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ABSTRAKT 

Abstrakt �esky 

Tématem mé diplomové práce je „Strategie rozvoje Luha�ovského Zálesí v oblasti cestov-

ního ruchu. Teoretická �ást je zam��ená na marketing cestovního ruchu a samostatný ces-

tovní ruch. Dále následuje hodnocení cestovního ruchu v mikroregionu Luha�ovské Zálesí, 

se zam��ením na turistické zajímavosti, historické dominanty, sport, ubytování, stravování. 

Na základ� této charakteristiky mikroregionu a dotazníku byla zpracována SWOT analýza. 

V záv�re�né �ásti jsou navržené projekty které povedou k rozvoji celého mikroregionu. 

Hlavním projektem  byla  rekrea�ní zóna Luha�ovské p�ehrady, ve které jsem se zam��ila 

na  vy�íslení náklad�, rizik a návratnosti projektu.  

 

Klí�ová slova: cestovní ruch, microregion  Luha�ovské Zálesí, turistické  zajímavosti, his-

torické dominanty, SWOT analýza, dopravní infrastruktura, propagace, láz-

n�,  projekt, náklady, rizika, návratnost 

 

ABSTRACT 

Abstrakt ve sv�tovém jazyce  

Topics my dissertation work is „Strategy development Luha�ovské Zálesí in the tourism“. 

Theoretic part is sight on marketing travel and himself travel tourism movement. Then 

evaluation of the tourism in the Luha�ovské Zálesí microregion follow, with the located on 

the tourist interest, historical view point, sports, lodgings, food. On the basic of this cha-

racterisic microregion and questionnaire, I made the SWOT analysis. In the final part are 

projects to the development of the whole microregion suggested. Master project was rec-

reation zone Luha�ovské dam. The project also includes the summarization of costs, possi-

ble risk and recovery.  

 

Keywords: tourism, microregion  Luha�ovské Zálesí,  tourist interest, historical  view 

point, SWOT  analysis, transport   infrastructure , promotion, bath, project, 

costs, risk, recovery        
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ÚVOD 

Cestovní ruch p�edstavuje u nás i ve sv�t� velmi dynamicky se rozvíjející segment ekono-

miky. Svým objemem tržeb se �adí ve sv�t� na t�etí místo za petrochemický a automobilo-

vý pr�mysl a rovn�ž rozsahem zam�stnanosti a tvorbou kvalitních pracovních p�íležitostí 

pat�í mezi nejvýznamn�jší ekonomická odv�tví. 

Cestovní ruch je mnohostranným odv�tvím, které zahrnuje zejména dopravu, turistická 

za�ízení, poskytující ubytování a stravování, služby cestovních kancelá�í, pr�vodcovské 

služby, turistický informa�ní systém a další. Rozvoj cestovního ruchu a jeho �ízení zname-

ná nejen hospodá�ský p�ínos, ale má i pozitivní vliv na zachování p�vodních tradic a kul-

tur, na ochranu životního prost�edí a je d�ležitým faktorem mírového soužití (prolínání 

kultur a tradic. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala mikroregion Luha�ovské Zálesí, protože v n�m 

mám jak mnoho p�átel, tak i rodinu. Myslím si, že základem tohoto regionu je cestovní 

ruch, který se musí neustále rozvíjet, aby byl atraktivní. 

Teoretická �ást diplomové práce obsahuje význam a postavení cestovního ruchu. Praktická 

�ást se zabývá charakteristikou mikroregionu Luha�ovské Zálesí, se zam��ením na  její 

historií, technickou infrastrukturu, demografickou situaci, klimatickými podmínkami, pa-

mátkami, láze	stvím a rekreacemi. Samoz�ejm� i jednotlivými obcemi  B�ez�vky, Dobr-

kovice, Biskupice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, H�ivín�v Újezd, Ka	ovice, Kel-

níky, Ludkovice, Luha�ovice, Petr�vka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Sehradice, Slavi-

�ín, Slopné, Velký O�echov, Lipová, Rudimov. Získané poznatky jsou shrnuty do  SWOT 

analýzy, ke které m� pom�že i dotazníkové šet�ení, které provedu ve m�stech Slavi�ín, 

Luha�ovice a Pozlovice. Analýza sou�asného stavu cestovního ruchu v mikroregionu spe-

cifikuje silné stránky a formuluje v�cné oblasti možných p�íležitostí k využití rozvoje ces-

tovního ruchu. 

Nejd�ležit�jší �ástí diplomové práce je projektová �ást, ve které chci navrhnout do bu-

doucna možnosti rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Luha�ovského Zálesí. 

Proto cílem mé diplomové práce je návrh konkrétních projekt� s náklady a zdroji financo-

vání.  
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 MARKETING A JEHO VYUŽITÍ V CESTOVNÍM RUCHU 

Marketing je velmi aktuální a módní pojem v podnikatelské �innosti. Ve stru�nosti m�že-

me shrnout podstatné rysy marketingu následovn�: 

� je to podnikatelská filozofie, zam��ená na poznání, ovlivn�ní a maximální uspoko-

jení pot�eb zákazník�, 

� pokud budou co nejlépe uspokojeny pot�eby zákazník�, bude mít podnik vyšší vý-

nosy, vyšší zisk, získá výhodn�jší postavení na trhu. 

P�i využití marketingu v cestovním ruchu musí bít respektována specifika trhu cestovního 

ruchu. Abychom zákazníky v cestovním ruchu ovlivnili co nejú�inn�ji, tak je d�ležité po-

znat potenciální skupinu ú�astník� cestovního ruchu. A to bu� z hlediska zem� p�vodu, 

z hlediska v�ku, pohlaví, úrovn� vzd�lání, zam�stnání, sociální skupiny, výše p�íjm�. [1] 

1.1 Marketingová pé�e o zákazníka v cestovním ruchu 

Hlavním cílem provád�ného marketingu je na jedné stran� maximáln� spokojený zákazník 

a na druhé stran� co nejlepší stanovení zám�r� podnikatelského subjektu. Spokojený zá-

kazník je ten, který nachází pot�ebný produkt ve správný �as na správném míst�. Vzhle-

dem k silnému konkuren�nímu boji na trhu cestovního ruchu se cestovní kancelá�e snaží 

udržet si stávající zákazníky a získávat nové stále rafinovan�jšími zp�soby. Ú�astník�m 

cestovního ruchu již dnes zpravidla nesta�í mít zajišt�ny základní služby (ubytování, stra-

vování), ale o�ekávají n�co navíc, n�jaký originální zážitek, dárek, další výhody.  

Jiným d�ležitým faktorem je kvalita poskytovaných služeb. V cestovním ruchu se od po-

žadované služby vyžaduje její spolehlivost, p�íjemné a vhodné prost�edí, dostupnost, pruž-

nost, vhodné chování, vst�ícnost. 

Cestovní kancelá�e by m�ly v boji o zákazníka zejména: 

� maximáln� p�izp�sobit svou nabídku jeho individuálním pot�ebám, 

� zam�stnávat kvalitní pracovní síly, protože zam�stnanec je ten, kdo p�ichází do 

p�ímého styku se zákazníkem a m�že výrazn� ovlivnit jeho p�edstavy o kvalit� slu-

žeb, 

� dbát na vybavení a vzhled svých provozoven,  

� mít poutav� a srozumiteln� zpracované katalogy,  
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� vcítit se do emocionálního o�ekávání zákazník�, 

� d�v�ru a spolehlivost prokazovat i �lenstvím v r�zných asociacích, 

� udržovat kontakty se stálými zákazníky apod. [1] 

1.2 Marketingové nástroje v cestovním ruchu 

K dosažení marketingových cíl� se využívá kombinace r�zných nástroj�, které bývají 

ozna�ovány jako marketingový mix, nebo jako „4P“. V cestovním ruchu se aplikují jak 

tyto b�žné nástroje, tak i rozší�ené až na „8P“. Jsou to Produkt, Price, Promation, Place, 

People, Partnership, Package, Programming. 

Marketingový mix obce je soubor taktických nástroj�, kterých m�že management obce 

využít k p�izp�sobování svého produktu, k jeho odlišení od produkt� konkurence, k jeho 

ocen�ní, pop�ípad� zhodnocení. Slouží i k rozhodování o lidech, kte�í produkt realizují, o 

materiálním prost�edí, kde jsou jednotlivé prvky produk�ní, nabízeny a dodávány a které 

jsou mnohdy sou�ástí produktu obce. [5] 

1.2.1 Produkt (Výrobek) 

Produkt má v cestovním ruchu zvláštní charakter, je to zpravidla služba osobní, nehmotná. 

Je souhrnem veškeré nabídky soukromého �i ve�ejného subjektu podnikajícího v �R. Jed-

ná se o zboží (suvenýry, knižní pr�vodce, mapy) �i služby (ubytování, stravování, dopra-

va). Cestovní ruch je odv�tvím, jehož produkt (soubor jednotlivých služeb nebo �ast�ji 

balík služeb - "package") je vysoce specifický.  

Produkt obce musí vycházet z celkové strategie obce a její vize. Stejn� jako produkt jaké-

koliv jiné organizace podléhá rozpo�tovému omezení, projevující se nejen v rozpo�tu ob-

ce, ale i ve finan�ní síle jednotlivých prvk�, tvo�ících obec. Tyto prvky (obyvatelé, podni-

ky) se prost�ednictvím n�kterých daní podílejí na jejím rozpo�tovém potenciálu. [5] 

1.2.2 Price (Cena) 

Cena je v marketingu cestovního ruchu nástrojem, kterým m�žeme velmi ú�inn� p�sobit 

na zákazníky. Nej�ast�ji je propojena s dalšími nástroji marketingu, je významnou sou�ástí 

marketingové strategie (hotely vyšších kategorií svou cenou a kvalitou služeb oslovují 

ur�itou klientelu). 
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V �R se rozvinula �ada typických p�ístup� v marketingu, v nichž je cena jedním 

z klí�ových faktor� – motiva�ní programy pro podporu nákupu (first minute, last minute, 

kluby stálých zákazník�), segmentace zákazník� podle ceny služeb, vytvá�ení zvýhodn�-

ných krátkodobých i dlouhodobých package atd. [2] 

1.2.3 Promotion (Propagace) 

Je souhrn marketingových opat�ení na podporu prodeje a posílení komunikace se zákazní-

ky. Smyslem propagace je informovat potenciální zákazníky a p�esv�d�it je k nákupu ur�i-

tého zboží nebo služby.  

Mezi významné zp�soby propagace z hlediska využití v cestovním ruchu, pat�í: 

� reklama, která je neosobní a placenou formou propagace, 

� podpora prodeje, která p�edstavuje souhrn podn�t�, které zákazníka p�esv�d�ují o 

výhodnosti nákupu, 

� vztahy s ve�ejností, tam pat�í jak p�ímé tak i nep�ímé p�sobení na potencionální zá-

kazníky s cílem p�ipomenout existenci cestovní kancelá�e a nabízených produkt�. 

1.2.4 Place (Distribuce) 

P�edstavuje volbu zp�sobu, jak se produkt dostane k zákazníkovi. Prodejní cesta by m�la 

být optimální, z hlediska efektivnosti (minimalizovat náklady, maximalizovat prodej), 

z hlediska stability (pravidelný prodej spolehlivým obchodním partner�m), z hlediska do-

stupnosti (prodejní místo by m�lo být bez problém� dosažitelné pro široký okruh zákazní-

k�). 

1.2.5 People (Lidé) 

Lidé jsou nezastupitelnou složkou marketingového p�sobení v cestovním ruchu. Ú�astní se 

p�ímo p�i prodeji a poskytování služeb cestovního ruchu. Lidský faktor má silný vliv na 

úsp�šnost prodeje a spokojenost zákazník�. Základní požadavky na pracovníky v cestov-

ním ruchu jsou: 

� pot�ebná kvalifikace a znalost nabízených služeb, obecná orientace v problematice 

cestovního ruchu, 

� odpovídající jazykové schopnosti, 
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� zdvo�ilost, ochota, spole�enské vystupování p�i jednání s lidmi, 

� osobní vlastnosti (spolehlivost, zodpov�dnost), 

� schopnost p�evzít práci a zastoupit své spolupracovníky, 

� ochota dál se vzd�lávat,  

� p�íjemný vzhled, 

� dobré vztahy s ostatními lidmi. 

1.2.6 Partnership (Spolupráce) 

Spolupráce musí existovat proto, že výsledný produkt cestovního ruchu vzniká sou�inností 

mnoha lidí a organizací, ale je zákazníkem hodnocen jako celek.   

Spolupráce m�že poskytovateli služeb p�inášet: 

� rovnom�rn�jší využití kapacit v sezón� (nap�. díky spole�n� uspo�ádaným akcím, 

spole�ným investicím do infrastruktury), 

� zvýšení odb�ru služeb mimo sezónu a v ur�ité dny v týdnu (díky spole�n� uspo�á-

daným akcím, spolupráce p�i oslovení tour operátor�), 

� zajišt�ní �erpání služby, o níž není velký zájem, nap�. z d�vodu vyšší ceny, malé 

známosti služby, geografické vzdálenosti místa �erpání služby (vytvo�ením spole�-

né rozsáhlejší nabídky, která osloví zákazníka a motivuje jej k cest�, spole�ná pro-

pagace). [8] 

1.2.7 Package (Sestavování balí�k�) 

Jedná se o vytvá�ení souboru vzájemn� se dopl	ujících služeb. B�žnými výhodami pro 

zákazníka jsou zpravidla nižší cena package v porovnání se službami placenými jednotliv� 

(d�sledek odb�ru služby zprost�edkovatelem – cestovní kancelá�í – ve velkém za zvýhod-

n�né ceny), úspora �asu p�i vyhledávání, kompletaci, rezervaci a placení služeb (v porov-

nání s nákupem jednotlivých služeb), vyšší kvalita služeb (nap�. zásah delegáta CK p�i 

problémech s kvalitou služby) a vyšší uspokojení individuálních pot�eb v porovnání se 

zájezdem. Package m�že také nabízet intenzivní sociální kontakty, možnosti spole�ných 

sportovních, turistických a dalších aktivit. 
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Poskytovateli služeb p�ináší package (m�že p�inášet): 

� rovnom�rn�jší využití kapacit v sezón� (nasmlouvání odb�ru pevné kapacity l�-

žek), 

� zvýšení odb�ru služby mimo sezónu a v ur�ité dny v týdnu (mimo sezónní package, 

víkendové package), 

� zajišt�ní �erpání služby, o níž není velký zájem, nap�. z d�vodu vyšší ceny, malé 

známosti služby, geografické vzdálenosti místa �erpání služby (nap�. víkendové zá-

jezdy do Pa�íže), 

� možnost vytvo�ení nabídky pro tematicky i ekonomicky rozdílné segmenty zákaz-

ník�, 

� podpora spolupráce mezi poskytovateli služeb, 

� zvyšování standardu služeb. 

1.2.8 Programming (Programování) 

Spo�ívá ve vytvá�ení vzájemn� navazující nabídky služeb a atraktivit �R, které vytvá�ejí 

výsledný produkt cestovního ruchu. Programování by nem�lo být zam�	ováno 

s vytvá�ením package, nebo� u programování se primárn� jedná o vytvá�ení �asov� a míst-

n� propojené nabídky a package vzniká na základ� volby r�zných služeb, které jsou nabí-

zeny nebo které klient nakupuje na základ� své volby jako celek. 

Typickým programováním, jehož cílem je p�edevším v�tší rovnom�rnost návšt�vnosti mís-

ta a tím snižování sezónnosti, je vytvá�ení souvislé nabídky sportovních a kulturních p�ed-

stavení v daném míst� (Pražské jaro a Pražský podzim, organizování divadelních p�edsta-

vení v lét� v Praze mimo hlavní divadelní sezónu, organizování p�edváno�ních trh�). Pro-

gramem je také nápl	 poznávacího zájezdu, nápl	 pobytového zájezdu i s možností indivi-

duáln� jej modifikovat zákazníkovou volbou fakultativních zájezd�, program historické 

jízdy parního vlaku s navazujícími výstavami, návšt�vami atraktivit. [8] 
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2 CESTOVNÍ RUCH VŠEOBECN� 

Cestovní ruch se stal již neodmyslitelnou sou�ástí dnešní moderní spole�nosti. V rámci 

cestovního ruchu se každoro�n� dává na celém sv�t� do pohybu obrovské množství lidí, 

kte�í zpravidla ve svém volném �ase opoušt�jí do�asn� místa svého stálého bydlišt� za 

ú�elem rekreace, poznání, styku s lidmi a z celé �ady dalších d�vod�. 

Cestovní ruch a cestování mají velmi dlouhou historii a jsou spjaty s po�átky naší civiliza-

ce. První výpravy vedly po souši i po vod�, pozd�ji také vzduchem a nakonec i vesmírným 

prostorem. Jejich d�vody byly obchodní, vojenskopolitické, náboženské �i dokonce �ist� 

prestižní. [2] 

2.1 Definování  cestovního ruchu 

Cestovní ruch je definován jako �innost osoby, cestující na p�echodnou dobu do místa mi-

mo její b�žné životní prost�edí (mimo místo bydlišt�) a to na dobu kratší než je stanovena, 

p�i�emž hlavní ú�el její cesty je jiný než vykonávaní výd�le�né �innosti v navštíveném 

míst�. 

V�d�ím motivem tohoto pohybu a pobytu je zám�rná zm�na prost�edí, jež umož	uje �lo-

v�ku uspokojit n�které z jeho pot�eb, nap�íklad pot�eby odpo�inku, klidu, pohybu, pozná-

ní, kulturních a estetických zážitk�, zm�ny místa, seberealizace a další, pro jejichž uspoko-

jení neposkytuje místo b�žného životního prost�edí (místo jejich bydlišt�) dostatek mož-

ností a p�íležitostí nebo neumož	uje dostate�nou kvalitu jejich uspokojení.  

Cestovní ruch je však nejen stále výrazn�jší složkou spot�eby obyvatelstva, ale stále více 

se stává i výrazným ekonomickým fenoménem.  Aby ú�ast na cestovním ruchu mohla být 

v�bec realizována, je jí t�eba zabezpe�it širokou škálou ekonomických �inností (služeb a 

zboží). To vyplývá ze skute�nosti, že ú�ast na cestovním ruchu je realizována mimo trvalé 

bydlišt�. Do míst cestovního ruchu se lidé musí p�epravit, musí jim být vytvo�eny podmín-

ky pro jejich pobyt, i pro samotné využití volného �asu, které je vlastním motivem ú�asti 

na cestovním ruchu. Tím se cestovní ruch stává i d�ležitou oblastí podnikatelských p�íleži-

tostí a zárove	 i faktorem rozvoje regionálních celk�, národních ekonomik i ekonomiky 

sv�tové.   

Cestovní ruch je tedy nutno chápat v jednot� jeho dvou stránek: 

� cestovní ruch jako zp�sob uspokojování pot�eb, tedy jako oblast spot�eby, 
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� cestovní ruch jako oblast podnikatelských p�íležitostí v mnoha oborech lidské �in-

nosti, a jako významnou sou�ást ekonomiky spole�nosti. [1] 

2.2 �len�ní cestovního ruchu 

Cestovní ruch lze �lenit dle následujících kritérií: 

P�evažující motivace ú�asti na cestovním ruchu: 

� rekrea�ní cestovní ruch, který p�edstavuje nejširší ú�ast obyvatelstva na cestovním 

ruchu. Je realizován obvykle ve vhodném rekrea�ním prost�edí, jehož p�íznivé 

ú�inky jsou využívány v zájmu reprodukce fyzických a duševních sil �lov�ka (ak-

tivní pobyt v p�írod� a uplatn�ní celé �ady sportovních aktivit, her, zájm� a taky 

zahrádka�ení, houba�ení), 

� kulturn� poznávací cestovní ruch je zam��ený p�edevším na poznávání historie, 

kultury, tradic a zvyk� vlastního i jiných národ�. Zahrnuje p�edevším návšt�vu: 

kulturn� historických památek (hrad�, zámk�), kulturních za�ízení (muzea, galerie), 

kulturních akcí (festivaly, divadelní p�edstavení),  

� cestovní ruch s náboženskou orientací je v praxi ozna�ován jako náboženský ces-

tovní ruch �i poutní turistika, kde hlavním motivem je návšt�va poutních a posvát-

ných míst, 

� cestovní ruch se vzd�lávacími motivy, jako jsou r�zné cesty a pobyty s výukou ja-

zyk�, r�zných sportovních disciplín, jógy, jízdy na koních, 

� cestovní ruch se spole�enskými motivy je orientovaný na spole�enské styky a ko-

munikaci mezi lidmi a zahrnuje takové typy ú�asti na cestovním ruchu jako jsou 

nap�. návšt�vy p�átel, p�íbuzných a známých, návšt�vy r�zných spole�enských akcí 

a událostí, 

� zdravotn� orientovaný cestovní ruch je zam��en na zdravotní prevenci, rehabilitaci, 

rekonvalescenci, 

� sportovn� orientovaný cestovní ruch zahrnuje krátkodobé �i dlouhodob�jší pobyty 

se sportovní náplní, zam��ené p�edevším na udržování a posilování zdraví �lov�ka, 

� cestovní ruch orientovaný na poznání p�írodního prost�edí, p�edevším na poznání 

p�írody a života v ní (fauny a flory), 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 18 

� cestovní ruch s dobrodružnými motivy se v posledním období vy�le	uje v samo-

statný typ cestovního ruchu. Jde nap�. o lovecké výpravy, pronásledování divoké 

zv��e, extrémní sporty, 

� cestovní ruch s profesními motivy, do kterého pat�í obchodní, kongresový, cestovní 

ruch veletrh� a výstav, 

� cestovní ruch specificky orientovaný - jde o cestovní ruch se specifickými motivy, 

jako je nap�. nákupní cestovní ruch, politický, vojenský cestovní ruch. 

