Vsacko informuje pouze o projektech, které
byly schváleny, přičemž neinformuje o efektivnosti těchto projektů, pouze o schválení
či neschválení. Ale napomáhá k projektům místních lidí, kteří mají možnost podat
žádost a podílet se na rozvoji regionu.
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Cíl práce
Cílem mé bakalářské práce je analýza regionální podpory cestovního ruchu na
Valašsku, kde budu zjišťovat nedostatky, ze kterých navrhnu řešení problému. Dalším
cílem je popsat oblast Valašsko a společnost Valašské království, která vznikla díky
známé osobnosti – Bolka Polívky.

Metodika práce
Jelikož jsem svou práci zaměřila na projekty cestovního ruchu, nejvíce jsem čerpala z
webových stránek společnosti Valašské království a Místní akční skupiny Horní
Vsacko. Informace jsem si ověřovala u pracovníků těchto společností, kteří mi poskytli
doplňující informace, nebo informace, které se na webových stránkách neobjevily.
Informace byly obecného charakteru, jelikož si ponechávali interní informace pro sebe.

Diskuse literatury
Pro mou bakalářskou práci jsem čerpala z knižních publikací, které jsem vyhledávala ve
státním okresním archivu Zlín, který má sídlo v obci Klečůvka. Zde mi byla poskytnuta
literatura o Valašsku a Valašském království. Mohla jsem nahlédnout do kronik
a fotoalbum měst a obcí na Valašsku. Knižní publikace o Valašsku obsahovaly většinou
totožné

informace,

proto

jsem

použila

jenom

malý

počet

knih.

Dále jsem pro svou práci používala internetové stránky a internetové portály měst
a obcí. Internetové portály mě napomohly o informace, které mohou návštěvníci
Valašska prostudovat před příchodem do této oblasti. Jelikož jsem se zaměřovala na
cestovní ruch, procházela jsem si i diskuse o dané oblasti či turistickém cíli, kde lidé
hodnotili atraktivity a nedostatky Valašska. Jelikož jsem v práci zmiňovala poměrně
aktuální téma – požár Libušína, čerpala jsem informace z novinových zpravodajů.
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1. Poloha
Oblast Valašsko se rozkládá na Moravě u hranic se Slovenskou republikou. Jedná se
o region, který sousedí na jihu s Moravským Slovenskem a ze západní strany s Hanou.
Za Valašsko se považuji okresy Vsetín a Zlín. Územní rozsah není přesně vymezen,
pouze východní hranice, která je státní hranicí se Slovenskem. Mezi nejvýznamnější
města této oblasti patří: Brumov-Bylnice, Karolinka, Rožnov pod Radhoštěm, Slavičín,
Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zubří.

Obrázek 1: Mapa Valašska,
[ 17 ]
Zdroj: Vítejte na Valašsku

Tato oblast je obklopena Vnějšími Karpatami, které se dále dělí na dílčí pohoří. Jižní
část tvoří Vizovické vrchy, kde se nachází nejvyšší hora Klášťov (753 m).

Hostýnské vrchy s nejvyšší horou Klečský Javorník (865 m) má své jádro u Holého
vrchu, od něhož vybíhají horské větve javornická, hostýnská, ondřejovská končící na
12

Mladcovskými vrchy. Na východ se táhne větev k Valašskému Meziříčí. Prostor mezi
údolími Horní a dolní Bečvy vyplňují Vsetínské vrchy s nejvyšší horou Vysokou
(1024 m). Největším údolím je Bystřička, které je složeno z paleogenních
magurských pískovců. [3, s. 7]
Po moravsko-slovenském pomezí postupují Javorníky s nejvyšší horou Velký Javorník
(1071 m). Jejich hřebeny mají relativně malé výškové rozdíly. Doliny ze slovenské
strany jsou i několik desítek km dlouhé, ze strany moravské jsou doliny kratší.
Severní část oblasti vyplňují Moravskoslezské Beskydy. Západní část jsou tzv.
Radhošťské Beskydy s vrcholy Radhošt (1129 m), Kněhyně (1257 m) a Smrk (1276 m).
Sedlem Pindula jsou odděleny od Věřovických vrchů, které spadají do údolí Jičínky.
Za Jičínkou jsou vrchy Kotouč (690 m), Bílá hora (557 m) a Červený kámen (690 m).
Pohraniční pásmo Moravských Beskyd začíná od Vysoké (1024 m) a pokračuje
hřebenem přes Malý a Velký Polom (1068 m) k Jablunkovskému průsmyku.
Beskydy působí dojmem mohutných kup se značnými výškami, údolí tvaru V mají
většinou značně příkré stěny. [3, s.8]

2. Geologie
Podloží, které se nachází na Valašsku přiléhá k Západním Karpatům a je považováno za
nejmladší geologické podloží v České republice. Jedná se o flyšové pásmo. Pojem flyš
je označení pro usazeniny, které mají různé stupně zrnitosti a skládají se z pískovce
a jílovce.
Nalezneme zde mnoho druhů minerálů a nerostných surovin. Mezi ně patří hlavně jantar
a minerály SiO2. Jantar se považuje za vzácný minerál, jehož odrůda je na Valašsku
známá jako retinit, což je zkamenělá pryskyřice. Místo nálezu je v Lidučku, Brumovu
a Valašských Klobukách. Mezi minerály SiO2 patří ametyst, morion, jaspis, dřevitý
opál, achát. Valašsko je rozděleno do míst, kde je častý výskyt stavebního kamene
(Bystřička, Hážovice, Hošťálková), štěrkopísku (okolí řeky Bečvy), vápence (Jasenice),
písky pro výrobu brusných materiálů (Brňov) a malý výskyt ropy a zemního plynu
(Chropyně, Rožnov pod Radhoštěm). [2, s. 19]
Geologické lokality


Bražiska – chráněno jako přírodní památka Bražiska
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Čertovy skály – chráněno jako přírodní památka Čertovy skály



Držkovské skály – chráněno jako přírodní památka Skály



Choryně



Jarčovská gula – přírodní památka Jarcovská kula



Klášťov



Lukov – přírodní památka Králky



Pulčinské skály – národní přírodní památka Pulčín-Hradisko



Rysov – přírodní památka Čertův Kámen



Sochová – přírodní památka Skalisko Sochová

Jeskyně a skály
Na Valašsku se nachází mnoho skalních lokalit, jeskyní i přírodních zajímavostí.
Pulčinské skály jsou nejvýznamnější v této oblasti. Nalezneme zde skalní stěny, sutě,
pseudokrasové jevy i kamenné moře. Mezi další oblasti, které využívají i horolezci,
patří Lačnovské skály a Čertovy skály. Významnou jeskyní je i Kněhyňská jeskyně,
která se nachází v národní přírodní rezervaci Kněhyně-Čertův Mlýn. Kněhynská
jeskyně má podzemí o hloubce 58 metrů a prostorovou délku 280 metrů.
Jako přírodní zajímavost mohu uvést Jarcovskou kulu, což je pískovcová skála s výškou
9 metrů. Další zajímavostí je Mořské oko nedaleko Pusteven, které je první uměle
vytvořeným lesním jezírkem v České republice. [4]

2.1.