Podle místa realizace: 

Jde o �len�ní podle území, na kterém cestovní ruch probíhá. �lení se na zahrani�ní a do-

mácí cestovní ruch, mezinárodní, sv�tový a cestovní ruch sv�ta. 

Podle vztahu k platební bilanci státu: 

� zahrani�ní cestovní ruch aktivní, zahrnující p�íjezdy zahrani�ních návšt�vník� do 

ur�ité zem�, 

� zahrani�ní cestovní ruch pasivní, zahrnují výjezdy obyvatel ur�itého státu do za-

hrani�í. 

Podle délky pobytu: 

� krátkodobý charakteristický krátkou dobou pobytu (zpravidla do 3 p�enocování), 

� dlouhodobý s pobytem jež zahrnuje více jak 3 p�enocování, nikoliv však víc než 6 

m�síc� v domácím cestovním ruchu a více než 1 rok v cestovním ruchu zahrani�-

ním. 

Podle zp�sobu zabezpe�ení cesty a pobytu: 

� organizovaný, kdy cestu i pobyt zajiš�ují cestovní kancelá�e,  

� neorganizovaný, kdy si veškeré služby zajiš�uje ú�astník sám. 

Podle po�tu ú�astník�: 

� individuální, kdy ú�astník cestuje sám nebo nejvýše s rodinou, 

� skupinový, kdy cesta a pobyt je zajiš�ována hromadn� pro zájmov� �i jinak vytvo-

�ené kolektivy. 

Podle zp�sobu financování: 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 19 

� komer�ní, kde veškeré náklady si ú�astník pln� hradí sám, 

� sociální, kde �ást náklad� spojených s ú�asti na cestovním ruchu je hrazena za p�i-

sp�ní n�jaké organizace �i instituce. 

Podle v�ku ú�astník�: 

� cestovní ruch d�tí, pokud se jedná o organizované pobyty �i cesty d�tí do 15 let bez 

rodi�� (d�tské tábory, školní výlety), 

� cestovní ruch mládeže je charakterizován jako cestovní ruch mladých lidí p�ibližn� 

ve v�ku 15-24 let, 

� cestovní ruch senior�, d�chodc�, �i obyvatel tzv. t�etího v�ku,  

� cestovní ruch rodin s d�tmi. 

Podle p�evažujícího prost�edí pobytu: 

� m�stský cestovní ruch, s hlavním zám�rem návšt�vy turisticky zajímavých m�st, 

� venkovský cestovní ruch, p�evážn� realizovaný v p�íznivém životním prost�edí 

venkova, 

� láze	ský cestovní ruch, který p�evážn� zahrnuje dlouhodobé pobyty spojené s lé�e-

ním v prost�edí láze	ských míst, 

� cestovní ruch ve st�ediscích cestovního ruchu r�zného charakteru (horská, p�ímo�-

ská st�ediska). [7] 

2.3 Chování zákazník� v sektorech cestovního ruchu 

Pro chování zákazník� jsou d�ležité 2 sektory: 

� motiva�ní a determinující faktory, 

� typologie turist� a jejich chování. 

2.3.1 Motiva�ní a determinující faktory 

Motiva�ní faktory jsou takové faktory, které vedou lidi k pot�eb� rekreace nebo dovolené 

nebo k pot�eb� r�zných aktivit provozovaných ve volném �ase. 
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Motiva�ní faktory lze roz�lenit na �adu kategorií, nap�íklad fyzické (relaxace, zdraví), 

emocionální (estetika), kulturní (gastronomie), postavení (módnost), osobní (návšt�va p�á-

tel), osobní rozvoj (u�ení cizím jazyk�m). 

Determinující faktory jsou dvojího druhu. Jednak ty, které ur�ují, zda zákazník nap�íklad 

bude nebo nebude moci jet na dovolenou. Druhý typ t�chto faktor� ur�uje, jaké typy výlet� 

nebo cest bude moci podniknout za p�edpokladu, že bude moci jet na dovolenou.  

Další z faktor�, které ur�ují typ dovolené je dostupnost vhodných produkt�, dostupnost 

informací o produktech, minulé zkušenosti zákazníka, zákazníkovy p�edstavy o r�zných 

typech dovolených, zákazníkova obliba ur�itých druh� dopravy, ceny r�zných typ� dovo-

lených. [4] 

2.3.2 Typologie turist� a její aplikace v marketingu 

Typologie turist� vznikly na základ� mála nebo žádných empirických údaj�.  

Mohou pomoci navrhnout typy nových produkt�, které by oslovily ur�ité skupiny turist�, 

upozornit na skupiny turist�, které by mohly být ochotné platit vyšší ceny za ur�ité výhody 

(za exkluzivitu a služby), ukázat, které distribu�ní kanály by mohly být pro ur�itý typ turis-

t� nejefektivn�jší, rozhodnout, která sd�lení zam��it na ur�ité typy turist�. 

Rozlišujeme, rekrea�ního turistu (jde o fyzickou rekreaci než o kulturní ,nebo spole�en-

skou nápl	), diverziální turista (snaží se zapomenout na starosti každodenního života), 

zážitkový turista (vyhledává autentické zážitky), experimentální turista (hledá užší kontak-

ty s místní kulturou), existenciální turista (jde mu o úmysl pln� se pono�it do cizích kultur 

a životních styl�). [4] 

2.4 Podmínky rozvoje cestovního ruchu 

Základní podmínkou vzniku, ale i rozvoje cestovního ruchu je p�edevším rozvoj výrobních 

sil, který podmi	uje jak r�st, tak rychlost, ale i sm�ry r�stu, jakož i stagnaci cestovního 

ruchu. Další nezbytnou základní podmínkou jsou mírové podmínky života, bez jejichž do-

držení by nebyl možný ani rozvoj cestovního ruchu. 

Mimo tyto dv� základní podmínky existuje celá �ada dalších podmínek, resp. �initel�, kte-

ré p�sobí na rozvoj cestovního ruchu: 
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Mezi ekonomické �initele pat�í p�edevším celková úrove	 ekonomiky zem�, vyjád�ená 

hrubým domácím produktem, složením platební bilance, dále dosažený stupe	 materiální 

stránky životní úrovn�, fond volného �asu, výše disponibilních p�íjm� obyvatelstva a cel-

ková úrove	 cen na trhu zboží a služeb. 

Mezi ekologické �initele se �adí p�íznivé p�írodní a celkové životní prost�edí. Pat�í sem 

dostatek atraktivního rekrea�ního prostoru, zajímavé p�írodní atraktivity, p�íznivé klima a 

�isté ovzduší. 

Demografi�tí �initelé zahrnují všechno, co se týká obyvatelstva, jeho stavu a složení. Pat�í 

sem hustota obyvatelstva, jeho v�kové a rodinné složení, zdravotní stav. 

Mezi významné faktory, které ovliv	ují a podporují cestovní ruch, pat�í i pracovní zabez-

pe�ení, respektive zabezpe�ení cestovního ruchu dostate�ným po�tem pracovník� s odpo-

vídající kvalifikací v institucích a za�ízeních, které bezprost�edn� obsluhují ú�astníky ces-

tovního ruchu, ve všech ostatních službách cestovního ruchu a vládních a správních insti-

tucích, které mohou svým rozhodováním ovliv	ovat podmínky pro rozvoj cestovního ru-

chu.  

Mezi materiáln�-technické podmínky �adíme ubytovací a stravovací za�ízení, dopravu, 

sportovn�-rekrea�ní za�ízení, ale i dostate�nou sí� obchod� a služeb všech druh� a zdra-

votnické služby. 

Administrativní podmínky rozvoje cestovního ruchu se týkají nej�ast�ji zahrani�ního ces-

tovního ruchu a jsou spojovány s výjezdními a vstupními formalitami, tj. pasovými, vízo-

vými, celními a sm�nárenskými p�edpisy. [3] 
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3 CESTOVNÍ RUCH V �R 

Cestovní ruch p�edstavuje u nás i ve sv�t� velmi dynamicky se rozvíjející segment ekono-

miky. Svým objemem tržeb se �adí ve sv�t� na t�etí místo za petrochemický a automobilo-

vý pr�mysl a rovn�ž rozsahem zam�stnanosti a tvorbou kvalitních pracovních p�íležitostí 

pat�í mezi nejvýznamn�jší ekonomická odv�tví. 

Významným krokem v rámci rozvoje území a rozvoje cestovního ruchu byly v historii 

�eské republiky snahy o zmapování potenciálu území a jeho následné využitelnosti pro 

optimalizaci rozvoje cestovního ruchu. První Rajonizace cestovního ruchu, jako základní 

územn� plánovací dokument, byla vypracována po�átkem šedesátých let. [12] 

3.1 Rajonizace cestovního ruchu 

Rajonizace cestovního ruchu vznikla v souvislosti s vládním usnesením �. 520/1958, které 

uložilo �ídit rozvoj cestovního ruchu díl�ím plánem. Hlavním úkolem Rajonizace bylo 

vymezení oblastí a center cestovního ruchu a navazující ur�ení jejich kategorizace 

z hlediska významu, frekvence turistických aktivit a p�edpokládaného dalšího rozvoje.  

Rajonizace prošla zpracováním po�átkem šedesátých a osmdesátých let a její sou�ástí byla 

i závazná realiza�ní sm�rnice pro všechny státní orgány a organizace. 

Rajonizace vznikla na základ� rozsáhlého pr�zkumu, kde bylo p�ihlíženo k následujícím 

kritériím: 

� základní skupinu byly p�írodní podmínky (vlastnosti terénu, klimatické pom�ry, 

lesnatost, vodní plochy, klasifikace �istoty vody, p�írodní zvláštnosti a chrán�né 

�ásti p�írody), 

� ve druhé skupin� byly šet�eny vlastnosti území, spadající do podmínek vytvo�ených 

lidskou �inností (láze	ská místa, architektonické památky, zámky, hrady, kláštery, 

atd.), 

� t�etí skupinou vytvá�í vybavenost za�ízením umož	ující provoz a využití hodnot, 

které cestovní ruch vyvolávají (ubytovací a pohostinská za�ízení, sportovn�-

technická za�ízení jako lanovky, vleky, koupališt�, lod�nice), 

� ve �tvrté skupin� byla šet�ena dopravní za�ízení (pr�zkum byl provád�n z hlediska 

dopravních sm�r�, p�epravních kapacit), 
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� do páté skupiny byly za�azeny pr�zkumy a hodnocení vliv�, které snižují kvalitu 

území (zne�išt�ní ovzduší, vodních tok�, ale i kalamitní výskyty klíš�at, komár�). 

Po vyhodnocení t�chto skupin bylo území státu rozd�leno na dv� základní skupiny: 

� území s p�evahou vlastností pro cestovní ruch vhodnými, 

� území s p�evahou vlastností pro cestovní ruch nevhodnými. 

V �eské republice bylo celkem  vyty�eno 47 oblastí. 

Pro koordinaci zájm� cestovního ruchu s ostatními funk�ními �lánky území se za�azují 

oblasti cestovního ruchu podle kvality územních podmínek do �ty� kategorií: 

� do první kategorie za�azujeme oblasti s nejkvalitn�jšími p�írodními p�edpoklady a 

podmínkami, se širokým souborem funkcí celostátního i mezinárodního významu a 

se širokou �asovou využitelností (Západo�eské lázn�, Krkonoše, Šumava, Jeseníky, 

Valašsko a Beskydy), 

� do druhé kategorie pat�í oblasti s velmi kvalitními p�írodními p�edpoklady a pod-

mínkami, se širokým souborem funkcí celostátního a mezinárodního významu a se 

smíšenou �asovou využitelností (Mách�v kraj, Doksy, Jizerské hory, Turnovsko, 

�eský ráj, Jiho�eské rybníky, St�ední Vltava, K�ivoklátsko, Dolní Vltava, Posáza-

ví, �eskomoravská vrchovina, Orlické hory, Moravský kras), 

� do t�etí kategorie se zahrnují oblasti cestovního ruchu s kvalitními p�írodními p�ed-

poklady p�estavující nižší zastoupení rekrea�n� vhodných ploch, s užším souborem 

funkcí a možností celostátního významu a se smíšenou �asovou využitelností (�es-

ké Švýcarsko, Labské pískovce, �eské st�edoho�í, Lužické hory, Podkrkonoší, 

Broumovsko, Jesenicko, Žluticko, St�íbrsko, �eský les, Chodsko, Pošumaví, Horní 

Vltava, Kapli�ko, Brdy, Táborsko, Železné hory, Povodí Orlice, Drahanská vyso�i-

na, Podhorácko, Podyjí, Ch�iby, Slovácko), 

� do �tvrté kategorie se zahrnují oblasti cestovního ruchu s územn� omezeným roz-

sahem rekrea�n� vhodných ploch, s významným plošným dopadem faktor� vylu�u-

jících rekrea�ní využitelnost rekrea�n� vhodných ploch, s úzkým rozsahem realizo-

vaných funkcí rozsahem zpravidla oblastního významu (Krušnoho�í, Frýdlantsko, 

M�lnicko, Staroboleslavsko, Džbán, P�ešticko). [12] 
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3.2 Regiony �R 

Koncepce regionální spolupráce a propagace je založena na tzv. marketingových turistic-

kých regionech. Turistické regiony byly vymezeny v letech 1998-1999 na základ� jednání 

v regionech a jsou definovány jako oblasti, pro n�ž je typický ur�itý druh turistiky, který 

jednotlivé prvky dané oblasti spojuje a sjednocuje, ale zárove	 i odlišuje od ostatních regi-

on�. (viz P�ÍLOHA P I). Základem pro uplatn�ní turistického regionu na trhu je existence 

turistických produkt� a turistické nabídky. 

Hlavní význam turistických region� tkví v možnosti ucelené prezentace zem�, která nabízí 

souhrn turistických produkt� reprezentovaných jednotlivými turistickými regiony. Mají 

tedy sloužit p�edevším prezentací �eska v zahrani�í, ale i podpo�e domácího cestovního 

ruchu. Hranice turistických region� nejsou vymezeny striktn�, protože snahou je poskyt-

nout zejména lokalitám umíst�ným na okrajích t�chto region� ur�itou samostatnost p�i 

rozhodování, v jakých regionech resp. Produktech cht�jí být zahrnuty. Turistické regiony 

v�tšinou nekorespondují s územn� správním �len�ním státu. 

V �eské republice je v sou�asné dob� 15 marketingových turistických region� (�eský ráj, 

�eský sever, Jižní �echy, Jižní Morava, Krkonoše, Plze	sko, Praha, Severní Morava a 

Slezsko, Severozápadní �echy, St�ední �echy, St�ední Morava, Šumava, Východní �echy, 

Vyso�ina, Západo�eské lázn�).  

V každém turistickém regionu byl ustaven koordinátor cestovního ruchu, který mimo jiné 

zabezpe�uje oboustrannou komunika�ní vazbu s �eskou centrálou cestovního ruchu. Koor-

dináto�i se podílejí na sjednocování marketingové �innosti subjekt� cestovního ruchu 

v regionech. Výsledkem �innosti je tvorba propaga�ních tiskovin za celý region, vznik 

spole�ných regionálních expozic na zahrani�ních i domácích výstavách a veletrzích, vznik 

regionálních internetových prezentací, vznik nových regionálních turistických produkt�.  

3.3 Význam cestovního ruchu �R 

Cestovní ruch je pr��ezovým odv�tvím, které zahrnuje nejr�zn�jší služby a profese a je 

napojeno na mnoho dalších hospodá�ských �inností. Má dopad na taková odv�tví, jako je 

doprava, stavebnictví, kultura maloobchod a na �etná odv�tví, která vytvá�í produkty sou-

visející s rekreací nebo poskytují služby týkající se volného �asu a obchodního cestovního 

ruchu. A�koliv se na tomto odv�tví podílí n�které velké spole�nosti, p�evládají v n�m p�e-

devším malé a st�ední podniky. Je to odv�tví sektoru služeb, které v ekonomikách vysp�-
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lých stát� p�edstavuje již nadpolovi�ní až dvout�etinový podíl. I v rámci služeb, které jako 

celek vykazují vysokou dynamiku, pat�í cestovní ruch k t�m rychle rostoucím.  

Podle odhad� Sv�tové organizace cestovního ruchu (World Tourist Organisation, WTO) 

bude tvo�it meziro�ní p�ír�stek cestovního ruchu ve sv�tovém m��ítku 2,5 až 2,8 %. V roce 

1999 se ve sv�t� cestovní ruch podílel na tvorb� HDP tém�� 13 %, ve státech EU pak 14 

%. Tvo�il více jak 8 % hodnoty vývozu zboží a tém�� 35 % inkasa obchodních služeb. 

R�st p�íjm� dosáhl meziro�n� 7,5 %. V této dob� vytvá�í cestovní ruch celosv�tov� 11% 

pracovních míst (ve vysp�lých ekonomikách pak až 15 %).  

M��eno výše uvedenými charakteristikami je význam cestovního ruchu v �eské republice 

nad celosv�tovým i nad pr�m�rem EU. Mezi evropské státy s vyšším podílem cestovního 

ruchu na HDP pat�í tradi�ní turisticky atraktivní zem� Rakousko, Švýcarsko, dále pak státy 

p�i St�edozemním mo�i jako Špan�lsko, Chorvatsko, �ecko. Nejvyšší závislost národních 

ekonomik na cestovním ruchu vykazují malé ostrovní státy Malta a Kypr.  

Cestovní ruch je rovn�ž odv�tvím efektivního zapojení do mezinárodní sm�ny bez pot�eby 

úv�rování a krytí pojistných rizik. Do roku 2020 p�edpokládá Sv�tová organizace cestov-

ního ruchu ro�ní tempo r�stu po�tu cest do zahrani�í 4,1 % což je více jak p�edpokládaný 

3 % maximální r�st sv�tového hospodá�ství. 

Cestovní ruch hraje d�ležitou úlohu v rozvoji v�tšiny evropských region� i našich kraj�. 

Infrastruktura vytvo�ená pro ú�ely cestovního ruchu p�ispívá k místnímu rozvoji a jsou 

vytvá�eny �i udržovány pracovní p�íležitosti dokonce i v oblastech, kde dochází k pr�mys-

lovému �i venkovskému úpadku nebo m�stské obnov�. Pot�eba zvýšit p�itažlivost region� 

je pro stále více destinací a zú�astn�ných stran podn�tem p�istoupit na udržiteln�jší a eko-

logi�t�jší postupy a politiky. Udržitelný cestovní ruch hraje d�ležitou roli p�i zachování a 

posílení kulturního a p�írodního d�dictví ve stále v�tším po�tu oblastí, od um�ní k místní 

gastronomii, �emesl�m �i ochran� biologické rozmanitosti. To vše má kladný dopad na 

vytvá�ení pracovních p�íležitostí a p�ispívá k ekonomickému r�stu. [1] 

3.4 Rozvoj cestovního ruchu v �eské republice 

�eská republika má svou výhodnou geografickou polohu, snadnou dostupnost, p�írodními 

krásy, historické památky, existencí lé�ebných zdroj� d�ležitý pro rozvoj láze	ství a dal-

šími atraktivitami p�íznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. 
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V pr�b�hu posledního desetiletí se množství zahrani�ních návšt�vník� �eské republiky 

tém�� ztrojnásobilo.  

Rok 2002 byl pro cestovní ruch �eské republiky špatný, protože p�ijelo mén� turist�. Vinu 

na tom m�ly jednak letní katastrofální povodn�, jednak dozvuky zá�ijových teroristických 

útok� v New Yorku, které ohromily cestování celosv�tov�. I když rok 2003 byl lepší, exis-

tovala celá �ada d�vod�, pro� se cestovní ruch v �R ješt� více nezvýšil. Nejprve se lidé 

zdráhali jezdit daleko do domova kv�li válce v Iráku a obavám z bezpe�nosti, pozd�ji zase 

brzdil cestování strach z onemocn�ní akutního respira�ního syndromu, které vypuklo 

v Asii.  

Podle p�edb�žných údaj� �NB dosáhly devizové p�íjmy ze zahrani�ního cestovního ruchu 

za leden - zá�í 2006, 3.664,5 mil. USD, což je o 4,2 % více než ve stejném období roku 

2005.   

Mezi perspektivní oblasti rozvoje cestovního ruchu v �eské republice pat�í: 

� kulturní a poznávací cestovní ruch, 

� láze	ský cestovní ruch, 

� kongresový a incentivní (motiva�ní) cestovní ruch, kombinace služebních cest a 

rekreace �i turistických pobyt�, 

� cykloturistika a p�ší turistika, 

� tematicky zam��ený cestovní ruch (sklá�ství, historická �emesla, pivovarnictví, vi-

na�ství). [1] 

3.5 Problémy rozvoje cestovního ruchu 

P�estože je cestovní ruch považován za dynamicky se rozvíjející ekonomické odv�tví 

s významnými dopady na tvorbu pracovních míst, naráží rozvoj cestovního ruchu 

v regionech na tyto bariéry:  

� nedostate�ná infrastruktura cestovního ruchu a nerozvinutých služeb,  

� nedostatek pot�ebných odborník� pro �ízení podnikatelských subjekt� v �R (uby-

tovací, informa�ní, marketingové subjekty), 

� absence marketingových koncepcí rozvoje �R jako evropské destinace,  
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� nízká úrove	 partnerství mezi NNO, podnikatelské subjekty, obcemi, kraji a stá-

tem, 

� omezené finan�ní prost�edky pro rozvoj podnikání, 

� nedostatek nosných projekt� vedoucích k tvorb� produkt� �R, 

� nedostatek finan�ních prost�edk� na údržbu a obnovu kulturního d�dictví, 

� nízká technická úrove	 a vybavenost za�ízení koupališ� na vodních tocích a nádr-

žích, v�etn� um�le vybudovaných koupališ� (bazény), ale i vybavení turistických 

tras, lyža�ských a b�žeckých tratí, cyklotras a cyklostezek (odpo�ívadla, hygienická 

za�ízení apod.), 

� výrazné vnitroregionální rozdíly v úrovni vybavenosti a v návšt�vnosti, 

� nedostate�ná schopnost subjekt� na trhu cestovního ruchu reagovat na trendy pro-

bíhající jak na stran� poptávky tak na stran� nabídky, 

� atraktivit cestovního ruchu, nabídka produkt�, marketingová komunikace atd.). [1] 

3.6 Organizace cestovního ruchu v �R 

Cestovní ruch v �eské republice je p�edm�tem zájmu a pravomocí n�kolika orgán� na r�z-

ných úrovních. Mezi hlavní instituce pat�í: 

� Ministerstvo pro místní rozvoj �R, který je podle kompeten�ního zákona pov��eno 

výkonem státní správy v oblasti cestovního ruchu. Mezi hlavní �innosti pat�í ná-

vrhy p�íslušných právních norem, tvorba a realizace program� zam��ených na roz-

voj cestovního ruchu, koordinace �inností ostatních orgán�, získávání a rozd�lová-

ní finan�ních prost�edk� pro rozvoj cestovního ruchu, sledování a analýza statistic-

kých údaj�, 

� �eská centrála cestovního ruchu je organizací pod�ízenou MMR �R a je odpov�d-

ná za propagaci �eské republiky na sv�tovém trhu cestovního ruchu. Mezi hlavní 

aktivity pat�í ú�ast na propaga�ních akcích, poskytování informací o �eské repub-

lice u nás i v zahrani�í, organizuje pobyt pro noviná�e v �eské republice, zajiš�uje 

regionální prezentace, vydává �adu propaga�ních materiálu o �R, 

� Regionální orgány státní správy p�sobí na úrovni krajských ú�ad� a na úrovni jed-

notlivých m�stských a obecních ú�ad�, 
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� Orgány samosprávy v oblasti cestovního ruchu p�sobí na nejvyšší úrovni (Posla-

necká sn�movna Parlamentu �eské republiky, kde jsou z�ízeny Podvýbor pro ob-

chod a cestovní ruch a Podvýbor pro propagaci �eské republiky v zahrani�í). 

Hlavním posláním je volba a schvalování právních norem v cestovním ruchu, 

� Regionální, ob�anská sdružení v cestovním ruchu, která jsou utvá�ena spojením 

n�kolika m�st, obcí, podnikatelských subjekt�, za ú�elem podpory cestovního ru-

chu v dané oblasti, 

� Informa�ní centra jsou subjekty cestovního ruchu, která poskytují prvotní informa-

ce návšt�vník�m regionu a sou�asn� by m�ly danou oblast propagovat, 

� Profesní sdružení cestovního ruchu p�sobí v oblasti služeb ubytovacích a stravova-

cích (Národní federace hotel� a restaurací), informa�ních (Asociace turistických in-

forma�ních center), dopravních (Spole�enství autodopravc� �ech a Moravy) a ces-

tovních kancelá�í (Asociace cestovních kancelá�í �R). [1] 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 29 

4 UBYTOVACÍ SLUŽBY 

Ubytovací služby p�edstavují základní podmínku pro rozvoj cestovního ruchu. M�žeme je 

charakterizovat jako umožn�ní p�echodného ubytování mimo místo trvalého bydlišt�.  

Rozvoj ubytovacích za�ízení je nerozlu�n� spjat s politickými, hospodá�skými a sociálními 

zm�nami ve spole�nosti, které zprost�edkovan� ovliv	ují pohyb obyvatelstva mimo místo 

trvalého bydlišt� a p�sobí na vznik r�zných druh� ubytovacích za�ízení. [10] 

4.1 Historie a vývoj ubytovacích za	ízení 

Mezi první ubytovací za�ízení pat�í ubytovací hostince, které vznikaly v souvislosti 

s cestováním za obchodem, s rozvojem dostavníkové dopravy, pošty a pozd�ji železnice. 

�asto se považují za p�edch�dce hotel�. Hotel se jako samostatné za�ízení pro ubytování 

cestující ve�ejnosti objevuje na p�elomu 18. a 19. století. Název hotel je p�evzat 

z fancouštiny, kde vznikl ze st�edov�kého latinského pojmenování hostinec. 

Rozvoj cyklistiky a pozd�ji automobilismu výrazn� ovlivnil další rozší�ení ubytovacích 

za�ízení. V této dob� vznikají prvé seznamy hotel� pro pot�eby �len� p�íslušných sportov-

ních klub�. Prvé z nich jsou známy již p�ed koncem 19. století a lze je považovat za základ 

pozd�jší hotelové klasifikace. Rozvoj hotelnictví v Evrop� je patrný p�edevším v zemích 

s p�íznivými podmínkami pro rozvoj obchodu a cestovního ruchu, jako nap�. ve Francii, 

Velké Británii, v 19. století ve Švýcarsku a v N�mecku. Zna�ný rozvoj hotelnictví zazna-

menávají i Spojené státy americké.  

Hotelnictví p�edstavuje v sou�asné dob� nedílnou sou�ást cestovního ruchu. Jeho p�edm�-

tem je výstavba, �ízení a organizace hotel� i velkých hotelových �et�zc�, zabezpe�ování 

jejich provozu a poskytování hotelových služeb. [7] 

4.2 �len�ní ubytovacích za	ízení 

S rozvojem cestovního ruchu dochází postupn� k diferenciaci r�zných druh� ubytovacích 

za�ízení, která poskytují ú�astník�m cestovního ruchu služby na r�zné úrovni a v r�zném 

rozsahu.  
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Ubytovací za�ízení m�žeme �lenit podle mnoha kritérii: 

� podle velikosti (malá od 5-100 pokoj�, st�ední od 101-250 pokoj�, velká od 251 

pokoje a výše), 

� podle doby provozu (celoro�ní, sezónní), 

� podle umíst�ní (m�stská za�ízení, láze	ská za�ízení, horská za�ízení), 

� podle p�evažující klientely (pro obchodníky, rodiny s d�tmi, sportovce), 

� podle druhu za�ízení a jeho funkce p�i uspokojování pot�eb cestujících (hotel, mo-

tel). [10] 

4.3 Charakteristika kategorií ubytovacích za	ízení dle metodiky platné 

v �eské republice 

Kategorizací rozumíme roz�len�ní ubytovacích za�ízení podle druh� do kategorií. 

Klasifikace je za�azení jednotlivých kategorií podle vybavení, úrovn� a rozsahu poskyto-

vaných služeb do t�íd. Cílem jakékoliv klasifikace je zachování ur�itého standardu p�i vý-

stavb� a z�izování ubytovacích za�ízení a dodržování p�íslušné kvality poskytovaných slu-

žeb. 

Roz�len�ní ubytovacích za�ízení dle kategorií: 

� Hotel, ubytovací za�ízení s nejmén� 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování 

p�echodného ubytování a služeb s tím spojených (stravovací služby). Hotely se �le-

ní do p�ti t�íd. 

� Motel je ubytovací za�ízení s nejmén� 10 pokoji pro hosty, které poskytuje p�e-

chodné ubytování a služby s tím spojené pro motoristy a �lení se do �ty� t�íd. Ná-

všt�vník�m je umožn�no parkování v blízkosti motelu. 

� Penzion je ubytovací za�ízení s nejmén� p�ti pokoji, s omezeným rozsahem spole-

�enských a dopl	kových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými 

s hotelem. �lení se do �ty� t�íd. 

� Botel p�edstavuje ubytovací za�ízení umíst�né v trvale zakotvené osobní lodi. 
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� Kemp je ubytovací za�ízení pro p�echodné ubytování bu� ve vlastním za�ízení hos-

t� (stan, obytný p�ív�s) pop�ípad� i v ubytovacích objektech provozovatele (chaty). 

Kempy jsou za�azovány od jedné do �ty� hv�zdi�ek. 

� Chatová osada je ubytovací za�ízení pro p�echodné ubytování host� výhradn� 

v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, bungalovy). Chatové osady jsou za-

�azovány od jedné do t�í hv�zdi�ek. 

� Turistická ubytovna je jednodušší ubytovací za�ízení pro p�echodné ubytování hos-

t� s v�tším po�tem l�žek v ubytovacích místnostech. Za�azuje se od jedné do dvou 

hv�zdi�ek. [7] 

V �eské republice byly tržby z ubytovacích za�ízení klesající o 0,1 % (leden 2007). Ze 

statistických podklad� vyplývá, že pro leden netypické teplé po�así ovlivnilo pokles tržeb 

�ady ubytovacích za�ízení v horských st�ediscích, p�i�emž na druhé stran� byl tento vývoj 

�áste�n� kompenzován zvýšeným r�stem tržeb za�ízení poskytujících ubytování v centrech 

m�stské �i láze	ské turistiky. [13] 
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5 STRAVOVACÍ SLUŽBY 

S ú�asti na cestovním ruchu jsou nezbytn� spojeny i další základní služby, které uspokojují 

základní pot�ebu �lov�ka, pot�ebu výživy. Pro ú�astníky mezinárodního cestovního ruchu 

však p�edstavuje stravování nejen nasycení, ale i možnost seznámit se s ur�itým specific-

kým prvkem kultury daného národa �i regionu.  

Formy zajišt�ní stravování mohou být r�zné. Ú�astník cestovního ruchu si m�že tyto služ-

by zajiš�ovat sám, pak hovo�íme o individuálním stravování. V tomto p�ípad� p�ípravu 

pokrm� a nápoj� realizují samostatní ú�astníci cestovního ruchu ve zvoleném �ase a pro-

storu.  

Jinou možnost nabízí forma spole�ného stravování. Jedná se o hromadnou p�ípravu pokr-

m� a nápoj� pro velké skupiny osob, kdy výroba, odbyt i kone�ná spot�eba jsou ve v�tšin� 

p�ípad� místn� i �asov� úzce propojeny.  

Restaura�ní stravování je poskytované jako služba, která zajiš�uje uspokojení širšího spek-

tra pot�eb zákazník� prost�ednictvím svých t�í funkcí: 

� funkce stravovací – základní spo�ívá v zajišt�ní výživy podáváním hlavních jídel 

b�hem dne, 

� funkce dopl	ková p�edstavuje možnost ob�erstvení mezi hlavními jídly a nabídku 

nápoj�,  

� funkce spole�ensko-zábavní vytvá�í podmínky pro uspokojené pot�eby spole�enské 

komunikace, setkávání, zábavy, her, rozptýlení v za�ízeních restaura�ního stravo-

vání. [10] 

V lednu 2007 byl zaznamenán v �eské republice meziro�ní r�st tržeb v pohostinských a 

stravovacích za�ízeních o 1,9 %. [13]  
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6 KULTURNÍ D�DICTVÍ V CESTOVNÍM RUCHU 

Kulturní d�dictví jsou podle Rady Evropy hodnoty, které vytvo�il nebo p�etvo�il �lov�k jak 

v oblasti duchovní, tak hmotné. Tyto hodnoty, �ili naše dnešní kulturní d�dictví, vznikaly 

tak, že každá d�ív�jší generace p�ejala v�domosti a zvyky od minulých generací a p�edala 

je následujícím generacím. To je také základ kulturních tradic.  

Díky historickým a geografickým podmínkám mívaly tyto hodnoty v každém národnost-

ním celku specifický charakter, který se zpravidla liší od charakteru kulturního d�dictví 

sousedních zemí. 

P�es rozdíly však, v souvislosti s historickými podmínkami a prom�	ujícími se geopolitic-

kými celky, existují mezi národními kulturními d�dictvími r�zných zemí jisté podobnosti 

(um�lecké slohy) a spojnice. I proto je kulturní d�dictví každé zem� sou�ástí kulturního 

d�dictví širšího územního celku, který tvo�í spolu s okolními zem�mi.  

Kulturní d�dictví rozlišujeme: 

� nehmotné - duchovní (písn�, tance, zvyky), 

� hmotné - movité (architektura, plastika, malba, um�lecké �emeslo). [7] 
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7 DOPRAVNÍ SLUŽBY 

Doprava je základní p�edpoklad pro rozvoj cestovního ruchu. P�eklenuje prostorové a �a-

sové rozdíly mezi bydlišt�m a místem cestovního ruchu.  

Dopravní služby jsou služby, které jsou spojeny se zabezpe�ením p�epravy ú�astník� a 

jejich zavazadel, v�etn� poskytování informací o dopravních spojích. V závislosti na druhu 

dopravního prost�edku tyto služby poskytují p�ímo dopravci (dopravní spole�nosti) nebo je 

zprost�edkovávají p�epravci, zejména cestovní kancelá�e a cestovní agentury. 

V �eské republice p�evládá doprava silni�ní a to jak doprava osobními automobily, tak i 

doprava autobusová.  

Podle p�epravního principu se doprava d�lí na dopravu železni�ní, silni�ní, leteckou, 

námo�ní, �í�ní, m�stskou, horské dráhy, lanovky, kola, p�ší turistiky. [10] 

V �R k �tvrtému �tvrtletí 2006, za r�stem tržeb dopravy (o 1,4 %) stály p�edevším vedlejší 

a pomocné �innosti (r�st o 7,2 %) a na rozdíl od p�edešlého �tvrtletí železni�ní doprava i 

silni�ní doprava (r�st o 14,6 %). Letecká doprava z�stala skoro na stejné úrovni jak v p�e-

dešlém období, pokles o 0,1 %. Nízký stav vodní hladiny splavných �ek a nižší tržby z 

prodeje zboží provozovaného n�kterými jednotkami jako vedlejší �innost, vedly k výraz-

nému poklesu vnitrozemské vodní dopravy (o 31,8 %). [14] 
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8 LÁZE�SKÝ CESTOVNÍ RUCH 

V historii vývoje lidské spole�nosti a kultury m�žeme sledovat již od starov�ku. Zájem lidí 

o místa spojená s výv�rem termálních �i minerálních pramen�. Tyto vody hojily lidem 

rány a bolesti, oh�ívaly je a byly i pomocníkem p�i výkonu n�kterých prací. V místech je-

jich trvalého výskytu se za�aly budovat speciální ú�elové stavby pro využití pramen�. 

Rozvoj láze	ství v evropském pojetí je založen na pradávném zájmu lidí o p�írodní mine-

rální prameny. Láze	ský cestovní ruch byl historicky jednou z prvních oblíbených forem  

novodobého cestovního ruchu již od 18. století a je jako svébytná sou�ást cestovního ruchu 

prezentován dodnes, nebo�: 

� v rámci láze	ství je vždy využívána i materiáln� technická vybavenost sloužící ces-

tovnímu ruchu v daném míst�, 

� láze	ství je významnou sou�ástí domácího cestovního ruchu díky atraktivit� láze	-

ských míst a kulturn� spole�enské programové nabídce, která je zde zpravidla spe-

ciáln� p�ipravována pro návšt�vníky, 

� láze	ství je i jedním z významných motiv� aktivního zahrani�ního cestovního ru-

chu vzhledem k jedine�nosti n�kterých p�írodních lé�ivých zdroj� �i použitých lé-

�ebných metod v dané oblasti. 

Pro existenci láze	ského cestovního ruchu v konkrétní lokalit� musí být spln�ny ur�ité 

materiální p�edpoklady: 

� existence p�írodních lé�ivých zdroj�, 

� vybavenost láze	sko-lé�ebným za�ízením, 

� p�ítomnost dalších složek materiáln� technického vybavení - ubytovací a stravovací 

kapacity, 

� vhodné estetické a p�írodní prost�edí, 

� zajišt�ní možnosti spole�ensko-kulturního a sportovního vyžití. 

Mezi p�írodní lé�ivé zdroje jsou v �eské republice zahrnovány: 

� minerální vody a termální vody, to jsou podzemní vody se zvýšeným obsahem solí, 

plyn�, stopových prvk�, radonu a podzemní vody s teplotou vyšší než 25ºC,  

� peloidy-bahno, rašelina a slatina, lé�ebné plyny (p�írodní oxid uhli�itý). [7] 
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9 ZÁV�RY Z TEORETICKÉ �ÁSTI 

Cestovní ruch p�edstavuje významné národohospodá�ské odv�tví, které má pr��ezový cha-

rakter a na jeho realizaci se podílí celá �ada dalších odv�tví – doprava, kultura apod. Je to 

odv�tví sektoru služeb, které v ekonomikách vysp�lých stát�  p�edstavuje již nadpolovi�-

nou v�tšinu až dvou t�etinový podíl.  

Cestovní ruch je považován za odv�tví budoucnosti, který vytvá�í �adu pracovních p�íleži-

tostí a podstatným zp�sobem ovliv	uje další oblasti jako jsou tvorba hrubého domácího 

produktu, pozitivn� ovliv	uje platební bilanci, tvo�í p�íjmy do státního rozpo�tu.  

�eská republika má z hlediska cestovního ruchu výhodnou geografickou polohu ve st�edu 

Evropy. V pr�b�hu historie byl život na jejím území ovliv	ován mnoha událostmi a celko-

vý vývoj zde zanechal bohaté kulturn� historické d�dictví. P�íjemné klimatické podmínky 

a rozmanitá p�íroda spole�n� s množstvím památek vytvá�ejí p�edpoklady k tomu, aby 

�eská republika pat�ila k nejvýznamn�jším turistickým cíl�m Evropy. 