Chráněné oblasti

Velkoplošné území, které je na Valašsku nejvýznamnější se nazývá Chránění krajinná
oblast Beskydy. Řadí se zde oblast Beskyd, Javorníků a Vsetínských vrchů.
Z přírodních parků lze nalezneme Hostýnské a Vizovické vrchy. Jmenovat lze i národní
přírodní rezervace, což jsou Pulčín-Hradisko, Razula, Kněhyně-Čertův mlýn,
Makyta-Valšská Kyčera.
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Obrázek 2: Mapa CHKO Beskydy,
[ 18 ]
Zdroj: Valašská krajina

3. Podnebí
Klimatické podmínky jsou ovlivňovány směrem terénních tvarů, hlavně však
nadmořskou výškou a směrem větrů. Údolí se považují za nejteplejší části, kde se
průměrná teplota pohybuje kolem 8-9 °C. Ve vyšších oblastech, což jsou hřebeny
Javorníků, Vsetínských a Hostýnských hor se teplota pohybuje okolo 5 °C.
Nejchladnější počasí je na Moravských Beskydech, kdy na Lysé Hoře se teplota
průměruje jen na 2,5 °C. Severní a severovýchodní větry přinášejí v létě chlad, v zimě
mrazy a na podzim východní větry suché počasí. Jižní a jihozápadní část oblasti je
chráněna horskými hřebeny a má počasí teplejší.
Srážky jeví velké rozdíly. Od 600 mm ročně v údolí Dřevnice, přes 1000 mm na
hřebenech až po Lysou horu, kde dosahují srážky přes 1500 mm ročně. Značné srážky
ve vyšších částech oblasti spolu s nižšími teplotami umožňují lyžování až do předjaří.
Nejdeštivějším obdobím je červenec a srpen, z tohoto hlediska je nejvýhodnější
navštívit Valašsko na jaře, v dubnu. [3, s.11]
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Nejvíce návštěvnosti je zaznamenáno v zimních a jarních měsících. Jelikož se na
Valašsku vyskytují lyžařské areály a kluziště. V jarních měsících je největší návštěvnost
v Muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde bývá vítání jara, velikonoc.

4. Vodstvo
Region tvoří povodí řek Odry, Moravy a Váhu. Tyto řeky jsou také využívány pro
vodní dopravu a rekreační vodní sporty. Téměř všechny vodní toky jsou kolísavé
a vyskytují se zde občas ničivé povodně na nepatrných tocích. Je tu poměrně málo
spodních vod, zato velké množství drobných pramenů. V okolí Luhačovic a v údolí
Dřevnice se nachází minerální prameny.
Severní část většinou odvodňují přítoky Odry. Z Těšínksých Beskyd vytéká Olše a její
přítoky. Z centra Beskyd vytéká Ostravice, která má přítoky Morávku a Čeladenku.
Zpod Radhoště pak stéká Lubina a zpod Velkého Javorníku Jičínka.
K povodí Moravy patří obě Bečvy, Horní i Dolní, které odvodňují jižní svahy Beskyd
a Veřovických hor a severozápadní svahy Javorníků i Vsetínské hory. Z Hostýnských
vrchů svádí vody Raribořka, Mikulůvka a Juhyně do Bečvy, Bystřička a Rusava svádí
přímo do Moravy. Dřevnice odvodňuje jižní svahy Hostýnských vrchů, spolu s dalšími
přítoky Vizovických vrchů. Pramení pod Holým vrchem. Jižní svahy Vizovických
vrchů odvodňuje Březnice a Olšava.
Do povodí Váhu patří Kysuca s přítoky, které svádí vody z jihovýchodních svahů
Beskyd a Javorníků. Potoky tekoucí do Váhu z jižní strany Javorníků tvoří dlouhá
a přímá údolí. Z moravské strany patří do povodí Váhu Vlára (Vlář), pramenící ve
Vizovických vrších. Spolu Kloboučkou a dalšími menšími přítoky odvádí vody
Vlárským průsmykem do Váhu. [3, s. 9]
Díky rozvoji průmyslu a rostoucím počtem obyvatel byla zaznamenána větší spotřeba
vody, proto se v této oblasti stavějí vodní hráze. Přehrady na Bystřičce, Horní Bečvě
a v Luhačovicích slouží pro turisty, jako lákadlo v jarních a letních měsících. Neméně
známé jsou i vodní nádrže v Papradnu, Ráztoce a v Hudslavicích.
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5. Fauna a flora
Valašsko se nachází v podoblasti beskydské květeny. Nachází se zde pískovcový
podklad, ve kterém je nedostatek vápnitých živin, je proto zde nenalezneme mnoho
rostlin. Lesy jsou převážně smrkové. Z přirozených porostů se dochovaly bučiny, tisy,
duby a původní smrky.
Z jehličnanů se vyskytuje místy i kosodřevina. Z listnatých stromů je nejrozšířenější bu
k, dub, habr, jasan a klen.
Ve Vizovických vrších se vyskytují šafrán bělokvětý a vstavač. Hostýnské vrchy mají
květenu bohatší, kde se nachází rostlinné druhy z údolí Moravy. Zajímavý je výskyt
suchomilné květeny na Holešovsku (len žlutý slivoň křovitá, oman mečolistý).
Ve Vsetínských vrších rostou na lukách řídce i orchideje a šafrán Heuffelův. Hlavně na
buku nalezneme choroše.
Mezi lesními plodinami je nejrozšířenější borůvka, ale také všechny druhy
hub, jak jedlých, tak i jedovatých. Velkou část cestovního ruchu tvoří návštěvy lesů za
účelem houbaření a pobytu na chatách.
Údolími řek přicházejí teplobytné druhy zvěře, ve výše položených místech žijí horské
druhy. Z doby před-ledové se zde vyskytuje vydra, krtek a veverka. V Hostýnských
vrších žije jelen, vzácně také na Luhačovicku, na Slavičínsku a v okolí Držkové
a na slovenko-moravském pomezí se vyskytuje prase divoké. Mufloni byli na Valašsku
uměle vysazeni. Ze šelem žijí vzácně kočky divoké na Luhačovicku, Valašskoklobucku
Vsetínku. Výskyt rysů a vyder je v Beskydech, Vsetínské Bečvě a Senici. Do oblasti
Valašska zřídka zavítá orel skalní. Pouze v Beskydech žije sýc nejmenší. Místy hnízdí
čáp bílý. Zjara nebo na podzim se ve stojatých vodách vyskytuje potápka, divoká husa
či kachna.
Zarybnění vod se snižuje postupujícím znečišťováním roků. Vyskytují se zde pstruzi,
parmy, lipáni, jelci apod. V malém množství se vyskytují raci. Z plazů je zaznamenán
výskyt zmije, užovky a slepýše. Rozšířeny jsou také ještěrky. Často spatříme mloka či
čolka. [3, s.10]

6. Obyvatelstvo
Koncem 15. století do této oblasti dorazili Valaši, kteří se podíleli na kultuře a výstavbě
staveb lidové architektury. Typického Valacha poznáme podle řeči a způsobu života.
V oblasti Radhošťskýwch Beskyd se nachází přechodná zóna mezi Valašskem
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a Lašskem, kde na sebe jejich etniky vzájemně působí. V devadesátých letech v oblasti
žilo asi 130 tisíc obyvatel a hustota činila 140 obyvatel na km2. V dnešní době je situace
stejná. Nebyl zaznamenán větší nárůst obyvatel. Mezi nejlidnatější obce Valašska patří
Valašské Meziřičí (28 tis.), Kopřivnice (24 tis.), Rožnov pod Radhoštěm (18 tis.),
Frenštát pod Radhoštěm (11 tis.). Ve větších městech nebydlí ani polovina celkového
počtu obyvatelstva Valašska. [5]
Obyvatelstvo se taky podílí na cestovním ruchu v této oblasti, jelikož zachovávají
tradice a zvyklosti této oblasti. Jejich životní styl a záliba k tradičním řemeslům
a folkloru jsou atraktivitou Valašska.