Aktivity regionálních i mikroregionálních turistických organizací se již za�ínají slibn� roz-

víjet. K vytvo�ení a udržení si dobrého image oblasti, je pot�eba využít všech nejnov�jších 

možností a technik marketingu cestovního ruchu. Pro kladný rozvoj regionálního cestovní-

ho ruchu je t�eba mít na z�eteli, že domácího, natož zahrani�ního turistu nemotivuje 

k návšt�v� oblast vymezená z územn� správního hlediska, ale charakteristický, krajinný 

nebo historicky vymezený celek s atraktivami odpovídajícími jeho zájmu.  
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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10 CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU LUHA�OVSKÉ ZÁLESÍ 

Mikroregion Luha�ovské Zálesí byl založen v roce 1999 jako zájmové sdružení právnic-

kých osob s názvem „SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU LUHA�OVSKÉHO 

ZÁLESÍ“. Po vydání zákon �. 128/2000 Sb., o obcích p�ijal nový název „MIKROREGION 

LUHA�OVSKÉ ZÁLESÍ“ (viz P�ÍLOHA P II). [11] 

Mikroregion Luha�ovské Zálesí je sou�ástí Zlínského kraje a spadá do n�j celkem 21 obcí 

(B�ez�vky, Dobrkovice, Biskupice , Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, H�ivín�v Újezd, 

Ka	ovice, Kelníky, Ludkovice, Luha�ovice, Petr�vka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, 

Sehradice, Slavi�ín, Slopné, Velký O�echov, Lipová, Rudimov). Rozkládá se na 212 km² a 

má více než 22 tisíc obyvatel. Na 1 km² zde bydlí 105 lidí. P�i posledním s�ítání lidu, do-

m� a byt� v roce 2001 m�l mikroregion celkem 5159 dom� a 8151 byt�, z toho bylo 87,1 

% dom� a 88,6 % byt� obydlených trvale. Územní celek sousedí ve východní �ásti s mik-

roregionem Jižní Valašsko, na jihu s mikroregionem Uherskobrodsko, v západní �ásti s 

mikroregionem Za Morav�, na severu se Zlínskem a na severovýchod� s Vizovickem. P�i-

rozeným spádovým st�ediskem obcí tohoto mikroregionu je p�edevším láze	ské m�sto 

Luha�ovice, jež se od roku 2003 stává obcí s rozší�enou p�sobností. V�tšina obcí mikrore-

gionu tedy spadá pod tento ú�ad. Významné místo v severovýchodní �ásti zaujímá m�sto 

Slavi�ín, které je i nejv�tším m�stem mikroregionu. Západní �ást mikroregionu je ovšem 

velmi významn� ovliv	ována m�stem Zlín, a proto obce B�ez�vky, Dobrkovice, Doubra-

vy, H�ivín�v Újezd, Ka	ovice, Kelníky, Provodov a Velký O�echov už spadají pod obec s 

rozší�enou p�sobností Zlín. Z historického hlediska jsou dle první písemné zmínky nejstar-

ší obce Biskupice, Sehradice a Velký O�echov.K �eské a moravské národnosti se p�i 

posledním s�ítání lidu v roce 2001 hlásilo 96,7 % místní populace. Z národnostních menšin 

p�evládá slovenská, kterou uvedlo 1,4 % obyvatel. [18] 

Po�et obcí 21 

Rozloha v km2 212 

Po�et obyvatel 22 294 

Hustota obyvatel na 1 km2 105 

Tab. 1. Údaje o mikroregionu Luha�ovské Zálesí  [18] 
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10.1 Historie obcí 

Mikroregion Luha�ovské Zálesí, který tvo�í 19 obcí, je tém�� totožný s etnografickým vy-

mezením Zálesí, p�echodové oblasti Hané, Slovácka a Valašska a nachází se p�evážn� ve 

Vizovické vrchovin�. Z historického hlediska jde o seskupení obcí zejména z panství 

Uherský Brod, Luha�ovice a Sv�tlov. Po roce 1848 pat�ila oblast �áste�n� do soudních 

okres� Valašské Klobouky a Vizovice, v�tší �ást Zálesí náležela do soudního okresu Uher-

ský Brod. V letech 1949-1960 spadala v�tšina Zálesí pod uherskobrodský, gottwaldovský 

a valašskokloboucký okres, správní reformou roku 1960 zde vznikl velký okres Gottwal-

dov (od 1. 1. 1990 Zlín). Od roku 2003, po vzniku správních obvod� obcí s rozší�enou 

p�sobností, spadá 11 obcí pod Luha�ovice a 8 obcí pod Zlín. Nejstarší st�edov�ké osídlení 

oblasti bylo na Uherskobrodsku - Biskupice, Velký O�echov. V období od poloviny 13. do 

poloviny 14. století v kraji probíhala významná koloniza�ní vlna (v této dob� byly založe-

ny nap�íklad Pozlovice, Sehradice, Slavi�ín a Slopné), která byla p�evážn� �eská. 

Naopak 17. století p�inášelo kraji proti p�edchozímu období prosperity a míru op�t zkázu: 

bo�kajovský vpád, t�icetiletá válka a vpády Turk�. Lámová komise roku 1670 zde zjistila 

více než t�etinu zaniklých hospodá�ství. Barokní atmosféra velmi oživila zejména kulturní 

d�ní. Dala vzniknout mnoha architektonicky hodnotným stavbám (chrám ve Velkém O�e-

chov�, mariánský poutní kostel v Provodov�). Významného privilegia se v té dob� dostalo 

Pozlovicím, kterým roku 1758 ud�lila Marie Terezie tržní práva a Pozlovice se staly m�s-

te�kem. Tereziánská éra byla také dobou rozvoje školství. 

Zálesí bylo d�íve p�edevším zem�d�lským krajem. Významnou roli zde hrálo dobytká�ství, 

ovocná�ství (rozší�eno bylo sušení ovoce a výroba pálenky), ale také v�ela�ství. Mnoho lidí 

odcházelo za obživou na sezónní práce, nejednomu se jako nejlepší východisko jevilo vy-

st�hování, ponejvíce do Ameriky. Hodn� lidí odcházelo do sv�ta za výd�lkem jako zv�ro-

klesti�i. Pr�mysl v záleském mikroregionu reprezentovaly nap�íklad výroba borovi�ky, 

slivovice a likér� Jelínek a synové (Luha�ovice, 1856), Pive�kova koželužna ve Slavi�ín�, 

která po�átkem 20. století p�ešla na tovární výrobu a po 2. sv�tové válce se rozrostla o to-

várnu na výrobu obuvi zn. JAPIS (pozd�ji Svit, dnes Prabos). Ve 30. letech minulého sto-

letí se vytvo�ily pracovní p�íležitosti v muni�ní továrn� u Slavi�ína, ve které došlo po válce 

také k zna�nému rozvoji strojírenské výroby. Známé byly také Bujárk�v závod na výrobu 

sou�ástek jízdních kol (Luha�ovice, 1926) nebo cihelny ve Slavi�ín� (1909) a v Biskupi-

cích (1927). 
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Oživení zdejšímu podnikání p�ineslo i dokon�ení stavby železnice na trati Brno - Bylnice 

(nádraží v Hrádku dokon�eno v roce 1888) a rozvoj láze	ství v Luha�ovicích. Poprvé byly 

luha�ovické prameny léka�sky zhodnoceny již roku 1669. V lázních vyv�rá celkem 16 

lé�ebných vod, jeden pramen je sirný (nejznám�jší z nich jsou Vincentka, Ottovka, Aloiska 

a Amandka). Dnes jsou Luha�ovice našimi jedinými lázn�mi s kompletním za�ízením pro 

lé�ení cest dýchacích. Prameny se používají k pitné lé�b�, koupelím a inhalacím. Charakter 

luha�ovickým lázním dodává zvlášt� architektura Dušana Jurkovi�e (Jurkovi��v d�m, 

Jest�abí, Slovácká búda aj.). Mezi dalšími láze	skými domy vyniká Spole�enský d�m arch. 

Králíka. Samostatným architektonickým komplexem je Velká láze	ská kolonáda podle 

návrhu architekta Po�ízka. Ladnost kolonády dopl	uje socha dr. Františka Veselého od 

Úprky. Láze	skou kulturní a spole�enskou atmosféru také významn� ovlivnily �esko-

slovenské styky (zejména v letech 1908-1913), jejichž hlavním inspirátorem byl dr. Pavol 

Blaho. Lázn� navšt�vovala celá �ada osobností, obzvlášt� inspirovaly Leoše Janá�ka. S 

nazna�eným rozvojem láze	ství souvisel i vznik �ady pracovních p�íležitostí. Nejvíce oby-

vatel Zálesí však dojížd�lo a dodnes dojíždí za prací do Zlína a Uherského Brodu.Velkou 

prom�nu pro zdejší zem�d�lský kraj znamenalo zakládání jednotných zem�d�lských druž-

stev v padesátých letech minulého století. Roku 1936 byl Luha�ovicím ud�len statut m�sta. 

Slavi�ín se stal m�stem v roce 1964.Vývoj po p�evratu roku 1989 p�inesl významné zm�ny 

vlastnických a výrobních vztah� (privatizace a zánik jednotných zem�d�lských družstev). 

[11] 

10.1.1 Luha�ovice 

M�sto Luha�ovice leží v jihovýchodní �ásti �eské republiky, v okrese Zlín. Rozkládá se v 

údolí, jehož nadmo�ská výška je minimáln� 250 m n. m. Severozápadní okraj údolí tvo�í 

svahy Malé Kamenné, jihovýchodní �ást je tvo�ena zalesn�ným vrcholem Ob�tové (511 m 

n. m.), jižní �ást kotliny je obklopena pahorky Velké Kamenné (385 m n. m.), Solné (451 

m n.m.), Zálužné (446 m n. m.), Lužné (428 m n. m.) a Ov�írny (429 m n. m.) Všechny 

tyto kopce jsou sou�ástí Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat. Nejvyšším vrcholem v lu-

ha�ovické oblasti je Komonec, vysoký 672 m n. m. Východní a jihovýchodní �ást okolí 

Luha�ovic je sou�ástí Chrán�né krajinné oblasti Bílé Karpaty. 

M�sto Luha�ovice (rozloha 3 299,8 ha, po�et obyvatel 5 704) tvo�í 4 katastrální území a 

vzniklo slou�ením samostatných obcí: Luha�ovice (rozloha 1 450 ha, po�et obyvatel 4 
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975), �etechov (rozloha 532,4 ha, po�et obyvatel 209), Polichno (rozloha 489 ha, po�et 

obyvatel 302), Kladná Žilín (rozloha 828,3 ha, po�et obyvatel 218). [9] 

10.1.2 Biskupice 

Biskupice bývaly Panským statkem olomouckého biskupství, z�ejm� odtud dostala obec 

jméno Biskupice (tj. lidé biskupovi). Biskupice se rozprostírají v úzkém údolí �erného 

potoka mezi výb�žky Vizovické vrchoviny. Obec leží v nadmo�ské výšce 235 m ve vzdá-

lenosti 20 km jihovýchodn� od Zlína. Pošta je v obci od r. 1958, p�edtím m�la obec poštu v 

Luha�ovicích. Telefon byl do obce zaveden r. 1918, elekt�ina r. 1929 a místní rozhlas r. 

1947. Farní ú�ad je od r. 1784 v Luha�ovicích, p�edtím byla obec p�ifa�ena do Pozlovic. 

Matri�ní obvod je v Luha�ovicích. [9] 

10.1.3 B	ez�vky 

B�ez�vky jsou rozloženy v údolí Vizovické vrchoviny 11 km jižn� od Zlína v nadmo�ské 

výšce 349 m. Obcí protéká B�ez�vecký potok. Nestarší zmínka o obci je z r. 1406, kdy 

byly B�ez�vky sou�ástí malenovického panství. V r. 1571 prodal Burjan Tetour z Tetova 

pusté B�ez�vky i se sousedními Doubravami rytí�i Václavu Gajovskému z Gáje. Kolem r. 

1580 nechal Gajovský dosud pusté B�ez�vky znovu obnovit a osídlit novými poddanými 

(r. 1580 se uvádí jeden poddaný „ze vsi nové slove B�ez�vek"). [18] 

10.1.4 Dobrkovice 

Název obce je odvozen od osobního jména Dobrek nebo Dobrka a znamená ves lidí Dobr-

kových. Vesnice leží v hlubokém údolí Vizovických vrch� ve vzdálenosti 20 km jižn� od 

Zlína v nadmo�ské výšce 276 m. St�edem obce protéká malý potok Holom	a, který je p�í-

tokem �eky Olšavy. Od hlavní komunikace z Uherského Brodu p�es Velký O�echov do 

Zlína je obec vzdálena 1 km východním sm�rem. P�ípojka na hlavní silnici byla vybudo-

vána r. 1910. Nejbližší železni�ní stanice je v Biskupicích. Pošta se do obce vozila z Vel-

kého O�echova od r. 1908. Elektrický proud byl do obce zaveden r. 1945. Farní i matri�ní 

ú�ad je ve Velkém O�echov�. [18] 

10.1.5 Dolní Lhota 

Obec Dolní Lhota leží v údolí Horní Olšavy v nadmo�ské výšce cca 229 m, na úpatí chrá-

n�né krajinné oblasti Bílé Karpaty. Horní Olšava, d�íve nazývaná také Štávnice, p�itéká ze 
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Sehradic a v obci p�ibírá vody hornolhotského potoka. Dolní Lhotou prochází frekvento-

vaná komunikace Luha�ovice - Zlín, na kterou se v obci napojuje další silnice vedoucí do 

Valašských Klobouk. Nejbližší železni�ní stanice jsou Luha�ovice (7 km) na trati Luha�o-

vice - Uherský Brod nebo Zádve�ice (10km) na trati Otrokovice - Zlín - Vizovice. 

Na jihu je katastrální území obce lemováno lesními porosty s kopcem Kameni�ná (571m), 

ve st�ední a severní �ásti se nachází vlastní sídelní útvar. [15] 

10.1.6 Doubravky 

Název obce je odvozen od dubového lesa (staro�esky dúbrava „doubí, dubový les"). Obec 

se rozkládá v kopcovitém údolí mezi výb�žky Vizovické vrchoviny ve vzdálenosti 13 km 

jižn� od Zlína v nadmo�ské výšce 337 m. Obcí protéká Ka	ovický (resp. Dubravský) po-

tok. V minulosti se obec jmenovala Veledoubravy (tímto pojmenováním se z�eteln� odli-

šovala od dalších dvou vesnic s podobným názvem - Horních a Dolních Doubravi�ek, leží-

cích poblíž Bohuslavic a zaniklých asi v 15. století). Obec má zem�d�lský charakter, její 

rozloha m��í 1019 ha. V r. 1834 m�la 75 dom� a 388 obyvatel, r. 1850 zde žilo 413 lidí. 

Obyvatelstvo se živilo polními pracemi, pastviná�stvím a chovem dobytka. Krom� hov�zí-

ho dobytka vynikala obec chovem t�žkých koní ardenského plemene a chovem v�el. [11] 

10.1.7 Horní Lhota 

Obec leží v severojižním údolí v nadmo�ské výšce cca 340 m, p�i silnici Zádve�ice-

Luha�ovice asi 7 km severn� od Luha�ovic. Ve starších písemnostech je obec ozna�ována 

jako Lhota Vyšší nebo též Lhota Kamenná (na zadní desce kostelního misálu s vro�ením 

1677 se uvádí „filialem ecclesiam Kamenolhotensem…"), n�mecké prameny ji jmenují 

Ober-Lhotta. Na pe�eti z r. 1776 je k�	 a ratolest a nápis „Pecet obecni Lhot 1776". Zem�-

d�lská p�da je zde kamenitá, málo úrodná - obilninám se p�íliš neda�ilo, p�stovaly se více 

brambory a od minulého století ovocné stromy, p�edevším jablon� a švestky. Skupinový 

vodovod byl v Horní Lhot� vybudován již r. 1931 a od r. 1936 tu pracovala malá elektrár-

na, která zásobovala velkostatek, školu a n�kolik hospodá�ství. Elektrifikace celé obce byla 

dokon�ena r. 1940. [18] 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 43 

10.1.8 H	ivín�v Újezd 

Vesnice je v historických pramenech nazývána Újezd (1373), Blatný Újezd (1381) a pak 

H�ivín�v Újezd (1493); sv�j název odvozuje od rytí�ského rodu H�ivín�, kterým vesnice 

dlouho pat�ila. 

Obec se nachází jižn� od Zlína v údolí Vizovické vrchoviny p�i silnici z Biskupic do Zlína 

v nadmo�ské výšce 270 m. Od Zlína je vzdálena cca 15 km. Obcí protéká �erný potok, od 

severovýchodu se do n�ho v severní �ásti obce vlévá Hudcovský potok, v jižní �ásti obce 

se �erný potok spojuje s Dubravským (resp. Ka	ovským) potokem, p�itékajícím od seve-

rozápadu. Nejstarší historické zprávy o obci pocházejí z r. 1373. Obec byla n�kolikrát po-

stižena povodn�mi a krupobitím; r. 1812 odplavily p�ívaly vody d�ev�né domky ve st�edu 

vesnice p�i potoku a donutily její obyvatele, aby stav�li svá obydlí ve stráních. Krupobitím 

r. 1890 byla zni�ena polovina úrody obilí a další škody na polích zp�sobilo krupobití r. 

1901 a 1907. H�ivín�v Újezd je malá obec, která si trvale udržela zem�d�lský charakter. 

Rozloha obce m��í 766 ha. V roce 1834 m�la obec 82 dom� a 378 obyvatel. Obyvatelstvo 

nacházelo obživu v zem�d�lství a pastevectví. Rozší�eno bylo ovocná�ství, �ást ovoce se 

zpracovávala v místní pálenici (1908, 1930). Od druhé poloviny 19. století odcházeli drob-

ní rolníci a bezzemci za zam�stnáním do sv�ta; p�i žních a jiných sezónních pracích jezdili 

za výd�lkem na Hanou a do Rakous, kam se odst�hovala r. 1908 z obce jedna rodina a r. 

1910 další t�i rodiny; zakoupily si tam zem�d�lské usedlosti. Po první sv�tové válce jezdili 

n�kte�í obyvatelé za prací do pr�myslového Zlína. 

10.1.9 Ka
ovice 

Samostatná politická a katastrální obec, která leží 10,5 km severn� od Uherského Brodu v 

nadmo�ské výšce 260 m. Ka	ovice náležely k panství Luha�ovice, ke kterým byly p�ipoje-

ny n�kdy kolem r. 1619. Obec na východ� hrani�í s katastrem obce Ludkovice, na západ� s 

katastrem Velký O�echov a Dobrkovice. Dalšími sousedními katastry byly Biskupice a 

H�ivín�v Újezd. Místní jméno vzniklo p�íponou -ovice k osobnímu jménu Ka	 (a), zname-

ná ves lidí Ka	ových. Podle údaj� z roku 1930 byli všichni obyvatelé Ka	ovic národnosti 

�eskoslovenské. Z celkového po�tu obyvatel (271) byli všichni vyznání �ímskokatolické-

ho. 
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10.1.10 Kelníky 

P�vod názvu obce nelze p�esn� ur�it; m�žeme ho vysv�tlit n�kolika zp�soby. Jméno obce 

m�že pocházet od osobního jména nap�. ve významu odvozeného podle t�lesných znak�: 

kelník mohl být �lov�k s velikým špi�ákem (podobn� jako Hlavo	, Nohál, B�uchota atd.), 

nebo ten, který opracovává kly a odtud pak ve smyslu ves Kelníkovy rodiny, nebo ves kel-

níl�. V nejstarším názvu je obec zaznamenána „Colniczi", což by mohlo být �teno jako 

Kolníky tj. ves lidí vyráb�jících koly (k�l, stavební materiál). Kelníky jsou vzdáleny asi 20 

km jižn� od Zlína. Rozkládají se na návrší Vizovické vrchoviny v nadmo�ské výšce 337 m. 

Jejich poloha je na jihozápadním svahu kopce Doubí, ze severozápadní a severovýchodní 

strany obklopeného �ástkovským potokem. nerost� se v katastru obce vyskytuje v magur-

ském flyšovém pískovci glaukonit. Osídlení je zde archeologicky doloženo ojedin�lými 

nálezy kamenných mohyl z doby neolitu a kamenných nástroj� z doby eneolitu. 

Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z r. 1362 v soupisu vesnic, jejichž povinností 

bylo od starodávna platit mostné královskému m�stu Hradišti. 

10.1.11 Ludkovice 

Samostatná politická a katastrální obec, která leží 12,5 km severn� od Uherského Brodu v 

nadmo�ské výšce 267 m. Ludkovice náležely k panství Luha�ovice. Obec na východ� hra-

ni�í s katastrem obce �etechov a Pozlovice, na západ� s H�ivínovým Újezdem a Ka	ovi-

cemi, na jihu s Biskupicemi a Luha�ovicemi, na severu s B�ez�vkami a Provodovem. 

Místní jméno vzniklo p�íponou -ovice k osobnímu jménu Ludek, znamená ves lidí Ludko-

vých. Ludkovice jsou samostatná obec s �ástí Pradlisko. [9] 

10.1.12 Petr�vka 

Obec leží 7,5 km od Luha�ovic v nadmo�ské výšce 484 m. Petr�vka hrani�í s katastry obcí 

Nevšová, Kladná-Žilín, Pozlovice, Rudimov a Dolní Lhota. Petr�vka náležela k panství 

Luha�ovice, ke kterému se p�ipojila v r. 1449. 

Místní jméno vzniklo z p�vodního názvu Petrova Ves vynecháním dopl	ujícího slova: 

Petrova - Petrová - zdrobn�ním na Petr�vka (Hosák). Petr�vka, p�vodn� Petrovice. 
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10.1.13 Podhradí 

Ves ležící pod hradem Starý Sv�tlov, vzdálená 16 km severn� od Uherského Brodu, v 

nadmo�ské výšce 354 m. Podhradí náleželo k panství Luha�ovice. Podhradí hrani�í s ka-

tastry obcí Horní Lhota, �etechov, Pradlisko, Pozlovice a Provodov. Ves stávala pod hra-

dem Starý Sv�tlov, odtud i p�ívlastek v roce 1563. Místní jméno vzniklo z apelativa pod-

hradí, p�vodn� podhradie a znamená místo pod hradem.  

10.1.14 Pozlovice 

M�ste�ko ležící 15 km severn� od Uherského Brodu v nadmo�ské výšce 302 m. Pozlovice 

na východ� hrani�í s katastry obcí Dolní Lhota a Petr�vka, na západ� s Ludkovicemi a 

�etechovem, na jihu s Luha�ovicemi a Kladnou-Žilín a na severu s Horní Lhotou a Pod-

hradím. 

Pozlovice náležely k panství Luha�ovice, na konci 18. stol. byly povýšeny na m�ste�ko. 

Místní jméno vzniklo p�íponou -ovice k osobnímu jménu Pozl, Pozel adj. pozl, pozel, které 

utvo�eno stup	ovací partikulí po -k adj. „zlý", zna�í ves lidí Pozlových.  

10.1.15 Provodov 

Ves leží 8,5 km od Zlína v nadmo�ské výšce 380 m. Provodov hrani�í s katastry obcí Hor-

ní Lhota, B�ez�vky, Ludkovice, �etechov, Podhradí a Želechovice. Provodov náležel v r. 

1412 panství sv�tlovskému, od r. 1633 náleží k Luha�ovicím. Místní jméno vzniklo p�i-

vlast	ovací p�íponou -ov k osad� Provod (próvod, pr�vod). Z katastru obce Provodov jsou 

ojedin�lé nálezy z neolitu, eneolitu (kultura se š	�rovou keramikou). Na katastrálním úze-

mí Provodova se nachází p�írodní památka „�ert�v kámen" o vým��e 3,58 ha. Jedná se o 

skalní útvar na severovýchodním ukon�ení h�betu kopce Rýsov, který byl do sou�asného 

vzhledu modelován mechanickým i chemickým zv�tráváním do období starších �tvrtohor a 

je tvo�en silnými, stejn� uklon�nými t�etihorními pískovcovo-slepencovými lavicemi. [9] 

10.1.16 Sehradice 

Obec leží v údolí Horní Olšavy v pr�m�rné nadmo�ské výšce 316 m asi 7 km severový-

chodn� od Luha�ovic p�i okresní silnici z Dolní Lhoty na Újezd a dále do Valašských Klo-

bouk. Název Sehradice �teme poprvé r. 1361 v p�ídomku držitel� hradu, kdy si opat vizo-

vického kláštera st�žuje papeži na své loupeživé sousedy, mezi kterými jmenuje také brat-
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ry „Iessek et Staschek fratres de Ingraditz" (ze Sehradic). Sehradice však mohou být starší, 

nebo� byly vždy sou�ástí rozsáhlého biskupského léna, ke kterému p�vodn� pat�il i Slavi-

�ín a jehož správním centrem byl hrad Engelsberk jmenovaný v zakládací listin� vizovic-

kého kláštera datované k r. 1261. [9] 

10.1.17 Slavi�ín 

M�sto Slavi�ín se nachází v p�edh��í Bílých Karpat v nadmo�ské výšce cca 370 m. Ve 

m�st� se stékají �í�ky Nevšovka a Lukšinka - vodní tok vlévající se dále do Vláry je v n�-

kterých pramenech ozna�ován jako �íka. M�sto leží na tzv. Vlárské dráze vedoucí z Brna 

p�es Uherský Brod do Tren�anské Teplé. Slavi�ín pat�í k nejstarším osadám jižního Valaš-

ska a byl vždy biskupským lénem. První písemná zpráva o n�m je z r. 1256, kdy olo-

moucký biskup Bruno ze Saumburka prop�j�il slavi�ínský újezd (district Zlawizin) svému 

manovi Helembertovi de Turri.  

10.1.18 Slopné 

Obec ležící v údolí Horní Olšavy p�ed jižním okrajem Komonecké vrchoviny, vzdálena je 

asi 8 km jihozápadn� od Vizovic. Nadmo�ská výška se pohybuje kolem 349 m, po�et oby-

vatelstva kolem 700, název snad odvozen od místa „kde se kladly pasti`` �i od slovesa sló-

pati, resp. chlastati (n�m. Chlastendorf). V písemných pramenech se obec sama objevuje 

již po polovin� 13. století, je uvedena ve vý�tu statk�, které byly darovány vizovickému 

klášteru p�i jeho založení v roce 1261.  

10.1.19 Velký O	echov 

V pojmenování obce p�evládal do 17. století tvar p�ídavného jména O�echové (to O�echo-

vé) a teprve od r. 1633 je v textu prvn� doložen název obce v podob� O�echov. Pro rozli-

šení od jiných obcí stejného názvu, zejména O�echova u nedalekých Polešovic, se pro tuto 

obec pak používal p�ívlastek Velký (1671). Název obce v dnešní podob� ukazuje na její 

polohu v míst� kdysi porostlém o�eším. Velký O�echov se rozkládá na návrší Vizovické 

vrchoviny v nadmo�ské výšce 377 m, 17 km jižn� od Zlína. [11] 

10.1.20 Lipová 

Obec se nachází v údolí Lipovského potoka p�i silnici Slavi�ín - Haluzice – Vizovice, asi 4 

km severn� od Slavi�ína. Leží v chrán�né krajinné oblasti Bílé Karpaty v pr�m�rné nad-
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mo�ské výšce 427 m. P�vodn� se nazývala Lípová, v n�meckých pramenech Lipowa, za 

protektorátu Linden. Lípa je pochopiteln� i na nejstarší obecní pe�eti z roku 1782. 

10.1.21 Rudimov 

Obec Rudimov leží v lesnaté krajin� v údolí potoka "T�eš	�vky" asi 6 km východn� od 

Luha�ovic. Z významných památek p�ipome	me d�ev�nou zvonici z roku 1780, kamenný 

k�íž z roku 1746, d�ev�ný k�íž s bohatou d�evo�ezbou z roku 1820, �i poz�statky po slo-

vanském hradisku "Gradca" v trati Zachrástí - Ploštiny. V �ervenci se v obci již n�kolik let 

koná "Rudimovský festiválek". 

10.2 Klimatické podmínky 

V�tšina území spadá do mírn� teplé oblasti, která je charakterizována pr�m�rnou teplotou v 

�ervenci 16 až 18 °C, v lednu -2 až -4 °C, s po�tem 30 - 50 letních dn�. 

Jenom malá, jižní �ást území, leží v teplé oblasti, kde se pr�m�rná teplota v �ervenci pohy-

buje mezi 18 až 19 °C, v lednu mezi -2 až -3 °C a po�et letních dn� dosahuje 50 - 60 dn�. 

Pr�m�rná ro�ní teplota v mikroregionu �iní 7 až 8 °C a pr�m�rný úhrn deš�ových srážek 

od 550 do 750 mm. Žádná �ást území nespadá do chladné oblasti. [11] 

10.3 Demografická situace 

Tém�� dv� t�etiny obyvatelstva bydlí na venkov�, ostatní v Luha�ovicích. K 1. lednu 2003 

m�l územní celek 19 obcí s 27 �ástmi. Na �ásti se �lenila m�sta Luha�ovice, Slavi�ín a 

obec Ludkovice. Podle velikosti obcí a podle po�tu obyvatel jsou nejvíce zastoupeny kate-

gorie obcí od 500 do 999 obyvatel (10 obcí) a do 499 obyvatel (6 obcí), jedna obec je v 

kategorii 1000 až 1999 obyvatel (Pozlovice - 1176 obyvatel) a dv� nad 5000 obyvatel 

(Slavi�ín 7,1 tis. a Luha�ovice 5,6 tis. obyvatel). Slavi�ín je v rámci Zlínského kraje t�inác-

tým nejv�tším a Luha�ovice šestnáctým nejv�tším m�stem dle po�tu obyvatel. Nejvíce lidí 

(57 %) bydlí ve velikostní kategorii obcí nad 5 tis. obyvatel. P�i s�ítání 2001 jsou do cel-

kového po�tu obyvatelstva (v souladu s mezinárodními doporu�eními) zahrnuti i cizinci s 

dlouhodobým pobytem. V údajích p�edchozích s�ítání byli cizinci pobývající na území 

naší republiky s povolením k dlouhodobému pobytu zahrnuti pouze do do�asn� p�ítomné-

ho obyvatelstva. [18]  

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 48 

Po�et obyvatel   v�k.skup.         

celkem   0 - 14 let 15 - 59 let   
60 a více 

let   

Obec 

muži ženy celkem muži ženy muži ženy 

Biskupice 364 364 136 243 234 48 67 

B�ez�vky 307 322 108 213 198 45 65 

Dobrkovice 137 141 43 89 88 29 29 

Dolní Lhota 278 287 108 196 190 26 45 

Doubravy 219 231 66 162 151 23 48 

Horní Lhota 266 264 103 171 148 39 69 

H�iv. Újezd 275 292 93 192 186 36 60 

Ka	ovice 130 143 54 87 85 21 26 

Kelníky 94 80 23 67 44 17 23 

Lipová 138 165 56 87 61 48 51 

Ludkovice 346 335 125 217 194 55 90 

Luha�ovice 2 755 2 866 871 1 823 1 781 440 706 

Petr�vka 172 178 52 126 104 23 45 

Podhradí 102 96 48 61 54 13 22 

Pozlovice 558 618 229 382 378 72 115 

Provodov 385 393 128 250 221 77 102 

Rudimov 123 128 35 72 58 40 46 

Sehradice 364 381 133 241 241 55 75 

Slavi�ín 3 292 3 424 1 200 2 163 2 165 502 686 

Slopné 276 308 106 176 190 48 64 

Velký O�echov 345 352 131 224 225 43 74 

Celkem 10926 11 368 3 848 7 242 6 996 1 700 2508 

Tab. 2 . Po�et obyvatel v obcích podle pohlaví a hlavních v�kových skupin p�i SLDB 2001 

[18]  

Nejvýznamn�jší složkou zdroj� pracovních sil je obyvatelstvo v produktivním v�ku (15 - 

59 let). V mikroregionu byl p�i s�ítání lidu v roce 2001 nejv�tší podíl této skupiny zjišt�n v 

Doubravách (69,6 %) a Dolní Lhot� (68,3 %), nejnižší pak v Podhradí (58,1 %) a v Horní 

Lhot� (60,2 %). Ve m�st� Luha�ovicích žilo v této v�kové kategorii 64,1 % obyvatel a ve 

Slavi�ín� 66,2 % obyvatel. V mikroregionu celkem to bylo 64,8 % což je mírn� pod úrovní 

ve Zlínském kraji. 

Územní útvar Rok Podíl obyvatelstva ve v�ku 

    0 - 14 let 15 - 59 let 60 a více let 

Mikroregion celkem 2001 17,1 64,8 18,1 

Okres Zlín celkem 2001 16,1 65,0 18,9 

Okres Zlín celkem 2001 16,5 65,0 18,5 

Tab. 3. V�ková struktura obyvatelstva podle hlavních v�kových skupin dle SLDB [18] 
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10.4 Doprava 

Silni�ní doprava 

Území mikroregionu protíná silni�ní sí� o, která je tvo�ena výhradn� silnicemi II. a III. 

t�ídy. Silnic II. t�ídy je 6: 

� �. 488 Vsetín - Vizovice - Hrádek na Vlárské dráze (v úseku Slavi�ín - Hrádek),  

� �. 490 �íkovice - Holešov - Zlín - Nivnice ( v úseku B�ez�vky - Ludkovice - Bis-

kupice),  

� �. 492 Zádve�ice - Luha�ovice – Biskupice, 

� �. 493 Luha�ovice - Petr�vka – Slavi�ín,  

� �. 495 Moravský Písek - Uherský Brod - Bylnice ( úsek Hrádek na Vl. dráze),  

� �. 496 Luha�ovice - Bojkovice - Kom	a (v úseku Luha�ovice - Kladná-Žilín). 

Železni�ní doprava 

Železni�ní osobní dopravu zabezpe�uje státní organizace �eské dráhy.  

Mikroregionem prochází dv� železni�ní trat� vnitrostátního významu: 

� �. 340 Brno - Vlárský pr�smyk ( v úseku Hrádek na Vlárské dráze - Divnice),  

� �. 345 Luha�ovice - Újezdec u Luha�ovic (v úseku Luha�ovice, Biskupice, Polich-

no, Újezdec u Luha�ovic). [18]

10.5 P	írodní podmínky 

Území mikroregionu je po geologické stránce sou�ástí magurského flyše vn�jšího karpat-

ského oblouku. Celá oblast se rozprostírá v tzv. ra�anské jednotce. Charakteristickým ry-

sem jsou zde �lenité h�bety, které jsou vzájemn� odd�leny údolími vodních tok�. N�která z 

t�chto údolí respektují pr�b�h vrás ve sm�ru severovýchod - jihozápad, u dalších je patrná 

orientace k jihu, což je vysv�tlováno zlomovými poruchami zemské k�ry.  

Reliéf mikroregionu je tvo�en Bílými Karpatami a zejména Vizovickou vrchovinou, jejíž 

jihovýchodní �ást se také nazývá Luha�ovická vrchovina. Osou Vizovické vrchoviny je 

Kláš�ovský h�bet probíhající od jihozápadu k severovýchodu. V mikroregionu dosahuje 

nejv�tší výšky Komonec (672 metr� nad mo�em). Severovýchodn� od Luha�ovic, soub�ž-

n� s Kláš�ovským h�betem, probíhá další h�eben s nejv�tšími vrcholy Kameni�ná a Uhlis-
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ka (oba 521 m n. m.). Ploché hornatiny jsou tvo�eny p�evážn� z odolných pískovc�. Na 

nerostné suroviny je mikroregion chudý. Nejvýznamn�jší jsou cihlá�ská ložiska v Biskupi-

cích, kde se nachází vápnité jílovce, zv�traliny jílovc� a svahové hlíny. Jediným stavebním 

kamenem jsou zde pískovce. [20] 

Území je chudé i na podzemní vody vzhledem k tém�� nepropustným horninám karpatské-

ho flyše. Vodní toky jsou krátké, typické pro oblast Bílých Karpat.  Pom�rn� bohaté je 

území na minerální prameny. V luha�ovské oblasti se vyskytují uhli�ité vody, které se cha-

rakterizují jako uhli�ité, hydrogenuhli�itano - chloridové, sodné, jodové, studené, hypoto-

nické, s další p�ísadou bromu, železa, lithia, bária a kyseliny metaborité. P�vod t�chto vod 

souvisí s procesy v t�etihorách. Druhou skupinou minerálních vod jsou sirné vody, které 

obsahují p�edevším sirovodík. Velký význam pro tuto oblast mají povrchové vody, protože 

p�i velkém nedostatku podzemních vod jsou zdrojem pitné vody. V roce 1930 byla vybu-

dována na Luha�ovickém potoce, 2 km severovýchodn� od lázní p�ehrada, jejíž plocha �iní 

40 ha. Nádrž má ochranný význam. V roce 1968 byla dobudována nádrž Ludkovice na 

Ludkovickém potoce o ploše 12,4 ha, jež slouží výhradn� k vodárenským ú�el�m. Na 

�ástkovském potoce se nachází vodní nádrž o ploše 2,5 ha. [11] 

10.6 Památky 

Na území mikroregionu je registrováno 56 kulturních památek. Nejstaršími jsou z�ícenina 

hradu Sehrad postaveného v polovin� 13. století, farní kostel sv. Diviše v Horní Lhot�, 

barokní záke v Luha�ovicích z 18. století. V p�íloze P III jsou nejvýznamn�jší památky 

obcí mikroregionu Luha�ovské Zálesí. 

10.7 Láze
ství a rekreace 

Luha�ovice jsou jediné naše lázn� s kompletním za�ízením pro lé�ení dýchacích cest. Pra-

meny se využívají k pitné lé�b�, koupelím a inhalacím. Dále se zde lé�í nemoci trávícího 

ústrojí a nemoci z poruchy vým�ny látkové a žláz s vnit�ní sekrecí. K lé�b� jsou využívány 

hydrouhli�itano-chlorido-sodné kyselky sloužící k pitným k�rám (Vincentka, Ottovka, 

Aloiska, Amandka, pramen dr. Š�astného), k inhala�ní lé�b� a p�írodním uhli�itým koupe-

lím (Janovka, Antonínka, Jubilejní, Elektra, U �ítárny). 

Luha�ovské minerální vody a jejich lé�ivé ú�inky jsou známé již od druhé poloviny 17. 

století. Voda z pramen� Vincentka a Amandka se za�ala využívat k pitným k�rám a v lah-
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vích se rozvážela po okolí. Postupn� byly postaveny láze	ské objekty, rostl po�et láze	-

ských host� a v roce 1885 dosáhl 1500 za sezónu. Po n�kolika letech stagnace byla v roce 

1902 založena léka�em Františkem Veselým akciová spole�nost. Pro rozsáhlou p�estavbu a 

modernizaci získal architekta Dušana Jurkovi�e. Další výstavba láze	ských objekt� pokra-

�ovala zejména podle návrh� architekt� Emila Králíka a Oskara Po�ízky. 

Lázn� poskytují láze	skou lé�bu dosp�lých, d�tí i dorostu, jak v rámci komplexní láze	ské 

pé�e, tak v rámci p�ísp�vkové pé�e, nebo samoplátce. K negativním  jev�m, se kterými se 

musí návšt�vníci p�ehrady vyrovnat, pat�í v období letní sezóny výskyt sinic. Jejich výskyt 

je spojen se zvýšenou p�ítomnosti fosforu jako živiny ve vod�, která se do p�ehrady dostá-

vá z pracích prost�edk�. V tomto období se nedoporu�uje koupání, nebo� mikroorganizmy 

mohou vyvolávat alergické reakce na k�ži. V areálu p�ehrady se nacházejí 2 objekty, které 

nezkrášlují okolí, a to je Vyhlídková restaurace a bývalé svazácké letovisko Kaskáda. Fond 

d�tí a mládeže, který je v sou�asné dob� oficiáln� pov��ený správou této nemovitosti, v r. 

2000 podal návrh na odstran�ní této stavby. Do dnešní doby není celá záležitost vy�ešena. 

Pro další rozvoj láze	ského území bude t�eba provést �adu rekonstrukcí a modernizací lá-

ze	ských za�ízení, sít� obchod� a služeb, posílení sportovních a turistických aktivit a 

atraktivit pro p�evážn� pobytovou rekreaci. Nezbytnou rozsáhlou úpravu s ohledem na 

kapacitu návšt�vník� a hygienu si vyžaduje rekrea�ní nádrž. [18] 

10.8 Významné minerální prameny 

Oblast Luha�ovic je nejvýznamn�jší z�ídelní strukturou vn�jšího flyšového pásma Karpat, 

které zasahuje ze Slovenska na jihovýchodní Moravu. Náleží k ra�anské jednotce magur-

ského flyše. Charakteristická pro toto území je výrazná antiklinální stavba, která byla roz-

hodující pro výskyt z�ídel minerálních vod. Je výsledkem orogenetické �innosti, k níž do-

šlo v období od konce paleogenu až po mladší pleocén. Antiklinála je symetrická a její osa 

probíhá p�ibližn� údolím Luha�ovického potoka. P�edpokládá se, že je ukon�ena okrajo-

vou zlomovou linií. Území je tvo�eno flyšovými horninami, které se z hlediska litologic-

kého d�lí na luha�ovické a zlínské vrstvy. Zatímco zlínské vrstvy mají p�evážn� jílovitý 

charakter a jsou velmi špatn� propustné, luha�ovické vrstvy jsou tvo�eny p�evážn� k�emi-

tými a slepencovými pískovci s místními vložkami jílovc�. Ty se vyzna�ují p�evážn� puk-

linovou propustností. Flyšové horniny zlínských vrstev jsou uloženy nad propustnými lu-

ha�ovickými pískovci, které vystupují na povrch pouze v nep�íliš rozsáhlém pruhu antikli-
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nálního pásma, kde dochází k infiltraci srážkových vod. Minerální vody vystupují k po-

vrchu z v�tších hloubek po z�ídelních puklinách, které jsou jednak sm�rovým porušením 

ohybu antiklinály, jednak zlomy p�í�né tektoniky. Z�ídla se vyskytují na obou stranách 

údolí. V Luha�ovicích se vyskytují p�edevším uhli�ité minerální vody - kyselky alkalicko - 

muriatického typu, což je jev v oblasti magurského flyše zcela výjime�ný. Krom� toho 

jsou zde však i prosté vody sirné s vysokým obsahem sirovodíku. Jsou �astým jevem v 

oblastech paleogenních sediment�, ale p�esto je luha�ovický zdroj sirné vody výjime�ný 

svojí vydatností. Luha�ovická kyselka má vydatný podíl naftové solanky, což zp�sobuje 

její vysokou mineralizaci. Hladina podzemní vody je velmi rozkolísaná, je v p�ímé závis-

losti na výšce hladiny povrchové vody v Luha�ovickém potoce. Využívané zdroje uhli�i-

tých minerálních vod se nacházejí v údolní niv� potoka p�ímo v areálu lázní, území vyme-

zeném na severovýchod� z�ídlem Vincentka a na jihozápad� z�ídlem Gejzír. Sirná voda 

vyv�rá skryt� na úpatí Velké kamenné hory p�i pravém údolí svahu, mimo vlastní areál 

lázní. Luha�ovické minerální vody náleží k vodám hydrouhli�itano-chlorido-sodným. Jsou 

v nich obsaženy hydrouhli�itany, chloridy, dále sodík, draslík, vápník, ho��ík, železo a 

mangan. Velmi d�ležité je zvýšené množství n�kterých prvk� v t�chto vodách, zejména 

jódu, lithia, barya, a fluoru. Celkový obsah rozpušt�ných minerálních látek dosahuje u n�-

kterých z�ídel 9000 až 16000 mg v 1 litru. Krom� toho je v t�chto vodách obsažen i volný 

kysli�ník uhli�itý v množství, které se pohybuje asi od 2000 do 2600 mg v 1 litru. 