7. Hospodářství
Převažuje zde zpracovatelský průmysl. Zpracovává se zde hlavně kámen a dřevo.
Z pěstování plodin lze jmenovat brambory a slivoň. Ze slivoní se vyrábí slivovice, která
je atributem Valašska. Slivovice je čirý destilát, který má mnoho příchutí ovocných
plodů (trnková, hrušková, meruňková, broskvová). Ze švestek se dále vyrábí povidlí,
které se přidává i do frgálů. Výrobou frgálů je Valašsko proslavené. Jedná se o sladké
pečivo z kynutého těsta, které má různé náplně (povidlí, hrušky, mák,…) a je posypán
drobenkou.
Z dobytka zde odnedávna chovají hlavně ovce domácí, které využívají pro vlnu, která se
zpracovává v oděvním průmyslu. Dále chovají kozu domácí, která byla domestikovaná
a chová se pro mléko, ze kterého se vyrábí sýry.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm sídlí firma REMOSKA s.r.o., výrobce elektrické pečící
mísy. Město Kopřivnice se proslavilo výrobou automobilů Tatra.

8. Turistické památky
Valašsko se vyznačuje především lidovou architekturou, kterou lze nejlépe poznat
v Rožnově pod Radhoštěm, kde se nachází Valašské muzeum v přírodě.
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8.1.

Archeologické památky

V oblasti se nachází mnoho archeologických památek. Poklad mincí a zlomkového
stříbra z doby kolem roku 1000 našeho letopočtu byl nalezen na Strážné u Kelče v roce
1938. V Pulčínských skalách u Francovy Lhoty byly objeveny nálety z doby bronzové,
kultury lužické, laténské a slovanské. [6]

8.2.

Církevní památky

Valašská oblast je bohatá na církevní památky, ať už se jedná o kostely a kaple
katolické, nebo evangelické stavby.
Mezi nejznámější církevní památku řadíme kapli svatého Cyrila a Metoděje na
Radhošti. Zašová je nejznámějším mariánským poutním místem na Valašsku. Další
farní kostely se nachází ve Vsetíně, Valašském Meziříčí, Zubří, Hutisku-Spolanci a ve
Valašské Polance. Evangelický kostel, který patří k nejvýznamnějším tolerančním
kostelům na Moravě, se nachází ve Velké Lhotě a je ze dřeva. Neméně významné jsou
i kostely v Rožnově pod Radhoštěm a kostel ve Vsetíně, který je projektem Dušana
Jurkoviče. [6]
Zajímavost : Dne 28.dubna 1780 projížděl krajem císař Josef II., který jel na noc do
vsetínského zámku. Ve chvíli příjezdu, asi v 9 hodin večer, vhodil do císařova kočáru
místní tkadlec a knihař Jan Aron Bubela žádost 25-ti valašských obcí o náboženskou
svobodu. Císař žádost přijal laskavě a slíbil podavatelům svou ochranu. Petice se stala
jedním z impulzů k vydání tolerančního patentu (1781), kterým bylo poddaným
povoleno vyznávání evangelické víry. Tato událost se ve Vsetíně každoročně připomíná
kulturně-společenskou akcí Valašské záření. [6]

8.3.

Památkové zóny

V obcích Huslenky (Kýchová), Velké Karlovice (Podťaté) a ve Zděchově se nachází
vesnická památková zóna. Městské památkové zóny se nachází v Kleči a Valašském
Meziříčí. Stavby architekta Dušana Jurkoviče jsou považovány za národní kulturní
památku a jsou chráněny. Jedná se o stavby na Pustevnách a ve Valašském muzeu
v přírodě, které se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. [6]
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8.4.

Hrady a zámky

V této oblasti se mnoho hradů nenalezneme, spíše jen zámky a zříceniny.
V Pulčíně u Francovy Lhoty, Hradisku u Rožnova pod Radhoštěm a v Klenově
u Bystřičky se nachází hradní zříceniny. Mezi nejvýznamnější zámky se řadí Vsetín,
kde je dnes sídlo regionálního muzea, dále zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí,
využívaný jako kulturní centrum města a zámek Lešná u Valašského Meziříčí. [6]

8.5.

Lidová architektura

Valašsko je proslavené lidovou architekturou, jelikož se zde zachovalo nejvíce památek
v tomto stylu.
Největší množství lidových staveb je zachováno ve skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm, který je rozdělen do třech částí – Valašské městečko, Valašská dědina
a Mlýnská dolina. Mezi valašské chalupy, které jsou zachovány v Karolínce-Raťkové,
patří 26 roubenek. Ve Velkých Karlovicích nalezneme roubený kostel a řadu staveb
v jednotlivých údolích. Například fojtství v údolí Bzové, usedlosti v údolích Jezemé,
Léskové a Na Sihle. Dušan Jurkovič, který byl inspirován valašskou lidovou
architekturou, navrh plány na komplex Pusteven s restaurací Libušín a na hotel
Maměnka. Mikoláš Aleš se podílel na výzdobě tohoto komplexu. Chatu Libušín
v březnu tohoto roku postihl, za dosud neobjasněných důvodů, požár. Plánované
otevření této chaty se plánuje na rok 2017. Další neméně významné stavby se řadí
roubené zvonice ve Střelné, Podolí a Valašské Bystřici, sušárna ovoce v Senince
a roubenky v Nové Hrozenkově a v Lačnově. [6]

8.6.

Technické památky

Technické památky nalezneme v Mikulůvce nebo v Rožnově pod Radhoštěm.
V Mikulůvce se nachází vodní mlýn s mlynářovou dřevěnicí, která se zachovala a je
expozicí dějin obce. V rožnovském skanzenu – Mlýnské dolině se nachází funkční
vodní mlýn, valcha, lisovna oleje a expozice Dopravní prostředky na Valašsku. [6]

8.7.

Turistické památky

Na Valašsku se nachází několik rozhleden a soch. Pro příklad můžu uvést sochu
Radegasta na Radhošti. Socha má tři metry a ztvárňuje slovanského boha Radegasta a je
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dílem Albína Poláška. Mezi rozhledny zde můžu uvést Cyriliku nedaleko Pusteven,
rozhledna na Cubově kopci u Francové Lhoty, rozhledna Súkenická u Velkých
Karlovic. [ 6]

9. Kultura
Oblast Valašska inspirovala pro svou tvorbu řadu básníků, spisovatelů, malířů
i hudebních skladatelů. Důkazem jsou místní galerie, kde se díla vystavují.
Osobnosti Valašska:


spisovatelé: Antonín Bajaja, Čeněk Kramoliš, Metoděj Jahn, Jan Karafiát,
Amálie Kutinová, Ludvík Vaculík, Bartoš Vlček, literární kritik Mojmír
Trávníček



malíři: Lojza Baránek, Karel Hofman, Bohumír Jaroněk (zakladatel Valašského
muzea v přírodě), Jiří Meitner



hudební skladatelé: Jaroslav Křička, Jan Nepomuk Polášek



herci a scénáristi: Radoslav Brzobohatý, Boleslav Polívka, Jiří Křižan,

Další osobnosti: chirurg Jiří Demel, historik, publicista a filmový kritik Záviš Kalandra,
fotograf Jiří Křenek, sochař Albín Polášek, skokan na lyžích Jan Raška, cimbalista Jan
Rokyta, podnikatel a vynálezce v oboru elektrických strojů Josef Sousedík, dostihový
jezdec Josef Váňa, folklórní zpěvačka Jarmila Šuláková.
Ve Valašském muzeu v přírodě lze při tradičních oslavách poslouchat pěvecké a taneční
soubory, které spojuje jedno – folklor. Folklor se ale vyskytuje i v jiných místech na
Valašsku.

10. Nejvýznamnější města Valašska


Frenštát pod Radhoštěm – město pro sportovní události a turistiku. Využívané
pro sjezdařské, slalomové a běžecké tratě. Zde nalezneme sáňkařskou dráhu,
areál skokanských můstků, aqvapark a v neposlední řadě sedačkovou lanovku
z Ráztoky na Pustevnu.



Hukvaldy – Rodiště skladatele Leoše Janáčka. Nachází se zde zřícenina hradu
s věží, ze které lze vidět na Radhošťské a Moravskoslezské Beskydy. Turista
může navštívit muzeum historických kočárků.
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Kopřivnice – toto město se proslavilo výrobou automobilů a průmyslem.
V technickém muzeu se nachází sbírka osobních i nákladních vozů Tatra, které
se účastní na závodu Paříž – Dakar. Stojí zde rozhledna na Bílé hoře (557 m).



Nový Jičín – Je to historické město se čtvercovým náměstím a renesanční
budovou Staré pošty. Expozice o historii a výrobě klobouků nalezneme
v renesančním zámku.



Pustevny – Jsou zde stavby postavené ve stylu lidové architektury, oblíbené
turistické středisko. Socha Radegast a hora Radhošť (1129 m) jsou lákadlem pro
tuto oblast.



Rožnov pod Radhoštěm – Nachází se zde nejrozsáhlejší skanzen ve střední
Evropě – Valašské muzeum v přírodě. Zachovány jsou tradiční řemesla,
pěstování rostlin a chov dobytka.



Štramberk – Dominantní gotická věž zvaná Trúba je upravena jako rozhledna.
Výroba „štramberských uší“ (perníkové těsto ve tvaru kornoutu



Vizovice – Atributem Vizovic je výroba destilátů a vizovického pečiva.
V pozdně barokním zámku je expozice o pálené slivovice. Okolo zámku je
francouzský a anglický park se sochami. V palírně je možnost exkurze.

11. Regionální podpora
Region: územní celek, který je vymezen hranicemi krajů, okresů, obvodů obcí.
Regionální podpora je definovaná zákonem Předpis č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře
regionálního rozvoje, kde stanovuje podmínky pro poskytování podpory regionu s cílem
rozvoje oblasti a státu.
Regionální podpora cestovního ruchu je podporou, která má za cíl zvýšit potenciál
regionu s následkem vyšší návštěvnosti realizováním projektů a strategií.
Návrhy a strategie vypracovává Ministerstvo pro místní rozvoj, který sleduje slabé
a silné stránky v rozvoji regionů, strategické cíle rozvoje v České republice, doporučuje
návrhy zlepšení pro regiony. K těmto účelům využívá statistické údaje, územně
plánovací podklady, limity využití území, principy ochrany a tvorby životního prostředí,
programy rozvoje územního obvodu krajů. Strategii regionálního rozvoje schvaluje
vláda České republiky.
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12. Organizace na podporu cestovního ruchu
12.1.

Valašské království s.r.o.

Valašské království je společnost, která se stará o propagaci a rozvoj regionu Valašsko.
Vznikla v roce 1997. Pan Harabiš při pohledu na pas z Nového Zélandu napadlo, že by
se mohl udělat pas pro oblast Valšsko. Tento nápad se zrealizoval a při vytvoření pasu,
se pojmenovala oblast Valašské království. [1, s.12]
Pořádá kulturní a společenské akce, vytváří projekty na podporu cestovního ruchu v této
oblasti. Tato společnost vznikla jako projekt pro rozvoj a propagaci regionu Beskyd
a Valašska. Jedná se o oblast, která byla vytvořena z etnografických map z archivu
Valašského muzea v přírodě. Postupem času se území rozšiřovalo (např. Příbor,
Holešov, Nový Jičín). Existuje také pas Valašského království, imigrační podmínky,
královská měna. Toto jsou lákadla, která připravila společnost pro návštěvníky. [7]
Majitelem této společnosti je pan Tomáš Harabiš, který je i zakladatelem projektu
Valašské království. Mediálně je ale proslulý „král Valašského království“ herec,
komik, dramaturg a scénárista Bolek Polívka. Ovšem majitelem a zakladatelem není.
Pouze se snažil o registraci ochranné známky VALAŠSKÝ KRÁL BOLESLAV I,
DOBROTIVÝ, ZVOLENÝ NA FURT. Ale s touto žádostí neuspěl. Další mediálně
známou osobností, která je spojována s Valašským královstvím je herec, dabér,
moderátor pan Pavel Zedníček, který „je“ ministrem Valašského království. Ale také se
na fungování a financování společnosti nepodílí.
Osoby, se kterými Valašské království spolupracuje, jsou Jarmila Šuláková, Karel
Loprais a Jiří Raška.
Společnost má několik institucí:


Valašská královská univerzita – je rozdělena do 4 fakult: Fakulta pálení
a slivovicových věd, Fakulta gastronomická, Fakulta historických a přírodních
věd, fakulta aktivit a zážitků – zážitková škola. Každá s fakult má své pravidla
pro přijetí zájemců a pro výuku.
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Vlčkova palírna z Lačnova – možnost ochutnávky destilátů společnosti
RUDOLF JELÍNEK. Možnost také studovat Fakultu pálení a slivovicových věd
na Valašské královské univerzitě se získáním titulu Doctoris Šprimus ŠpDR.



Holubí pošta – poštovní holubi přepravují poštu podle služeb, které jsou:
HOLUB, EXPRES HOLUB, EXPRES TURBO HOLUB, HOLUB DO
VLASTNÍCH RUKOU, PEČENÝ HOLUB, ASFALTOVÝ HOLUB, atd.
K zakoupení jsou i poštovní známky.



Loďstvo Valašského království – fiktivní loďstvo království představuje 22
raftů, 17 kajaků, 3 gumové čluny, 5 kánoí. S těmito prostředky se může vyplout
na řeku Bečvu.



Valašská královská letka – Royal Wallachian Squadron – sídlo je ve
Frýdlantu nad Ostravicí. Jedná se o piloty, kteří poskytují služby návštěvníkům,
aby mohli vidět Valašské království ze vzduchu.



Řád Valašských rytířů – ocenění pro osoby, které svým jménem a snahou
proslavili

12.2.

Valašsko

nebo

se

zasloužili

pro

rozvoj

Valašska.

Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko

Tato místní akční skupina je občanským sdružením, které je složeno ze zástupců obcí,
podnikatelů a neziskového sektoru. Vznikla v roce 2007 za účelem podpory rozvoje
regionu. Horní Vsacko je vymezeno obcemi Velké Karlovice, Karolinka, Nový
Hrozenkov, Halenkov, Zděchov, Huslenky, Hovězí a Janová. Stará se také o propagaci
a to tím, že vydává dvakrát ročně zpravodaj MAS Valašsko – Horní Vsacko, které je
především pro obyvatele Vsacka. Nalezneme zde informace o aktivitách, členech,
projektech MAS. Dále MAS vytváří propagační materiály, a to bannery a letáky. Na
veletrh Země Živitelka v Českých Budějovicích prezentuje každoročně mikroregion
Horní Vsacko. Tato skupina si dává za cíl rozvoj regionu založený na partnerství
soukromého a veřejného sektoru. [8]

24

PRAKTICKÁ ČÁST
V praktické části se budu zabývat projekty realizovanými na podporu cestovního ruchu
společnostmi Valašské království a MAS Horní Vsacko na podporu návštěvnosti
v regionu Valašsko. Vybrala jsem pouze projekty, které byly nejvýznamnější a nejvíce
přispěly svou realizací na cestovní ruch na Valašsku. Jelikož má společnost Valašské
království projektů mnoho, výběr byl těžší. Místní akční skupina Horní Vsacko
podporuje

menší

projekty,

a

výběr

byl

z těch

nejvýraznějších

projektů.

Všechny projekty, které v práci budu jmenovat jsou čerpány z webových stránek
Valašského království a Místní akční skupiny Horní Vsacko, po dohodě s majitelem
společnosti Valašské království a manažerkou Místní akční skupiny Horní Vsacko, kteří
mi poskytly doplňující informace k těmto projektům.