Z�ídla minerálních vod je možno rozd�lit do n�kolika rozdílných skupin. Do první náleží 

nejvýznamn�jší luha�ovické zdroje minerálních vod, které se vyzna�ují samovolným výv�-

rem vody v d�sledku p�sobení hydraulického tlaku ve výstupní v�tvi pramene a plynného 

oxidu uhli�itého. Jsou to z�ídla: Vincentka (vydatnost 12-18 l/min.), Amandka ( 3,6 

l/min.), Ottovka ( 3 l/min) a Aloiska ( 3 l/min.). Minerální voda se z nich používá výhrad-

n� pro pitnou lé�bu. Pouze Vincentka se plní do lahví a je v prodeji jako stolní lé�ivá voda. 

Další skupinu nám tvo�í: skryté výv�ry minerálních vod do náplav� v údolí Luha�ovického 

potoka. Voda z n�kterých t�chto zdroj� je zachycena do studní, z nichž je �erpána a využí-

vána v lázních pro koupele a inhalace. Jde o z�ídla minerální vody, která jsou známá pod 

názvy: U �ítárny (66 l/min.), Jubilejní (24 l/min.), Úst	ední (30 l/min.), Janovka (48 

l/min.) a Antonínka (9 l/min.). 
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Krom� z�ídel uhli�ité minerální vody se nachází na území lázní jedno z�ídlo sirovodíkové 

vody, které nese ozna�ení „Sirný pramen". Jeho vydatnost je 63 l/min, sirovodíkové hyd-

rouhli�itano-vápenaté vody, která se využívá ke koupelím.  

10.9 Kultura 

Luha�ovické Zálesí je typickou p�echodovou oblastí, v níž se st�etávaly prvky lidové kul-

tury horského typu (Valašsko) s vlivy nížinných oblastí Slovácka a Hané. Výsledkem je 

vznik lidové kultury s osobitými rysy, které odlišují Luha�ovské Zálesí od jiných etnogra-

fických oblastí.  

Galerie Art Gallery Luha�ovice 
  DK Elektra Luha�ovice 
Divadlo Láze	ské divadlo Luha�ovice 
Kino M�stské kino Slavi�ín 
  M�s.d�m kult.Elektra Luha�ovice 
  P�ír.anfiteátr s let.kinem Slavi�ín 
Muzeum M�ststké muzeum Slavi�ín 
  Muzeum Luha�.Zálesí Luha�ovice 
Výletišt� Výletišt� SDH Hrádek Slavi�ín 

Tab. 4. Tabulka kulturních míst mikroregionu (vlastní zpracování) 

10.9.1 Zp�sob života 

K nejrozší�en�jším zam�stnáním pat�ilo d�íve zem�d�lství. Zam��ovalo se na p�stování 

obilnin a okopanin, chov dobytka, ovocná�ství, p�stování konopí i lnu k podomáckému 

zpracování plátna. Nejdostupn�jším a proto základním výrobním materiálem bylo d�evo. 

Pozoruhodnou estetickou úrove	 m�la z tradi�ních �emesel a výrob p�edevším d�evo�ezba, 

barví�ství, výšivka, hrn�í�ství, kraslice a další. Výrazným znakem lidového interiéru bylo 

zna�né množství obrázk� na skle, umíst�ných nad stolem v jizb�. Jejich rozši�ování a vý-

robu podporoval poutnický ruch v mariánských poutních st�ediscích v Provodov�, Štíp�, 

na Hostýn� a v Uherském Brod�. Vyráb�ny byly také v Pozlovicích u Luha�ovic. Do me-

ziokenních a štítových výklenk� usedlostí se umis�ovaly d�ev�né polychromované plastiky 

sv�tc�, které plnily funkci ochránc� domu, života a práce rodiny. [11] 

10.9.2 Lidová architektura 

Zp�sob života obyvatel Luha�ovického Zálesí a jejich zam�stnání byly podmín�ny p�ede-

vším p�írodními podmínkami. Hlavním stavebním materiálem bylo d�evo, stav�lo se však 
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také z nabíjené hlíny. V devatenáctém století se za�aly rozši�ovat zd�né stavby z nepále-

ných cihel a doškovou st�ešní krytinu za�al nahrazovat šindel. Pro tradi�ní architekturu na 

Luha�ovickém Zálesí jsou charakteristické zejména patrové komory s pavla�í, které stáva-

ly odd�len� od obydlí. Zvláštností byly také roubené sušírny na ovoce, související s typic-

kým zam�stnáním zdejších obyvatel, ovocná�stvím.  

10.9.3 Lidový od�v 

Lidový od�v na Luha�ovickém Zálesí náležel v minulosti k horskému typu a využíval po-

domácku zpracované materiály jako sukno, konopné a ln�né plátno. Postupn� p�ejímal 

kupované materiály a nové, nížinné prvky. Vynikající úrove	 má zdejší výšivka, uplat	ují-

cí se nejen p�i výzdob� lidového kroje, ale i na vzácných a starobylých ob�adních plach-

tách. Vyšíva�ské um�ní prošlo složitým vývojem od jednoduché stylizace funk�ních spo-

jovacích steh� k výtvarn� i technicky náro�ným kompozicím. Sou�ástí ženského sváte�ní-

ho kroje byl také modrotisk, produkovaný v místních i vzdálen�jších dílnách. [18] 

10.10 Turistika v mikroregionu Luha�ovské Zálesí 

Územím mikroregionu vede n�kolik nadregionálních cyklotras a turistických tras. Mimo 

tyto turistické p�ší trasy m�že návšt�vník mikroregionu Luha�ovské Zálesí navštívit i 

vzdálen�jší místa a tím si rozší�it obzory svých poznatk�. Doporu�ujeme využít vlastní 

motorová vozidla �i využít nabídky n�kterých z místních cestovních kancelá�í. 

10.10.1 Cykloturistika 

Dále probíhají diskuse nad studiemi mikroregionálních cyklotras Luha�ovského Zálesí, 

cyklotrasy Uherský Brod - Biskupice - Luha�ovice a Luha�ovická p�ehrada - Slavi�ín - 

Štítná nad Vlá�í - Brumov-Bylnice.  

Popis tras: 

� Pitín - Slavi�in - Lou�ka - Vizovice - Dešná - Všemina (�ervená), 

� Zlín - Jaroslavice - Pindula - Provodov - Pradlisko - �etechov - Luha�ovice - 

Kladná-Žilín - Rudimov - Slavi�ín (modrá), 

� Zlín - Jaroslavice - Pindula - Zlámanec - Uherský Brod (zelená), 
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� Mechná� - Kom	a - Bojkovice - Rudimov - Kladná-Žilín - Luha�ovice - �ete-

chov - Komonec - Spletený vrch  - Vizovice (modrá), 

� Vizovice - Spletený vrch - Doubrava - Klementina - Vysoké Pole - Drnovice - 

Tichov  - Smolina (zelená), 

� Pindula - Paseky - Želechovice (zelená), 

� Klen�ov - Paseky - Pod Slavickým kopcem (zelená). 

10.10.2 Turistické trasy v mikroregionu 

�ervenobíle zna�ená cesta: 

Okruh Dušana Jurkovi�e (cca 19 km) 

Okruh za�íná u rozcestníku turistických tras v Luha�ovicích u Pošty, tak jak i v�tšina zbý-

vajících tras. Okruh nás vede okolím Luha�ovic a míjí nejznám�jší místa tohoto láze	ské-

ho m�sta. P�es Jezírko lásky, Oboru (386 m n.m.), Starý k�íž, Pozlovice, Luha�ovickou 

p�ehradu, Ob�tovou (511 m n.m.), Ještí, �ervený a Bílý k�íž, Ov�írnu (429 m n.m.) zpátky 

k Pošt�. 

Bývalá �erven� zna�ená cesta: 

Luha�ovice - Ludkovice - H�ivín�v Újezd - Zlámanec - Komárov - Napajedla (cca 25 km) 

Zna�kovaná cesta vychází od pramene Otovky sm�rem k bývalé vzduchoplavb�. Na ná-

horní rovin� k�ižuje cestu ze starých Luha�ovic do �etechova (p�kný výhled na st�ední 

�ást Luha�ovic a Horní dv�r). Cesti�ka klesá k potoku s um�lou nádrží, zvanou Jezírko 

lásky, a p�es les mí�í do Ludkovic. Za obcí zna�ka op�t stoupá a zdolává h�eben; za ním 

klesá do H�ivínova Újezda. Po okraji menších lesík� se p�iblíží k silnici Uherský Brod - 

Zlín, k�ižuje ji a op�t po okraji lesa pokra�uje kolem Doubí (431 m n.m.) do obce Zláma-

nec. Za vesnicí vede op�t do lesa, projde jím do krásného údolí potoka B�eznice, kde p�e-

kro�í silnici Uherské Hradišt� - Zlín, potom lesem do obce Komárov. Odtud pozvoln� se 

svažující otev�enou krajinou se dostáváme do Napajedel. Cestu nazp�t volíme vlakem p�es 

Staré M�sto - Kunovice - Újezdec u Luha�ovic - Luha�ovice. 

Žlut� zna�ená cesta: 

Luha�ovice - �etechov - Provodov - Zlín (cca 21 km) 
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Vede od Pošty ke Slovácké búd� lesem na silnici do obce �etechova, odtud sedlem pod 

Brdem na Malenisko s barokním kostelíkem Panny Marie Sn�žné. Od kostelíka cesta se-

stupuje do obce Provodova, pak op�t stoupá na vrch Klen�ov (536 m n. m.), dostává se na 

silnici ke Zlínu, z níž odbo�í p�ed Kudlovem a dovede nás lesem do Zlína ke Kudlovské 

p�ehrad�. Cestu nazp�t volíme autobusem. 

�erven� zna�ená cesta: 

Luha�ovice - Vizovice (cca 18 km) 

Vede od Pošty p�es Láze	ské nám�stí kolem hotel� Fontána do Pozlovic. Odtud odbo�uje 

severovýchodním sm�rem kolem hotelu Vega na Horní Lhotu, nad níž se zdvihá p�ík�e 

vrch Sehrad (551 m n. m.). Zna�ka v Horní Lhot� p�ekro�í silnici II./492 (Luha�ovice-

Zádve�ice), mí�ící do Tutkovského sedla a pokra�uje zpo�átku po okraji lesa p�es Homoli s 

krásným výhledem, pak lesem k Spletenému vrchu (565 m n. m.), kde p�ekra�uje h�eben 

Komonecké hornatiny, na�ež po jejím severním úbo�í pozvoln� klesá k Vizovicím. Za 

m�stem pak pokra�uje �ervená zna�ka p�es Hostýnské vrchy do Vsetína. Z Vizovic se vrá-

tíme vlakem do Zádve�ic a odtud autobusem do Luha�ovic. 

Mod�e zna�ená cesta: 

Luha�ovice - Pozlovice - Starý Sv�tlov - Spletený vrch - Kláštov - Svéradov - vrch Kopce 

(cca 30 km) 

Od Pošty p�es láze	ské nám�stí jdeme do obce Pozlovice. Z Pozlovic odbo�uje zna�ka na 

sever k lesíku V�trník. Zna�ka stoupá na kolem z�íceniny hradu Starý Sv�tlov. Tam se 

zna�ka stá�í k severovýchodu na Komonec (672 m n.m.) s krásným výhledem na h�eben 

Bílých Karpat. Pokra�uje v cest� po h�ebenu mezi Slavickým kopcem a Sehradem do Tut-

kovského sedla, kde p�ekro�íme silnici II./492 Luha�ovice - Zádve�ice. Odtud zna�ka stou-

pá pr�sekem na Spletený vrch, kde se k�ižuje s �ervenou zna�kou trasy Luha�ovice -

Vizovice. Modrá zna�ka pokra�uje po h�ebenu Komonecké hornatiny p�es Doubravu (676 

m n. m.), Suchý vrch (696 m n. m.), kde k�ižuje žlutou zna�ku trasy Vizovice - Valašské 

Klobouky, na Kláštov, který je nejvyšší horou v Komonecké hornatin� (753 m n. m.). Na 

jeho vrcholku stávalo hradišt� lužické kultury (asi 1200 let p.n.l.). Hradišt� sloužilo v 9. 

století i Slovan�m. Ve st�edov�ku zde stávala tvrz. Z Kláštova vede zna�ka na Svéradov 

(737 m n. m.), na jehož temeni rovn�ž stávalo staroslovanské hradišt�. 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 57 

Na Svéradov� kon�í žlutá zna�ka od Vízovic. Objevuje se tu též zelená zna�ka, vedoucí od 

Valašské Polanky do Vysokého Pole. Na ní v polovin� cesty mezi Svéradovem a obcí Vy-

sokým Polem leží paseká�ská osada Ploština, vypálená fašisty krátce p�ed osvobozením. 

Modrá zna�ka pokra�uje po h�ebenu asi 1 km spolu se zelenou, pak se rozdvojují, zelená k 

severu na Valašskou Polanku, modrá k východu na vrch Kopce (699 m n. m.) se zbytky 

prav�kého hradiska z 1. tisíciletí p�ed n. l.. Odtud pak prudce klesá k �ertovým skalám. 

Pod nimi zna�ka vchází do úzkého údolí zvaného Lomenisko k železni�nímu podjezdu a 

do železni�ní stanice Lide�ko. Odtud se m�žeme vrátit po železnici p�es Brumov-Bylnici a 

Újezdec u Luha�ovic do Luha�ovic. 

Žlut� zna�ená cesta: 

Luha�ovice - Kameni�ná (521 m n.m.) (cca 15 km) 

Zna�ka vychází od Pošty p�es Láze	ské nám�stí a Luha�ovickou p�ehradu, nad autocam-

pinkem, k�ižuje silnici II./492 (Luha�ovice - Zádve�ice) a II./493 vedoucí Slavi�ína. Po 

n�kolika stovkach metr� odbo�í vlevo na lesní asfaltovou cestu a pokra�uje údolím pot��-

ku k bývalému �adov� mlýnu. Pak stoupá lesem na Kameni�nou (521 m n. m.), kde na 

rozcestí pod Kameni�nou se napojí na �erven� zna�enou cestu. Tu kopíruje jižním sm�rem 

a nad obcí Nevšová se odpojí, prochází zmi	ovanou obcí a podél místní komunikace a 

Pive�kovým lesoparkem vchází do Slavi�ína. Odtud se vrátíme do Luha�ovic autobusem.  

�erven� zna�ená cesta: 

Luha�ovice - Haluzice - Vlachovice - Valašské Klobouky (cca 26 km) 

Vyjdeme op�t od Pošty, kolem pramene Aloiska. Kolem vily Vlasty po mírném svahu 

Velké Kamenné (385 m n. m.) dojdeme k �erveménu k�íži (437 m n. m.) a odtud otev�e-

ným terénem k obci Petr�vka. P�ed vesnicí se nám otev�e krásný výhled jak k severu na 

h�eben Komonecké hornatiny, tak na jih na Bílé Karpaty. P�es Petr�vku sm��ujeme nad 

obec Nevšová a za vrcholem Kameni�né (521 m n. m.) se k nám p�ipojí žlutá zna�ka. Pak 

pokra�ujeme p�es Uhliska (521 m n.m.) na obec Haluzice, skrytou v lesích. Odtud schází-

me p�es Háj (431 m n.m) asi 5 km do Vrb�tic. �ervená zna�ka p�ekra�uje komunikaci III. 

t�idy a u kapli�ky odbo�uje jihovýchodním sm�rem. Pozvoln� stoupá nap�ed poli, pak le-

sem dojde na Vysokou (642 m n. m.), kde se setkává s modrou zna�kou, vedoucí z Brumo-

va - Bylnice. Z Vysoké nás vede letovisko Jele	ovská (676 m n. m.) a odtud svažující se 
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polní cestou do Valašských Klobouk. Z Valašských Klobouk se do Luha�ovic vrátíme vla-

kem p�es Brumov - Bylnici a Újezdec u Luha�ovic vlakem, nebo p�ímo autobusem. 

Mod�e zna�ená cesta: 

Luha�ovice - Bojkovice - Žitková - Starý Hrozenkov (cca 21 km) 

Od Pošty vyjdeme k Bílému k�íži, kde p�ekro�íme silnici II./496 Luha�ovice - Bojkovice a 

zamí�íme na P�e�kovice. Z P�e�kovic jdeme po proudu potoka Kladenky až k jeho soutoku 

s potokem od Rudimova, kde opustíme silnici Bojkovice a otev�eným terénem projdeme 

Kopanice až ke k�ížku na silnici Bojkovice - Rudimov. Pokra�ujeme po silnici do Bojko-

vic. Odtud se vydáme na delší cestu do obce Krhov. V Krhov� uhýbá zna�ka ze silnice na 

polní cestu, která stoupá zpo�átku otev�eným terénem na kótu 571 m n.m., odkud je krásný 

výhled na Bojkovice a okolí, pak lesem ke kopani�á�ské obci Žitková. Západn� leží obec 

Bzová. Ze Žitkové sestoupíme po žluté zna�ce do Starého Hrozenkov a odtud se dostane-

me autobusem p�es Uherský Brod do Luha�ovic. [18] 

10.11 Ubytování a stravování 

Ubytovací kapacita mikroregionu Luha�ovské Zálesí je v rámci okresu Zlín vyšší, což je 

dáno charakterem mikroregionu jako láze	ské oblasti. Vyskytuje se zde p�ibližn� 360 uby-

tovacích za�ízení r�zného typu a r�zných kvalit služeb. Ubytovací za�ízení jsou p�evážn� 

soust�ed�na kolem Luha�ovic a Pozlovic, které spolu vytvá�í jedno láze	ské území. 

V p�íloze p�íloha  jsou nejznám�jší stravovací a ubytovací za�ízení v mikroregionu (viz 

P�ÍLOHA P IV). 

10.12 Sport 

Mikroregion nabízí r�zné možnosti sportovního vyžití. Nejvíce t�chto za�ízení je situováno 

kolem Luha�ovice a Pozlovic, coby významné rekrea�ní oblasti. Krom� níže uvedených 

za�ízení jsou zde kuželny, bowling, jezdectví, p�j�ovna lod�k, možnost sportovního rybo-

lovu a sauny (viz P�ÍLOHA P V). V mikroregionu je sice široké spektrum sportovních 

za�ízení, ale r�zné druhy zde také ješt� chybí, aby bylo lépe celé území využíváno a posky-

továno dostatek vyžití b�hem celého roku. Jedná se p�edevším o celkové využití prostoru 

kolem kolem Luha�ovské p�ehrady s možností vybudování aquaparku, r�zných h�iš�, p�í-

padn� golfového h�išt�. V zimní sezón� zde chybí trasy pro b�žka�e, p�ípadn� kvalitní klu-

zišt� nebo lyža�ský vlek. [18] 
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11 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠET�ENÍ 

Dotazníkové šet�ení bylo provedeno v období  únor – b�ezen 2007 v 6 lokalitách: Luha�o-

vice (m�sto a kolonáda), Slavi�ín (nákupní st�edisko ALFA a Hotel Slavi�an), Pozlovice 

(Hotel Vega a Hotel Adamantino). V pr�zkumu byla použita metoda osobního dotazování, 

dle p�edem sestaveného dotazníku (viz PRILOHA P VI). V�tšina dotaz� byla vyhodnoce-

na graficky a dopln�na o slovní komentá�. 