V konečné fázi celkově zhodnotím projekty těchto institucí, které se uskutečnili na
podporu regionu.

1. Valašské království jako společnost na podporu
cestovního ruchu
Společnost Valašské království zpracovává a realizuje projekty cestovního ruchu. Mezi
hlavní činnosti patří řízení, koordinace a prodej aktivit a služeb cestovního ruchu na
vysoké úrovni. Dbají na potřeby návštěvníků, turistů a cestovatelů v partnerských
regionech v České republice i v zahraničí, ve kterých společnost podniká. Maximálně
využívá potenciál cestovního ruchu v regionech. Jako společnost dlouhodobě působí na
domácí i zahraniční návštěvníky.
Valašské království také podporuje projekty, které vytváří pro jiné subjekty. Žadatelé se
můžou obrátit na pracovníky společnosti s návrhem projektu, nebo si jej nechá
zpracovat.
Mezi činnosti pro jiné subjekty patří:


Zmapování možností podnikání v cestovním ruchu a vyhotovení analýzy



Příprava projektu žadatele od projektové dokumentace až po realizaci



Zajištění vhodné prezentace
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Příprava marketingové kampaně a podpora prodeje [9]

1.1.

Cestovní ruch

Tým Valašského království se snaží o rozvoj regionu a návštěvnosti v oblasti
cestovního ruchu svými projekty, které sami vytváří.
Cestovní ruch v této oblasti se soustředí na území severního Valašska. V této oblasti byl
vyhodnocen vysoký potenciál, díky Valašskému muzeu v přírodě, které se nachází
v Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí.
Počasí a hospodářská situace jsou hlavními faktory, které ovlivňují návštěvnost. Jelikož
všechny typy turistiky jsou součástí cestovního ruchu Valašského království.
Návštěvnost ve Valašském království lze vyjádřit v grafu, který značí nárůst/pokles
návštěvnosti od roku 2008, kdy byla ekonomická krize.
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70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Graf 1: Návštěvnost Valašského království
Zdroj: Valašské království

Tým Valašského království se snaží o rozvoj regionu a návštěvnosti v oblasti
cestovního ruchu svými projekty, které sami vytváří.
Projektem, který se nejvíce podílel na zvýšení návštěvnosti bylo vytvoření pasu
Valašského království, které doposud nemělo v České republice konkurenci.
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Tento pas si návštěvníci mohou zakoupit v kanceláři a infocentrech Valašského
království, na hradě Štramberku a v infocentrech v Beskydech. Je také možnost si pas
objednat přes internetové stránky společnosti. Na těchto stránkách je internetový
obchod – jarmark, který nabízí návštěvníkům propagační produkty (pas, mince, … )

2. Projekty
2.1.

Projekt Putování po Báječných místech a aktivitách

Tato akce byla uspořádána pro všechny sběratele, turisty a navštěvovatele atraktivních
míst Valašského království. Série samolepek, která byla vytvořena pro tuto akci, byla
připravena ve spolupráci s místy, které měli turisti navštívit. Každé místo mělo
samolepku se svým motivem.
Motivem této akce byla návštěva nejatraktivnějších horských vrcholů, lanových parků,
hotelů, muzeí, rozhleden a hradů. Místa návštěv byly účastníkům zadány a pro získání
cen bylo nutné zakoupit minimálně deset známek, které se poté musely zaslat na adresu
Valašského království, a poté byla účastníkovi poslána známka prémiová. Výherce byl
ten, který měl 3 prémiové známky.

Obrázek 3: Samolepka Báječných míst
[ 19]
Zdroj: Valašské království
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Mezi ceny, které byly pro účastníky akce připraveny patřily:


„Cestovatelský list“ a volné vstupné na vybrané akce Valašského království



triko s motivem Báječných míst a aktivit Valašského království či zážitků pro 7
smyslů



karton piva Radegast [10]

ZHODNOCENÍ PROJEKTU:
Tento projekt byl jako první tohoto typu, kterým Valašské království chtělo návštěvníky
zaujmout a který byl pojat jako soutěž. Tato akce se konala v roce 2009, kdy se po celý
rok sledoval počet osob, které poslaly štítky ze spodní strany nálepek s motivem
Báječná místa. Bylo velice těžké upoutat návštěvníkovu pozornost, jelikož v roce 2008
propukla ekonomická krize, která způsobila pokles návštěvnosti. Ale tímto projektem si
pozornost Valašské království získalo.
Projekt formou soutěže se ukázal jako efektivní, jelikož se do soutěže zapojilo mnoho
lidí a chtělo se podílet na objevování atraktivních míst Valašského království. Z grafu
lze vyjádřit, že se do soutěže zapojovalo každý měsíc okolo 6 000 osob za měsíc.
V roce 2008 bylo návštěvníků průměrně 5 000.
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Graf 2: Návštěvnost Valašského království v roce 2009
Zdroj: Valašské království
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Doporučovala bych společnosti realizovat projekty tohoto typu nadále a upoutávat
pozornost návštěvníků.
Negativně bych ohodnotila pouze podmínku, kdy si účastníci museli zakoupit 30
známek, aby mohli vyhrát. Tento fakt mnohé odradil a poslali jen několik známek na
projev podpory. Proto bych doporučovala tyto typy akcí nedělat finančně náročnými a
spíše podporovat dobré jméno společnosti dobrovolným zúčastněním soutěžících.

2.2.
Projekt „Zažij to NEJ putování s Pasem Valašského
království 2013“
Jedná se o nejvýznamnější projekt, který společnost vytvořila. Jednalo se o soutěž, které
se mohl zúčastnit každý návštěvník, který si zakoupil pas a měl zájem o putování po
Valašském království. Hlavní cenou bylo pivo RADEGAST na jeden rok zdarma
a pomyslná emigrace do Valaškého království.

Obrázek 4: Pas Valašksého království
[ 20 ]
Zdroj: Valašské království

Tento projekt byl realizován v období 1.7.2013 – 31.10.2013. Po tuto dobu se
návštěvníci museli snažit nasbírat razítka – pasové kontroly do svého zakoupeného
pasu. Přičemž pasových kontrol mělo být minimálně 29.
Podmínkou byla návštěva pěti míst, kde se získala pasová kontrola. Jednalo se
o místa: věž Štrambeské Trúby v areálu hradu Štramberk, Turistická chata Dr. Hrstky
v areálu hradu Štramberk (na tomto místě si musel návštěvník koupit turistickou
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známku), Návštěvnické centrum – Radegastova Svatyně v Nošovicích (a absolvovat
exkurzi), Vlkočva palírna ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
( ochutnat alespoň jeden ovocný destilát), Destillery land Rudolfa Jelínka ve Vizovicích
(absolvování exkurzní trasy). Ostatní razítka mohl návštěvník získat z jiných míst ve
Valašském království za podmínky, že se pořídili až po začátku soutěže. Proto se
stanovily čtyři pravidla:


Předložení dokladu o pořízení Pasu Valašského království s datem 1.7.2013
nebo pozdějším



Číslo pasu muselo mít číslo 90001 nebo vyšší



Fotografie z místa s datem



Jiný důvěryhodný způsob

Po absolvování putování návštěvníci pas oskenovali nebo si pořídili fotokopii pasu
a elektronicky zaslali na e-mail společnosti. Dalším způsobem byly fotografie pasu,
které se zaslali poštou na adresu společnosti.
Výherce byl vyhlášen 15. února 2014, kdy byly předány i ceny.
Pro účastníky byly připraveny ceny:
1. cena - pivo od společnosti Radegast ( 365 piv) zdarma, víkendový pobyt se
zážitkovým programem pro dvojici ve Valšském království a občanství Valašského
království
2. cena - víkendový pobyt se zážitkovým programem pro dvojici ve Valašském
království a občanstvé Valašského království
3. cena - balíček zážitků Cestovní kanceláře Valašského království v hodnotě 2 500
Kč a občanství Valašského království.
4. cena - občanství Valašského království s dárkem a jednodenní program na hradě
Štramberku. Tuto cenu získalo prvních 50 účastníků.
5. cena -

občanství Valašského království, které získal každý, kdo poslal pasové

kontroly.[11]
Každý, kdo získal občanství Valašského království obdržel tím výhody pro další
návštěvy a slevy při koupi produktů valašského království.
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Do soutěže se zapojili i cestovatelé ze zahraničí, kteří posílali své fotografie z celého
světa, proto se tým Valašského království vytvořil a ocenil kategorii „Velvyslanec
Valašského království“.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU:
Tento projekt byl návštěvníky velmi kladně ohodnocený, jelikož se k projektu
návštěvníci mohli vyjádřit v diskuzi, která byla vytvořena pro tento projekt. Do této
soutěže se zapojilo přes tisícovku lidí a každý chtěl přispět svými fotografiemi. Typ
projektu, kde pas Valašského království je hlavní podmínkou pro zúčastnění nebo
nákup zboží a služeb je nespočet, ale putování se osvědčilo jako nejefektivnější. Proto
můžu

efektivnost

projektu

vyjádřit

v grafu

za

rok

2013,

kde

v

období

1.7.2013 – 31.10.2013 se návštěvnost patrně zvýšila oproti jiným měsícům v roce.
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Graf 3: Návštěvnost Valaškého království za rok 2013
Zdroj: Valašské království

Proto bych tento projekt označila za velmi efektivní a nemám k němu doplňující
připomínky, či návrh na zlepšení. Celá organizace byla propracovaná do detailu
a nevyskytl se žádný problém. Ohlasy byly kladné a bylo požadováno od návštěvníků
o uskutečnění dalšího projektu tohoto typu.
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2.3.

BALÍČEK ZÁŽITKŮ

Jedná se o soubor aktivit a služeb, které vytvořilo Valašské království. Je určen pro
všechny návštěvníky, kteří chtějí poradit ohledně svého volného času v této oblasti.
Balíček se dá zakoupit i jako výlet, zájezd či expedice, jelikož je tematicky orientován.
Jedná se o návštěvníky oblíbené sporty, atrakce a místa. Jelikož není Valašské
království jen zážitková agentura, ale cestovní kancelář, záleží ji především na
spokojenosti zákazníků. Proto byl tento balíček zážitků vytvořen pro širokou škálu lidí.
Cílovým segmentem jsou všechny věkové skupiny, lidé větších či menších fyzických
schopností a každé cenové kategorie.
Balíčky zážitků se dají zakoupit na webových stránkách, ve vybraných informačních
centrech, hotelech, cestovních kancelářích a agenturách a u dalších provizních prodejců.
Při zakoupení obdrží kupující zážitkový kupon, který obsahu informace o čerpání
balíčku.
Balíček je rozdělen do dvou režimů, který si kupující zakoupit, a to „otevřený“ nebo
„rezervovaný“. Režim otevřený znamená, že před čerpáním balíčku se musí provést
rezervace v Cestovní kanceláři Valašského království. Pokud není na kuponu uveden
režim, platnost je od data prodeje. Po rezervaci a zaplacení balíčku zážitků dostane
kupující všechny informace o čerpání.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU:
Balíček je u návštěvníků kladně hodnocen, jelikož se jedná o všechny možné
kombinace služeb, které může Valašské království nabídnout. Každý návštěvník si
může vybrat a nemusí se pouze přizpůsobit nastavenému balíčku služeb. Proto byl tento
projekt návštěvníky kladně ohodnocen a stále přibývá spotřebitelů těchto služeb.
Jediným problémem je nepřehledný postup při rezervování přes webové stránky.
Někteří lidé s rezervací měli problém. Proto bych navrhovala sepsat stručný manuál
k postupu při rezervaci. Dále bych navrhovala vytvořit katalog poskytovaných služeb,
aby si i spotřebitelé bez internetu mohli promyslet kombinaci služeb mimo cestovní
kancelář.
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2.4.

Výlety, zájezdy a expedice – doprava pro malé skupiny

Tyto akce jsou určeny pro malé skupiny do 8 osob, které chtějí zorganizovat výlet či
expedici a objednají si vozidlo s řidičem. Jelikož Valašské království zaměstnává řidiče,
kteří jsou zkušení a procestovali Evropu a mnoho míst ve světě.
Nejčastěji se pořádají cesty po Valašském království a po České republice. Další cílové
místa jsou na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku, Itálii, Francii, Rumunsku, Řecku
a Turecku. Řidiči jsou zkušení i na cesty do severní Kanady – Britské Kolumbii,
Yokonu a Aljašku.
Varianty a ceny:
VW Transporter T5 4x4, ABS,EPS, DVD, klimatizace, nezávislé topení, 8 cestujících +
1 řidič s úložným prostorem - 10 Kč/km. Čekání od 50 Kč/hodina. Čekací doba je
závislá na počtu ujetých km a stanovuje se dohodou.
Subaru Forester 4x4/ Renault SCÉNIC, 3 cestující + 1 řidič s úložným prostorem - 7
Kč/km. Čekání od 50 Kč/hodina.Čekací doba je závislá na počtu ujetých km a stanovuje
se dohodou.

Orientační ceny za některé cesty/služby:

VW

Subaru/Renault

T5 1 – 8 (osob) 1 – 3 (osoby)
Frenštát p.R. - PRAHA (Letiště Ruzyně)
Frenštát p.R. - BRNO (Letiště Tuřany)
Frenštát p.R. – OSTRAVA (Letiště Mošnov)
Frenštát p.R. - WIEN (Letiště Schwechat)

6.900,- Kč

5.900,- Kč

2.700,- Kč

2.200,- Kč

600,- Kč

400,- Kč

6.900,- Kč

5.900,- Kč

Tabulka 1: Ceník některých cest/služeb
[22]
Zdroj: www.balickyzajezdu.cz
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Tyto ceny zahrnují 2 hodiny čekání. Při objednávce zpáteční cesty 10% sleva, při
opakovaném nebo pravidelném využívání služby cena dohodou.
Celodenní pronájem (do 8 hod. práce, včetně 100 km) 2.000,- Kč
Při větších objemech práce nebo při předpokládané dlouhodobé spolupráci jsou ceny
stanovovány individuálně. [12]

ZHODNOCNÍ PROJEKTU:
Všeobecně expedice a zájezdy jsou v poslední době návštěvníky velmi požadované. Jen
se na expedici můžou hlásit pouze menší skupiny, z hlediska lepší organizace
skupiny v zahraničí. Kladně hodnotím, že si společnost řidiče vybírá podle zkušeností,
které

mají

s cestováním

po

zemích,

kde

se

má

projekt

uskutečnit.

Navrhovala bych uspořádat expedice i pro větší skupiny. Myslím si, že by o tento
produkt byl velký zájem a podpořilo by to dobré jméno Valašského království.

2.5.