Bylo osloveno 100 náhodn� vybraných ob�an�. V Luha�ovicích 20 muž� a 20 žen, ve Sla-

vi�ín� taky 20 muž� a 20 žen a v Pozlovicích 10 muž� a 10 žen. Z toho bylo 91 �ech� (45 

muž�, 46 žen) a 9  cizinc� (5 muž�, 4 ženy). 

Domácí návšt�vníci p�ijeli p�evážn� z Moravy. 6 uvedlo bydlišt� v Luha�ovicích, 6 ve 

Zlín�, 26 Slavi�ín, 6 Brumov-Bylnice, 8 Valašské Klobouky, 4 Olomouc, 5 Vsetín, 

4 Pozlovice, 5 UherskýBrod, 9 Praha, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Jihlava, 4 Olo-

mouc, Frydek Místek,4 Brno. Zahrani�ní návšt�vníci p�ijeli ze Slovenska (3), N�mecka 

(6).  

V daných lokalitách byla po�etn� nejsiln�jší v�kovou skupinou respondent� 41-57 a to 

v Luha�ovicích 45 % (�eši 48,4 %, zahrani�ní turisti 28,6 %), ve Slavi�ín� 45 % a 

v Pozlovicích 40 % (�eši 33,3 % a zahrani�ní turisti 20 %).  

Další kategorii byla v Luha�ovicích v�ková skupina 58 a více 30 % (�eši 21,2 % a cizinci 

71,5 %), ve Slavi�ín� a Pozlovicích 26-40 30 %, 25 %. 

Vyšší v�k návšt�vník� Luha�ovic souvisí s motivem pobytu upevnit si své zdraví. A to je 

záležitost týkající se spíše osob ve zralém v�ku, než mladých lidí.  
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Graf  1. V�ková struktura obyvatel Luha�ovic, Slavi�ína a Pozlovic (vlastní zpracování) 
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Nej�ast�jší motiv p�ivád�jící �eské a zahrani�ní návšt�vníky do daných lokalit je  rekrea�ní 

pobyt (47), pak pracovní pobyt (14), ozdravný pobyt (28), návšt�va p�íbuzných nebo zná-

mých (7), víkendový pobyt (4). 
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Graf  2. Nej�ast�jší motiv návšt�vnosti daných lokalit (vlastní zpracování) 

Na otázku spokojenosti s kvalitou cestovního ruchu odpov�d�lo nejvíce dob�e 47 %, pak 

velmi dob�e 29 %, špatn� 15 % a 9 neum�lo posoudit. 

Možnosti spole�enského vyžití v regionu, bylo pro v�tšinu dotázaných jenom dobré 47 %, 

pak velmi dobré 29 %, špatné 15 % a 9 % neum�lo posoudit. 

S kvalitou ubytovacích za�ízení bylo velmi spokojeno 55 %, spokojeno  30 %, nespokoje-

no 9 % a 6 % neum�lo posoudit. 

Obdobn� odpovídali i na otázku stravovacích za�ízení, velmi spokojeno bylo 65 %, spoko-

jeno jenom 26 %, nespokojeno 6 % a 3 % neum�li posoudit. 
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Graf  3. Hodnocení stravovacích za�ízení v daných lokalitách (vlastní zpracování) 
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Na otázku hodnocení dopravní dostupnosti v regionu odpov�d�lo 77 % špatn�, dále 19 % 

dob�e a 4 % velmi dob�e. 59 % odpov�d�lo špatn� na dostupnost hromadnou dopravou, 26 

% neum�lo posoudit a 15 % dob�e. Místní zna�ení pam�tihodností a atraktivit se zdálo pro 

v�tšinu dotázaných velmi dobré (60 %) a na stejné úrovni bylo dobré se špatným (20 %). 

Pro 47 % je na dobré úrovni drobný prodej, pro 33 % je velmi dobrý a 20 % neumí posou-

dit. 

 velmi dob�e dob�e špatn� neumím posoudit 
dopravní dostupnost regionu 1 5 20 0 
dostupnost hromadnou dopravou 0 6 23 10 
místní zna�ení pam�tihodností a atraktivit 12 4 4 0 
drobný prodej (ob�erstvení, suvenýry) 5 7 0 3 

Tab. 5. Hodnocení dopravní infrastruktury, dostupnosti hromadnou dopravou a vybave-

ností regionu (vlastní zpracování) 

Nákupní možnosti jsou pro 39 % respondent� uspokojivé, 26 % neumí posoudit, pro 25 % 

velmi uspokojivé a pro10 % jsou nespokojivé. 

Nákupní možnosti 
 Luha�ovice Slavi�ín Pozlovice Všichni 

velmi spokojeni 12 9 4 25 
spokojeni 15 13 11 39 
nespokojeni 3 5 2 10 
neumím posoudit 10 13 3 26 

Tab. 6. Hodnocení nákupních možností v daných lokalitách (vlastní zpracování) 

Sportovní aktivity a atrakce pro d�ti jsou pro 35 % dobré, pro 28 % velmi dobré, 24 % 

neumí posoudit a pro 13 % špatné. 

Na otázku co regionu nejvíce schází odpov�d�lo 34 % respondent� za kvalitn�jší dopravní 

infrastrukturu, 28 % v�tší pé�e o památky a turistické atraktivity, 15 % zábavní centra a 

atrakce pro d�ti, 11 % rozsáhlejší sí� ubytovacích a stravovacích za�ízení, 10 % špi�ková 

za�ízení a služby pro náro�nou klientelu a 2 % lepší dostupnost hromadnými dopravními 

prost�edky. 
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12 SWOT ANALÝZA 

Po popisu charakteristiky Luha�ovského Zálesí se v rámci SWOT ANALÝZY zam��ím na 

následující st�žejní aktivity: 

� doprava, 

� ubytování, 

� stravování, 

� kultura, 

� kvalita láze	ských služeb. 

Silné stránky: 

� okolní krajina chrán�ná UNESCO (Bílé Karpaty) a Vizovické vrchy, 

� p�íznivé klima vhodné pro zdraví a rekreaci v CHKO Bílé Karpaty a v p�írodním 

parku Vizovické vrchy, 

� vysoký podíl lesních porost� vzhledem k celkové rozloze mikroregionu, 

� významné lázn� Luha�ovice – jediné lázn� v �eské republice s kompletním za�íze-

ním pro lé�ení cest dýchacích, 

� dlouhodobá tradice láze	ství dává dobrý p�edpoklad rozvoje terciérní sféry 

v oblasti podnikání, 

� centrum s vysokou koncentrací turist� po celý rok, 

� obrovský potenciál pro další rozvoj služeb a produkt� vázaných na láze	ství, rela-

xaci, zdraví a sportovní aktivity, 

� p�ítomnost jedné železni�ní trati s možností osobní i nákladní p�epravy se zajišt�-

ním spojení se Slovenskou republikou p�es celní p�echod Vlárský pr�smyk – 

Nemšová, 

� zachovaná sít ve�ejné autobusové dopravy, 

� velká koncentrace ubytovacích a stravovacích služeb v centru mikroregionu - Lu-

ha�ovicích, 

� velké množství kulturních a historických památek, 
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� hustá sí� zna�ených turistických cest zvlášt� v oblasti CHKO Bílé Karpaty a p�í-

rodního parku Vizovické vrchy, 

� dobré možnosti venkovské turistiky ve vazb� na územn� specifické atraktivity, 

� výskyt lé�ivých minerálních vod. 

Slabé stránky: 

� nedostatek infrastruktury a za�ízení pro podporu rozvoje malého a st�edního podni-

kání, nedostate�ná finan�ní podpora, nedostate�ná koncepce rozvoje a pobídek pro 

investory, 

� vzdálenost od centra, 

� nedostatek pracovních p�íležitostí v primární a sekundární sfé�e, 

� velmi špatná kvalita p�íjezdových komunikací II a III t�ídy, 

� nedostatek parkovacích ploch v n�kterých obcích mikoregionu, 

� chybí napojení na dálni�ní systém a  rychlostní silni�ní komunikaci, 

� absence letišt� v rámci mikroregionu (pro movit�jší zahrani�ní klientelu), 

� chybí provázanost osobní autobusové a železni�ní dopravy, 

� malá nabídka kulturních akcí a zábavy v zimním období, 

� návšt�vník�m výrazn� chybí zejména aquapark, 

� nedostate�n� hygienicky vhodná vodní nádrž v Pozlovicích pro letní rekreaci, 

� problém s kvalitou a pestrostí menších sportoviš�, atrakcí pro rodiny (mnohé jsou 

ve špatném stavu), 

� špatný stav n�kterých památek a historických objekt�, 

� absence komplexních služeb pro cykloturisty (p�j�ovny, úschovny, odpo�ívadla, 

cyklobusy,..). 

P�íležitosti: 

� získání v�tších zdroj� pro podporu rozvoje malých a st�edních firem, 

� využití malebnosti okolní krajiny pod ochranou UNESCO pro posílení image mik-

roregionu, 
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� zapsání láze	ského st�edu do seznamu UNESCO, 

� vytvo�ení podmínek pro investory, 

� podpora výstavby obchvatu centra mikroregionu-Luha�ovic, 

� napojení mikroregionu na dopravní sí� v závislosti na �ešení celkové dopravní situ-

ace Zlínského kraje, 

� podpora rozvoje láze	ství, 

� vytvo�ení nabídky regionálních turistických produkt�, 

� podpora cestovního ruchu a rekreace v oblasti cykloturistiky a agroturistiky, 

� vybudování turistické infrastruktury, 

� regenerace historických památek, 

� zvýšení podílu dlouhodobé rekreace a volného cestovního ruchu s pozitivními do-

pady na rozvoj zam�stnanosti, 

� rozší�ení nabídky sportovních za�ízení, 

� využití krajiny pro turistiku a rekreaci, 

� úprava vodní nádrže v Pozlovicích a její v�tší využití pro rekrea�ní ú�ely. 

Ohrožení: 

� snížení zájmu o lé�ebné pobyty díky možné zm�n� legislativy (náklady na lé�bu 

v Luha�ovicích nebudou hrazeny zdravotními pojiš�ovnami), 

� zhoršování p�íjmové situace obcí podmín�né vývojem podnikatelské sféry, omezu-

jící možnost získání dotací, 

� zpož�ování �ešení výstavby a oprav stávajících komunikací (nedostatek financí), 

� p�etrvávající nedostatek podpory malého a st�edního podnikání ohrožuje tvorbu 

pracovních míst, 

� pomalý rozvoj podnikatelské infrastruktury, 

� nár�st nezam�stnanosti, 

� odliv kvalifikované pracovní síly, 

� vyjíž�ka lidí za prací mimo mikroregion, 
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� hlavní sídla firem podnikajících na území mikroregionu mimo mikroregion, 

� izolace celého regionu od vnitrostátní a mezinárodní dálni�ní sít� (špatná dopravní 

p�ístupnost), 

� vysoké požadavky autobusových dopravc� vzhledem k obcím na financování ztrá-

tových spoj�, snižování po�tu spoj� mezi obcemi a m�sty, 

� postupné chátraní dopravní infrastruktury, 

� omezování vlakového spojení, p�ípadn� zrušení hrani�ního p�echodu Vlárský pr�-

smyk, by m�lo za následek prohloubení problém� dopravní obslužnosti (jak se Slo-

venskem, tak i s jinými regiony) a ekonomický útlum v mikroregionu, 

� konkurence sousední turistické nabídky, 

� další zhoršování stavu historických památek, 

� nedostate�ná podpora rozvoji cestovního ruchu, zejména ve venkovských oblas-

tech, 

� nár�st osobní i nákladní silni�ní dopravy na špatných komunikacích. 
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13 SHRNUTÍ ANALYTICKÉHO ŠET�ENÍ 

Mikroregion Luha�ovské Zálesí je sou�ástí Zlínského kraje. Spadá do n�j celkem 21 obcí 

(212 km2, 22 294 obyvatel). P�sobí v území jejíž bezesporu nejv�tší atraktivitou je luha-

�ovský láze	ský areál s p�írodními a minerálními prameny a relativn� nezni�ená krajina. 

Lákadlem jsou i díla vytvo�ené lidskou �inností. Nejdominantn�jší je zachovalý soubor 

staveb slovenského architekta Dušana Jurkovi�e, který zde na za�átku minulého století 

p�sobil a svou prací vytvo�il nezam�nitelný ráz dnešních Luha�ovic. S t�mito památkami 

se lze setkat nejen v otev�ené krajin�, ale také prost�ednictvím místních muzeí v Luha�ovi-

cích a Slavi�ín�. K atraktivitám lze p�i�adit i kulturn� spole�enské a sportovní akce, které 

zde v pr�b�hu roku probíhají (folklorní festivaly, divadelní p�ehlídky). "Zbytek" území si 

uchoval sv�j venkovský ráz, kde p�evažuje zem�d�lská �innost formou rozmanitých zem�-

d�lských aktivit. Rozvíjí se chov koní, ovcí spolu s p�stováním a výrobou tradi�ních míst-

n� identických produkt�. 

Analýza sou�asného stavu cestovního ruchu v mikroregionu specifikuje silné stránky a 

formuluje v�cné oblasti možných p�íležitostí k využití rozvoje cestovního ruchu. Porovná-

ním s jinými mikroregiony a dotazníkovým šet�ením vyplývají slabé stránky a problémové 

oblasti. A práv� na odstran�ní t�chto slabých stránek jsou zam��eny priority k dalšímu 

rozvoji a návrhy aktivit. 

SWOT analýza vyzdvihuje n�kolik zásadních silných stránek, zejména krajinnou atraktivi-

tu, výhodnou geografickou polohu a zna�né kulturní d�dictví, tedy celkov� rozsáhlou a 

pestrou turistickou nabídku. V mikroregionu jsou vhodné podmínky pro rozvoj letní poby-

tové turistiky (ryba�ení), cykloturistika a venkovské turistiky.  

Na stran� druhé však analýza poukázala na �etná slabá místa . Jde zejména o  nedostate�-

nou infrastrukturu, neuspokojivým technickým stavem komunikací a stále hustší osobní a 

nákladní dopravou. Nedostate�ný je také po�et parkovacích ploch a pracovních p�íležitostí 

v primární a sekundární sfé�e. Zásadní problém úpadku oblasti Pozlovické p�ehrady jako 

významného rekrea�ního zázemí pro realizaci nových turistických produkt� (nekvalitní 

voda, stagnace nabídky služeb a atrakcí). Zejména v zimním období je malá nabídka kul-

turních akcí a zábavy.  

Jako p�íležitost je zde možnost napojení mikroregionu na dopravní sí� v závislosti na �eše-

ní dopravní situace Zlínského kraje. Spolu s tímto �ešením by se mohl realizovat obchvat 
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m�sta Luha�ovice, což by m�lo vliv mimo jiné i na udržení kvalitního životního prost�edí a 

odklon�ní pr�jezdní dopravy mimo centrum láze	ství. 

Ohrožením pro mikroregion je izolace celého regionu od vnitrostátní a mezinárodní dál-

ni�ní sít�, vyjíž�ka lidí za prací mimo mikroregion, zpož�ování �ešení výstavby a oprav 

stávajících komunikací (nedostatek financí). 
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14 POPIS PROJEKTU 

Cestovní ruch svým potenciálem znamená pro Luha�ovské Zálesí významný ekonomický 

p�ínos. Je prvkem dalšího zviditeln�ní mikroregionu, což umožní zvýšení po�tu návšt�vní-

k�. Je tedy žádoucí se zabývat jeho neustálým rozvojem. Hlavním cílem je rozvoj turistic-

ké infrastruktury a nových i stávajících turistických služeb. Rozvoj cestovního ruchu vyža-

duje kvalitní infrastrukturu pro toto odv�tví. Infrastruktura zahrnuje areály, dopravní cesty 

a objekty využívané pro r�zné formy cestovního ruchu. Tyto složky infrastruktury je t�eba 

dále rozši�ovat a zkvalit	ovat.  

Rozvoj služeb v cestovním ruchu je další oblastí, již je t�eba v�novat pozornost. Zahrnuje 

p�edevším jejich rozši�ování, zkvalit	ování a vznik nových služeb a to jak základních, tak i 

dopl	kových �i netradi�ních. Prioritní by m�la být p�edevším podpora vzniku služeb 

s vyšší kvalitou (a cenou), o n�ž roste zájem nejenom v našem mikroregionu, ale v celé 

�eské republice. Žádoucí je vznik služeb, které navazují na infrastrukturu, atraktivity a 

atrakce, zejména rozši�ováním stávajících provozoven o další služby. Rozvoj služeb po-

m�že p�ilákat do regionu více návšt�vník� z �eské republiky i zahrani�í, prodloužit dobu 

jejich pobytu a posílit návšt�vnost mikroregionu i mimo hlavní sezónu. 

Projekt je nejd�ležit�jší �ástí mé diplomové práce. Spo�ívá v rozhodování o tom, jaké 

hlavní problémy budou prioritn� �ešeny. Navrhla jsem n�kolik priorit, a to, zviditeln�ní 

mikroregionu, vytvo�ení podmínek pro p�íliv investic do mikroregionu, rozvoj infrastruk-

tury, zlepšení kvality služeb ubytovacích a stravovacích za�ízení, pé�e o kulturní památky, 

rozší�ení nabídek za�ízení pro sport a volný �as, vyzna�ení nových  cyklostras, budování 

turistických stezek a nakonec zlepšení propagace lázní.  

14.1 Zviditeln�ní mikroregionu, propagace 

Veletrhy jsou jednou z cest propagace mikroregionu jako celku (Regiontoury, GO, 

HOLIDAY WORLD, veletrhy cestovního ruchu v tuzemsku, p�ípadn� v zahrani�í). Ve-

letrhy jsou vhodné na navázání kontakt�, získávání nových nám�t� k propagaci. Jedna 

z cest, jak zvýšit podv�domí ob�an� o mikroregionu je také reklama v odborných �asopi-

sech zam��ených na cestovní ruch a zve�ej	ování �lánk� s nám�ty na trávení dovolené, o 

p�írodních zajímavostech apod. v r�zných �asopisech, které v každém �ísle v�nují stránku 

cestovnímu ruchu (nap�. Kv�ty, Katka) a novinách.  
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Zviditel	ování mikroregionu m�že být zabezpe�eno prost�ednictvím mikroregionálního 

informa�ního centra. Cílem mikroregionálního informa�ního centra je poskytovat základní 

informace o daném mikroregionu a také o turisticky atraktivních oblastech celé republiky. 

Poskytované informace by m�ly v návšt�vníkovi informa�ního st�ediska probudit zájem o 

daný mikroregion, m�ly by být aktuální, srozumitelné, kvalitní a vy�erpávajícím zp�sobem 

uspokojit požadavky turisty. Jednání pracovník� st�ediska by m�lo být vst�ícné a p�átelské 

a svým chováním neodrazovat další pobyt turisty v mikroregionu.  

Hlavními prioritami je: 

� podpora mediální prezentace cestovního ruchu jak v regionu, tak v �eské republice 

i v zahrani�í 

� ú�ast na tuzemských, p�ípadn� mezinárodních veletrzích, tématických konferen-

cích, 

� vybudování mikroregionálního informa�ního centra v Luha�ovicích, 

� vytvo�ení propaga�ních materiál� v jednotné grafické úprav�, 

� pokra�ování v prezentaci m�sta Luha�ovic s rozší�ením na prezentaci celého mik-

roregionu na zahrani�ním zastoupení �CCR ve Vídní 

 

Název projektu:  Zapsání do Seznamu sv�tového d�dictví UNESCO 

Termín zahájení:  2007-2013 

Lokalizace:  Navržena je plocha láze	ského st�edu, s pomyslným st�edem Jurkovi�o-

vým domem, sahající na severní stran� k Jest�abí, v jižní �ásti k divadlu, 

obsahující tyto objekty: Jurkovi��v d�m, vilu Chaloupku, Vodolé�ebné 

lázn�, kotelnu a prádelnu, �í�ní a slune�ní lázn�, Sirné a slatinné lázn�, 

vilu Jest�abí, Hudební pavilon, D�m Bed�icha Smetany, �editelství lázní, 

Inhalatorium, Divadelní kavárnu, Spole�enský d�m, Velkou kolonádu, 

Pavilon pramene Vincentka, budovu Láze	ské polikliniky s restaurací a 

kavárnou, Láze	ské divadlo, vilu R�žovou, vilu Lipovou, Švýcarský 

d�m, vilu Myslivnu, vilu s lékárnou, vily Bystrica, Dagmar, Ta�ána, Slá-

via, Tenisový pavilon, Kapli svaté Alžb�ty, Pavilon pramene Ottovka, 

Bruselskou fontánu, bustu Leoše Janá�ka, sochu MUDr. Veselého. [16] 
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Zám�r:  propagace lázní 

Cíl:  Ministerstvo kultury se rozhodlo nominovat Luha�ovice p�edevším z 

d�vodu zvýšení prestiže státu, kraje i m�sta. Seznam sv�tového d�dictví 

není pouze n�jaký pergamen, na který m�že být zapsán kdokoliv. Zapisu-

jí se zde pouze hodnoty trvalé, takové, které mají šanci být uchovány pro 

další generace. M�sto i lázn� mohou následn� využít tohoto faktu jako 

obrovského a trvalého impulsu pro rozvoj turistického ruchu. 