1 milion EURO – měna za všechny prachy

Jedná se o nejnovější turistickou známku, kterou si sběratelé a nadšenci Valašského
království mohou koupit do své sbírky. Jelikož každý rok Valašské království nechá
vyrobit novou turistikou známku. Touto známkou chce Valašské království vyjádřit svůj
postoj k možnému zavedení EURA v České republice, které by platilo i na území
Valašského království.
Tato turistická známka se dá zakoupit na internetovém jarmarku či v institucích
Valašského království.[13]
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Obrázek 5: Turistická známka Valašského království
[21]
Zdroj: Valašské království

ZHODNOCENÍ PROJEKTU:
Tato akce se stala každým rokem tradicí společnosti. Jelikož sběratelé i stálí návštěvníci
požadují upomínkové předměty nových tvarů i nápisů. Turistické známky
neodmyslitelně patří k Valašskému království jako k propagačním materiálům, proto se
tým Valašského království snaží vymýšlet nové návrhy, které by zaujaly a byl o ně
zájem. Jelikož známky vždy zobrazují aktuální situaci, která je v České republice,
budou vždy nadčasové.
Tuto tradici bych ve Valašském království zachovala už z toho důvodu, že je to forma
propagace a podpory projektů spojené s turistickou známkou.
Návštěvnost tento projekt neovlivnil, jelikož se tyto turistické známky mohou zakoupit
i v internetovém obchodě Valašského království.
Proto bych navrhovala propojit koupi turistické známky s návštěvou místa ve
Valašském království. Podporovalo by to návštěvnost atraktivních míst a zapojilo by se
do cestování více návštěvníků.
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2.6. Hradní právo na Hrad Štramberk na den a noc

Tato akce byla vytvořena na podporu hradu Štramberka, kde se může návštěvník stát na
den a noc pomyslným hradním pánem, a může vlastnit hrad Štramberk. Jsou stanoveny
služby, které toto hradní právo obsahuje a které se dá využít po zakoupení.
Jedná se o:


vstup do věže Trúby až pro 50 blízkých, které si s sebou může vzít kupující.



využití prostoru hradu Štramberka



průvodce v hradu



zapůjčení grilu



pronájem dolního pokoje Turistické chaty Dr. Hrstky



a mnoho dalších užitkových služeb spojené s pobytem na hradu

Tuto službu si může návštěvník zakoupit na e-shopu společnosti ve formě balíčku,
v kanceláři ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo na hradě Štramberku. Poskytovatelem
tohoto zážitku je CK Valašské království. [14]

ZHODNOCENÍ PROJEKTU:
Jedná se o nejnovější projekt společnosti Valašské království, které je zatím
v počátcích. Zájem veřejnosti je ale rostoucí a proto se připravují další projekty tohoto
typu.
Navrhovala bych jen větší propagaci na portálech cestovního ruchu, aby i lidé, kteří
Valašské království neznají, měli přehled o projektech tohoto typu, které považuji za
unikátní.
Jako další službu bych navrhovala fotografa, který by byl k dispozici návštěvníkům na
hradě. Tento fotograf by jim poté fotografie vystavil a návštěvníci by měli fotografie
jako upomínkové předměty.
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3. MAS Horní Vsacko – podpora
Tato místní akční skupina pomáhá v regioně Valašska – Horního Vsacka rozvíjet
potenciál. Tato společnost je spíše zaměřená na podporu venkova a zemědělství, ale
podporuje i projekty na podporu cestovního ruchu.
Jelikož jsou v obcích zachovány kulturní tradice, podporují se zde projekty
k rekonstrukci lidových památek a na výstavbu expozicí a muzeí.
Cestovní ruch není v mikroregionu Horní Vsacko zcela využíván, jelikož zde není
nabídka doprovodných služeb. Proto jsou projekty zaměřené spíše na rozšíření
ubytovacích kapacit a zkvalitnění služeb. S rozšiřováním a zkvalitňováním služeb jsou
spojeny i pracovní příležitosti pro místní obyvatele.
Jelikož se jedná o mikroregion, projekty nejsou většího rozsahu. Proto se jedná
o projekty, které nepřesahují částku 3 000 000 Kč. Jsou to většinou jenom malé opravy,
obnovy kulturních památek či koupě zařízení pro podporu služeb v mikroregionu.

4. Programy pro regionální podporu cestovního ruchu
4.1.

LEADER

Tento program se podílí na rozvoj venkovské ekonomiky a je nástrojem politiky
regionálního rozvoje, který přispívá k rozvoji venkova. Program je založen na tom, že
obce a mikroregiony jsou schopny řešit problémy sami, a proto se jim poskytuje
možnost podpory prostřednictvím místních akčních skupin.
LEADER klade důraz na plánování a realizaci rozvojových projektů na úrovni
mikroregionu, kde žadatelem je konkrétní osoba. Proto díky tomuto programu roste
iniciativa lidí, kteří se chtějí podílet na regionálním rozvoji.
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Dotace LEADER
Místní akční skupina Horní Vsacko získává na dané období dotace z Programu rozvoje
venkova. Podle stanovených pravidel přerozděluje sdružení žadatelům finance na
podporu jejich projektů.
Minimálně 1x do roka vyhlašuje MAS Horní Vsacko tzv. výzvy k podání žádostí.
V této době se budou žádosti přijímat, což znamená, že se žadatel předloží žádost,
osnovu projektu včetně příloh ve vyhlašovaných Fichich.
Po ukončení výzvy proběhne administrativní kontrola, kterou provádí kancelář místní
akční skupina. Výběrová komise předloží Programovému výboru místní akční skupiny
projekty k přijetí dotace. [15]

4.2.

FICHE

PRIORITNÍ OSA 2: Valašsko – Horní Vsacko – tradiční a lákavé

FICHE 4 Cestovní ruch – náš potenciál
OSA III
Hlavní opatření

FICHE 5 Kulturní dědictví – naše chlouba
OSA III
Hlavní opatření

III.1.3 Podpora
cestovního ruchu, záměr
b) Malokapacitní
ubytovací a stravovací
zařízení, volný čas
III.2.2.2 Kulturní dědictví
venkova

Tabulka 2 : Prioritní osa : Valašsko - Horní Vsacko
[23]
Zdroj: Valašsko – Horní Vsacko
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Cestovní ruch – náš potenciál

Cílem je:
- zvýšení rekreačního potenciálu území
- zkvalitnění služeb cestovního ruchu
Žadateli mohou být:
- zemědělský podnikatel (FO nebo PO), který podniká v zemědělské výrobě
- nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší

než 2letou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu

Fiche podporuje:
- stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, přestavba) nebo nová výstavba
malokapacitního ubytovacího zařízení nebo stravovacího zařízení v přímé návaznosti na
ubytovací kapacitu
- rekonstrukci, modernizaci, přestavbu, případně novou výstavbu objektů pro zřízení
půjčoven sportovních potřeb (např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení)
- rekonstrukci, modernizaci, přestavbu, případně novou výstavbu objektů pro sportovní
vyžití v areálech jak vnitřních, tak venkovních - např. hřiště, koupaliště a zařízení pro
sportovní vyžití
- nákup nezbytného vybavení, výpočetní techniky
- nákup a výsadbu doprovodné zeleně v areálu
Podpora projektů, které svou velikostí budou potřebovat finanční podporu v rozmezí
100 000 Kč – 2 000 000 Kč.

Kulturní dědictví – naše chlouba
Cílem je:
- zachování valašského kulturního dědictví
- zvýšení atraktivity území
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Žadateli mohou být:
- obec
- svazek obcí
- nestátní neziskové organizace
- zájmová sdružení právnických osob
- církve a jejich organizace

Fiche podporuje:
- stavební obnovu (rekonstrukci, modernizaci, statické zabezpečení) památkových
objektů a ploch
- revitalizaci historických parků, historických zahrad a alejí
- nákup budovy, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software
- investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních
a historických zajímavostí
- zpracování studií obnovy a využití památek, programu regenerace památkově
významných území, soupisů a map památek na venkově, plánu péče, geodetických prací
Podpora projektů, které svou velikostí budou potřebovat finanční podporu v rozmezí
100 000 Kč – 2 000 000 Kč.[16]

6. Projekty
Všechny projekty byly realizovány v průběhu osmi výzev, kdy měl žadatel o finanční
podporu možnost během roku zaregistrovat své projekty. Kde byly projekty rozděleny
na Podporu podnikatelů v cestovním ruchu a Podporu kulturního dědictví. O schválení
či neschválení informovalo sdružení Horní Vsacko na svých webových stránkách.

6.1.

Rekonstrukce ubytovacího zařízení Magnetka

Projekt na rekonstrukci ubytovacího zařízení Magnetka u lyžařského areálu Vranča.
Žadatel potřeboval finanční podporu na výměnu oken a zateplení hotelu.
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Ubytovacích zařízení v této oblasti je mnoho, proto je konkurence veliká. Hotely nemají
návštěvnost pouze v zimních měsících díky lyžařskému areálu, ale také díky pěší
turistice.
Projektová žádost ale nesplnila kritéria přijatelnosti, proto nebyla podpora uznána.

6.2.

Dovybavení lyžařského střediska u Bambuchů

Lyžařské středisko se nachází ve Velkých Karlovicích. Toto středisko je z hlediska
cestovního ruchu v zimních měsících hojně využíváno. Žadatel potřeboval zakoupit
mobilní zasněžovací tyč, která měla zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Žádost byla
přijata a zasněžovací tyč byla zakoupena.
Tato koupě výrazně podpořila lyžařskou sezónu a s tím spojený nárůst návštěvníku
v této oblasti.
Rok realizace byl v roce 2013.
Podpora byla podpořena v rámci Fiche 4: Cestovní ruch – náš potenciál.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU:
Jelikož se jednalo o menší projekt, MAS Horní Vsacko nechalo zhodnocení efektivnosti
projektu na majiteli lyžařského střediska. Tudíž se na jejich stránkách o návštěvnosti
střediska u Bambuchů návštěvníci neinformují.
Můj názor na projekt je, že se majitel snaží o zkvalitnění služeb správnou formou
projektu, ale měl by o tomto projektu informovat i návštěvníky, kteří nevědí, že i při
méně příznivých podmínkách areál funguje díky zasněžovací tyči.
Vytkla bych pouze, že majitel se tímto projektem po delší době snažil zkvalitnit
poskytování služeb, jelikož byly negativní názory návštěvníků. Toto středisko bylo
v této oblasti jediným, které nemělo zasněžovací systém. Proto se majitel rozhodl
požádat o dovybavení lyžařského střediska.
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6.3.

Obnova hlavního oltáře v kostele v Novém Hrozenkově

Žadatelem byla Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov.
Potřebná částka pro obnovu oltáře nepřesáhla 1 milion korun. Obnova stále probíhá,
proto můžu uvést, že je projekt v realizaci.
Jelikož je na Valašsku rozšířeno křesťanství, dbá se na úpravu kostelů a kaplí. Proto
byla tato žádost přijata a peněžní podpora na obnovu oltáře byla vyplacena.
Tato podpora byla v rámci Fiche 5: Kulturní dědictví – naše chlouba.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU:
Tohoto projektu chtěla dosáhnout farnost již delší dobu, ale až tento rok mu byla
podpora přislíbena. Proto se opravy ještě konají a není tudíž možné zhodnotit
efektivnost projektu.
Tento projekt je jeden z mála, který se snaží o dobrý stav kulturní památky jako
turistického cíle. Proto si myslím, že přispěje k nárůstu návštěvnosti již z toho důvodu,
že se každý bude chtít podívat na zrekonstruovaný oltář. Doporučovala bych farnosti
více informovat veřejnost o vzácnosti kostela.

7. Celkové zhodnocení projektů
Projektů na podporu cestovního ruchu vytváří společnost Valašské království mnoho
a jejich propagace je více než dobrá. Ale nezaměřovala bych se jen na webové stránky
Valašského království, ale i na republikově známé webové stránky cestovního ruchu.
Celorepubliková propagace by byla více než vhodná. Při vytváření projektu cením na
týmu Valašského království přehled o nových trendech v oblasti cestovního ruchu a
zároveň dbaní na požadavky návštěvníků. Každý názor či nápad se snaží použít do
nových projektů, jelikož mají za cíl podporovat spolupráci veřejnosti s jejich
společností, který splňují. Jelikož se nejvíce podílí na návštěvnosti Valašska, mají
přehled o pořádaných akcích. Proto jejich webové stránky obsahují odkazy na pořádané
akce i jiných společností.
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Místní akční skupina Horní Vsacko se zaměřuje na menší projekty, proto nemohou
každý projekt přijmout. Jejich hlavní prioritou je zkvalitnění služeb v této oblasti, proto
i jejich projekty mají tento charakter. Kladně hodnotím přístup zaměstnanců MAS, kteří
se snaží o maximální vstřícnost k žadatelům.
Projekty na růst návštěvnosti se snaží společnosti na Valašsku realizovat často, ale
osvědčily se pouze ty, které se nemůžou realizovat jinde (viz putování s pasem). Jelikož
se Valašské království považuje za hlavního představitele organizátora pro cestovní
ruch na Valašsku, konkurence mezi menšími společnostmi je veliká a vytváření
projektů těžší.
Valašsko má výhodu v přírodních předpokladech, které v jiných částech České
republiky návštěvník nenajde. Velký vliv na projekty má také místní obyvatelstvo, které
se snaží o maximální spolupráci při projektech.
Valašské království a Místní akční skupina Horní Vsackou jsou prakticky
neporovnatelní činitelé v oblasti cestovního ruchu na Valašsku, jelikož jejich projekty
se liší svou velikostí a realizací. Valašské království je samostatná společnost, která si
projekty vymyslí a realizuje, zato Horní Vsacko projekty pouze podporuje.
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ZÁVĚR
V mé bakalářské práci jsem se zaměřila na oblast Valašsko, kterou jsem chtěla blíže
specifikovat a vymezit hlavní místa, které jsou turisticky známé v této oblasti. Valašsko
jsem popsala z hlediska geografie, podnebí, vodstva, fauny a flóry, obyvatelstva,
hospodářství, kultury a turistických památek. Toto vymezení pomohlo k přiblížení této
oblasti. Dále jsem se zaměřila na nejvýznamnější města na Valašsku, které jsou
nejčastějšími turistickými cíly. V teoretické části jsem také popsala, co znamená pojem
regionální podpora a podpora cestovního ruchu. Poslední část mé teoretické části byla
zaměřena na představení společnosti Valašské království a na popsání Místní akční
skupiny Horní Vsacko, které se starají o projekty cestovního ruchu na Valašsku. Zjistila
jsem, že společnost Valašské království se zaměřuje na větší projekty, tudíž moji
hypotézu, že je nejvlivnější společností, potvrdila. Místní akční skupina Horní Vsacko
se zaměřuje na menší projekty, proto jsem navrhla řešení větší propagace těchto
projektů pro širší veřejnost. Projekty splnily má očekávání a myslím si, že se realizační
týmy těchto společností snaží o vyšší návštěvnost na Valašsku.
V praktické části jsem se zaměřila na největší a nejvýznamnější projekty, které
společnosti vytvořily nebo zprostředkovaly. Valašské království projekty vytváří
a financuje, zato Místní akční skupina Horní Vsacko pomáhá k získání finanční podpory
místním podnikatelům na podporu cestovního ruchu v této oblasti. V této části
bakalářské práce jsem projekty popsala a vždy je zhodnotila. Jelikož se tyto projekty
monitorují, mohla jsem zhodnotit, zda jsou tyto projekty efektivní či neefektivní.
V projektech Valašského království byly projekty efektivní, ale projekty podporovány
Místní akční skupinou Horní Vsacko nejsou společností monitorovány. Žadatelé své
projekty sami monitorují a informace o efektivnosti Místní akční skupině neposkytují.
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