 

Název projektu:  Zviditel�ování mikroregionu 

Lokalizace:   obce mikroregionu Luha�ovské Zálesí 

Termín zahájení:  2007-2013 

Zám�r:  výstavba informa�ních bod� (cedule, odpo�ívadla, tabule a infoboxy) 

Cíl:  vn�jší p�iblížení a zviditeln�ní mikroregionu, zkvalitn�ní nabídky 

informací 

Zdroje:  12 000 000,- K� (25 % vlastní a 75 % dota�ní tituly) 

Investor: obce mikroregionu, podnikatelské subjekty, EU 

 

Název projektu:  M�stské informa�ní centrum Slavi�ín 

Termín zahájení:  2007-2013 

Cíl:  Cílem projektu je vytvo�ení moderní m�stské knihovny v budov� Horá-

kovy vily sm��ující k rozvoji cestovního ruchu dopln�né o infocentrum a 

galerii. P�edpokládá se rozší�ení �inností o poskytování ve�ejn� p�ístup-

ného internetu, p�j�ování CD a DVD, z�ízení studovny atd. 

Zdroje:  1 000 000,- K� (25 % vlastní a 75 % dota�ní tituly) 

Investor:  obce mikroregionu, podnikatelské subjekty, EU 

 

Název projektu:  Propagace a prezentace Luha�ovic 

Termín zahájení:  2007-2013 
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Cíl:   tvorba informa�ního centra, publikací, tiskovin a ú�ast na veletrzích 

Zdroje:  1 000 000,- K� (25 % vlastní a 75 % dota�ní tituly) 

Investor: Luha�ovice, EU, Zlínský kraj 

 

Název projektu:  Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota 

Termín zahájení:  2007-2013 

Lokalizace:  Dolní Lhota 129, 763 23 

Zám�r:  Vytvo�ení dobrovolného svazku obcí spolu se stanovami mezi obcemi 

Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice, Slopné 

14.2 Vytvo	ení podmínek pro p	íliv investic do mikroregionu  

Snahou je vytvo�it mikroregion p�itažlivý pro investory s ú�elnou fungující strukturou vel-

kých, st�edních a malých podnik�. Docílení pozitivních výsledk� bude dosaženo využitím 

všech d�ležitých vnit�ních i vn�jších rozvojových zdroj�. Cílem je docílit prosperující 

ekonomiku, založenou na nových technologiích a investicích do výrobních i nevýrobních 

odv�tví s vysoce kvalifikovanou pracovní silou.  

Prosperita soukromého podnikání je nejd�ležit�jším p�edpokladem rozvoje. Podnikatel�m, 

jejichž snahou bude vytvá�ení nových pracovních míst, �i dopln�ní chyb�jících obor� slu-

žeb. Vycházet vst�íc nap�. nižším nájemným nebo snížením b�emene místních poplatk�, 

možností bezplatného zve�ejn�ní svých aktivit v m�stských sd�lovacích prost�edcích. Ne-

zbytností je tvorba podmínek pro rozvoj cestovního ruchu p�edevším propagací m�st a 

obcí, budování partnerského vztahu s jinými regiony, v�etn� r�zných forem zviditel	ování 

mikroregionu v zahrani�í. 

Na základ� vypracovaných územních plán� je t�eba: 

� vytipovat vhodné lokality, plochy a nemovitosti, 

� investor�m vy�ešit otázku technické infrastruktury a pak aktivn� vyhledávat kon-

krétní domácí a zahrani�ní investory, 

� aktivní podpora podnikatel� v cestovním ruchu ze strany obcí a m�st mikroregionu 

p�i realizaci jejich podnikatelských zám�r�, 
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� využívání státních podp�rných program� pro malé a st�ední podniky a program� 

EU v oblasti cestovního ruchu, 

� zajistit vzd�lávání pro mikroregionálního manažera – specializace cestovní ruch. 

 

Název projektu:  Rekonstrukce budovy �.124 v Luha�ovicích 

Termín zahájení:  2007-2013 

Zám�r: rekonstrukce budovy pro ú�ely podnikání  

Zdroje: 780 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dotace)  

Investor: obce mikroregionu, EU, podnikatelské subjekty 

 

Název projektu:  Rekonstrukce nám. 28. �íjna v Luha�ovicích 

Termín zahájení:  2007-2013 

Zám�r: rekonstrukce nám�stí pro rozvoj malého a st�edního podnikání 

Zdroje: 20 000 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dotace)  

Investor: Luha�ovice, EU, Zlínský kraj 

14.3 Rozvoj infrastruktury 

Sou�asný stav rozvoje technické infrastruktury v mikroregionu vykazuje zna�n� nižší úro-

ve	. Rozvoj infrastruktury by m�l být dosažen postupn� zejména ve st�edn�dobém �aso-

vém období (3-6 let). Dob�e fungující doprava je nezbytným nástrojem osobní spokojenos-

ti ob�an� i rozší�ení podnikatelských aktivit.  

Hlavn� jde o: 

� napojení mikroregionu na celostátní sí� hlavních komunika�ních tras, 

� zlepšení komunika�ního propojení obcí mikroregionu, 

� vybudování komunika�ního obchvatu m�sta Luha�ovice (hledání �ešení, jak zajistit    

omezení pr�jezdnosti t�žkých vozidel láze	ským m�stem), 

� opravy místních komunikací a chodník� v obcích regionu v�etn� jejich trasových 

úprav (vybudování zastávek s následnou údržbou k plné spokojenosti cestujících), 
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� podpora budování systému mikroregionálních i místních cyklistických stezek v ná-

vaznosti na dálkové trasy a cyklistické stezky v pohrani�í �R-SR, které mikroregi-

onem procházejí, 

� zajišt�ní p�im��eného po�tu parkoviš� a parkovacích míst. 

 

Název projektu:  Výstavba parkovišt� ul. Solné 641, Luha�ovice 

Termín zahájení:  2007-2013 

Zám�r:               vybudování dvoupodlažního parkovišt� 

Cíl:                     rozvoj infrastruktury 

Zdroje:               50 000 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dotace) 

Investor:  m�sto, EU, Zlínský kraj 

 

Název projektu:  Výstavba parkovišt� pod Kamennou, Luha�ovice 

Termín zahájení:  2007-2013 

Zám�r:               vybudování parkovišt� 

Cíl:                     rozvoj infrastruktury 

Zdroje:               3 000 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dotace) 

Investor: m�sto, EU, Zlínský kraj 

 

Zám�r:  Výstavba obchvatu m�sta Luha�ovice 

Termín zahájení:  2007-2013 

Lokalizace:          Petr�vka – Bojkovice 

Cíl:   Snížení pr�jezdnosti p�es lázn� Luha�ovice a snížení zne�išt�ní ovzduší                

v souvislosti s dopravou. 

Zdroje:  85 000 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor:  ministerstvo dopravy 
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Zám�r:  Rekonstrukce ul. Nádražní a ul. Dr. Veselého  

Termín zahájení:  2007-2013 

Cíl:  Rekonstrukce ul.Nádražní a ul.Dr.Veselého pro budoucí možnost výstav-

by rodinných dom�. 

Zdroje:  93 000 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor: m�sto, EU, ISPA,  Zlínský kraj 

 

Zám�r:  Rekonstrukce komunikací Strá� a Lužná 

Termín zahájení:  2007-2013 

Cíl:   zkvalitn�ní stavu komunikací 

Zdroje:  5 500 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor: m�sto, EU, ISPA, Zlínský kraj 

Program ISPA napomáhá uchaze�ským zemím k modernizaci jejich dopravní infrastruktu-

ry a k jejímu napojení na již existující �i schválené dopravní koridory v rámci stávajících 

�lenských stát� Evropské unie. Finan�ní prost�edky jsou vynakládány na rozvoj silni�ní, 

železni�ní dopravy a letiš�. 

14.4 Zlepšování kvality služeb ubytovacích a stravovacích za	ízení 

Jedním z �ešení problému zkvalitn�ní služeb ubytovacích a stravovacích za�ízení je propa-

gace p�es informa�ní centrum mikroregionu, ale pouze t�ch za�ízení, která se zaru�í posky-

tovat kvalitní služby. Tato za�ízení zahrnout do svých propaga�ních materiál�, tím tato 

za�ízení budou mít ur�itou výhodu oproti ostatním. Rozvoj stravovacích služeb je možný 

pouze v návaznosti na služby ubytovací.  

 

 

Jedná se hlavn� o: 

� modernizaci ubytovacích za�ízení za ú�elem zvýšení ubytovacího standardu v�etn� 

modernizace stravovacích služeb, 
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� zvýšení kapacity ubytovacích za�ízení a následné rozší�ení ubytovacích za�ízení (o 

sportovní pot�eby, p�j�ovny, úschovny, služby v rámci venkovské turistiky v�etn� 

agro- a ekoturistiky), 

� podpora budování venkovských ubytovacích za�ízení (agrofarmy), 

� zavést systém slevových karet ubytovacích a stravovacích za�ízení, 

� rozší�ení pobytové turistiky o vzd�lávací, obchodní, konferen�ní a jiné akce. 

 

Název projektu:   Army park Slavi�ín 

Termín zahájení:  2007-2013 

Lokalita:              kasárny Sokolovo Divnice 

Zám�r Jde o využití areálu bývalých kasáren Sokolovo Divnice, jehož budovy 

byly bezúplatn� p�evedeny v minulém roce na M�sto Slavi�ín. Cílem 

projektu je zvýšení atraktivnosti regionu pro ú�ely cestovního ruchu 

zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Zá-

kladem je vytvo�ení ojedin�lého muzea raketové techniky, které by se 

zam��ilo na událost letecké bitvy nad Slavi�ínem v roce 1944, po�ádání 

srazu vojenských historických vozidel atd. Sou�ástí Army parku by bylo 

i výchovn� – vzd�lávací st�edisko, možnost ubytování, stravování a 

mnoho dalších. 

Zdroje:  5 545 000,- K� (25 % vlastní a 75 % dota�ní tituly) 

Investor: obce mikroregionu, podnikatelské subjekty, EU 

14.5 Pé�e o kulturní památky a o zachování kulturních tradic  

Nezbytn� nutná je pé�e o památky a taky  zachování kulturn� spole�enských tradic, které 

jsou v mikroregionu udržovány. D�ležité je podporování  spolk�, �i skupiny obyvatel, kte-

ré se cht�jí podílet na rozvoji této oblasti. 

 

Se zam��ením na: 

� ochranu a údržbu památkov� chrán�ných objekt�, technických památek, 
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� ochranu jiných kulturních a historických památek, 

� ochranu a údržbu chrán�ných území, p�írodních atraktivit, 

� podpora udržování místních tradic. 

 

Návrh projektu:  Divadelní restaurace Luha�ovice 

Zám�r:  dostavba a nástavba 

Zdroje:  vlastní 

 

Název projektu:  Knihovna v M�stském dom� kultury Elektra-Luha�ovice 

Termín zahájení:  2007-2013 

Cíl: dostavba a rekonstrukce 

Zdroje:   20 000 000 K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor:   Luha�ovice, EU, Zlínský kraj 

14.6 Rozší	ení nabídky za	ízení pro širší sportovní využití a volný �as  

Podpora sportu je nutná, nejen výkonnostního, ale také rekrea�ního. Proto je velmi d�ležité 

zapojit do sportovních aktivit co nejvíce d�tí a mládeže, tak abychom co nejvíce omezili 

p�ístup mladých lidí k drogám a jiným zdraví ohrožujícím látkám. Je nutné co nejvíce pro-

pagovat zdravý zp�sob života, bez alkoholu a cigaret.   

Nejd�ležit�jšími prioritami jsou: 

� podpora zvyšování kvality a kapacity stávající nabídky sportoviš�, 

� propagace nabídky za�ízení pro sportovní vyžití a volný �as, 

� budování nových sportoviš� a sportovn�-rekrea�ních areál�, 

� rozvoj a obnova areálu pro sjezdové �i b�žecké lyžování v�etn� návazné infrastruk-

tury. 

Název projektu:  Rekonstrukce kuželny Slavi�ín 

Termín zahájení:  2007-2013 
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Zdroje:   455 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor:   m�sto Slavi�ín, EU 

 

Název projektu:  Centrum kulturních a sportovních tradic ve Slavi�ín�  

Termín zahájení:  2007-2013 

Cíl:  Jedná se rekonstrukci kulturního domu ve Slavi�ín�, která by zahrnovala 

rekonstrukci vstupu, vybudování bezbariérového WC, vým�nu oken, 

opravu st�echy, opravu fasády a celkovou modernizace Sokolovny. 

Zdroje:   750 000,-K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor:   m�sto Slavi�ín, EU 

 

Název projektu:  Rekonstrukce sportovn� – spole�enského areálu (koupališt�) ve Slavi�ín� 

Termín zahájení:  2007-2013 

Cíl:  Jedná se o projekt zahrnující rekonstrukci koupališt� spolu s rozší�ením 

služeb o rekrea�n� – sportovní. Areál koupališt� se nachází v zámeckém 

parku, který slouží obyvatel�m i návšt�vník�m m�sta k odpo�inku i 

k po�ádání r�zných sportovních a kulturních akcí. 

Zdroje:   1 500 000,-K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor:   m�sto Slavi�ín, EU 

14.7 Cyklostezky a turistické stesky 

Jedná se p�edevším o podporu rozvoje turistického ruchu budováním zna�ených cyklistic-

kých komunikací a tras pro p�ší turistiku v návaznosti na celou oblast mikroregionu.  

Rozvojový program p�edstavuje hlavn�: 

� vyzna�ení cyklotrasy na stávajících komunikacích, 

� podpora budování nových cyklistických stezek, 

� rekonstrukce špatných úsek� cyklistických stezek, 

� propagovat cykloturistiku mikroregionu v rámci �eské republiky i zahrani�í, 
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� vybudování cyklostezky: Uherské Hradišt� – Biskupice – Luha�ovice – Pozlovice – 

Podhradí, 

� vyzna�ení cyklotrasy: Luha�ovice – Dolní Lhota – Sehradice – Slopné a dále p�es 

Lou�ku sm�rem na Vizovice,  

� rozvoj p�ší turistiky a cykloturistiky v Sehradicích. 

 

Název projektu:  Cyklotrasa Slavi�ín – Pozlovice – vodní nádrž Luha�ovice 

Termín zahájení:  2007-2013 

Cíl:  Vybudování cyklostezky, která by spojila Slavi�ín s vodní nádrží 

v Pozlovicích. 

Zdroje:   48 000 000,- K� (25 % vlastní zdroje, 75 % dota�ní tituly) 

Investor:  obce a m�sta mikroregionu, podnikatelské subjekty, agentura pro rozvoj 

cestovního ruchu, RRA VM, sdružení pro cyklostezky, SAPARD, Pro-

gram obnovy venkova  

 

Název projektu:  Cyklotrasa Vlárská magistrála 

Termín zahájení:  2007-2013 

Cíl:  Jedná se o vybudování cyklotrasy ze sm�ru Slavi�ín – Hrádek na Vlárské 

Dráze-Divnice – Bohuslavice nad Vlá�í – Popov a Štítná nad Vlá�í. 

Zdroje:   32 000 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor:  obce a m�sta mikroregionu, podnikatelské subjekty, agentura pro rozvoj 

cestovního ruchu, RRA VM, EU, sdružení pro cyklostezky, SAPARD, 

Program obnovy venkova  

 

Název projektu:  Systém nau�ných stezek 

Termín zahájení:  2007-2013 

Cíl:  Vybudování nau�ných stezek s cílem poznávání minerálních pramen�, 

miniatur staveb Dušana Jurkovi�e a p�írodních krás Luha�ovic. 
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Zdroje:  45 000 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor:  obce a m�sta mikroregionu, EU, Zlínský kraj, SAPARD, agentura pro   

rozvoj cestovního ruchu, Program obnovy venkova  

 

Název projektu:  Vybudování cyklostezky 

Termín zahájení:  2007-2013 

Cíl:  Vybudování cyklostezky Luha�ovice – Biskupice- Polichno. 

Zdroje:  19 500 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor:  obce a m�sta mikroregionu, EU, Zlínský kraj, SAPARD, agentura pro   

rozvoj cestovního ruchu, Program obnovy venkova  

14.8 Zlepšení propagace lázní 

Rozvoj láze	ství má pro mikroregion zásadní význam. Lázn� Luha�ovice jsou �tvrtými 

nejv�tšími lázn�mi v �eské republice a nejvýznamn�jšími moravskými lázn�mi. Proto 

jsem vybrala za hlavní prioritu zlepšení propagace lázní, kv�li náklad�m, rizik�m a ná-

vratnosti projektu. 

V rámci mikroregionu je nutné zajistit p�ístup všem a to jak láze	ským host�m tak i ná-

všt�vník�m ke standardní kultu�e v podob� divadelních p�edstavení, koncert� hlavn� 

v zimních obdobích. Jako významné se jeví navázat na lidové tradice a kulturu oblasti 

s cílem tyto prvky dále rozvíjet a nabízet v rámci aktivit cestovního ruchu (pop�ípad� 

v rámci kulturní vým�ny s jinými mikroregiony, se Slovenskou republikou).  

Prioritou je: 

� nabídnout  láze	ským host�m a návšt�vník�m spole�enské, kulturní, folklórní pro-

gramy, koncerty, 

� nabídnout návšt�vník�m aktivní trávení volného �asu – turistiky, cykloturistiky, jíz-

da na koni, r�zná sportovní za�ízení, 

� ve spolupráci s cestovními kancelá�emi po�ádat poznávací zájezdy, 

� podporovat vznik nových fitness center, solárií, saun a aquaparku,  
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� vytvo�ení vhodné podmínky pro rozvoj agroturistiky, a to i v obcích s menší nabíd-

kou kulturních a historických památek, 

� po�ádat pro láze	ské hosty sportovní akce (hodiny aerobiku), 

� využívat láze	ská za�ízení i pro zdravotní a rehabilita�ní turistiku. 

 

Název projektu:  Rekrea�ní zóna Luha�ovské p�ehrady 

Lokalizace:  Luha�ovská p�ehrada, Pozlovice 

Zám�r:  p�estavba budovy lod�nice na kulturní a sportovní centrum, rekonstrukce 

p�ístavišt�  a brouzdališt�, výstavba bazénu s vodními atrakcemi, výstav-

ba h�iš� pro plážový volejbal, vybudování piknikcentra, okruh pro kole�-

kové brusle a b�žky, plochy pro zimní bruslení 

Zdroje:   77 300 000,- K� (25 % vlastní, 75 % dota�ní tituly) 

Investor:   obec Pozlovice, podnikatelské subjekty, Zlínský kraj EU 

14.8.1 Náklady projektu Luha�ovské p	ehrady 

Na financování Luha�ovské p�ehrady obec Pozlovice doposud vynaložila na výkup po-

zemku (6 500 m²) �ástku 320 000,- K�, náklady za architektonickou studii, dokumentaci 

pro územní �ízení, oznámení o vlivu stavby na životní prost�edí a žádost o financování z 

dotací jsou vy�ísleny ve výši 750 000,- K�. Na tuto etapu p�ípravy p�isp�l Zlínský kraj 

�ástkou 200 tis. K�, MMR �R 347 000,- K� a Lázn� Luha�ovice, a.s., Zálesí, s.r.o., a hote-

ly Adamantino a Vega po 3 000,- K�. Zbývající �ást finan�ních prost�edk� do výše 

19 300 000,- K� p�edstavuje 17 671 000,- K� a dá se p�edpokládat, že by byla pr�b�žn� 

v následujících letech �erpána z rozpo�tu m�sta Luha�ovic. Náklady na vlastní realizaci 

jsou doposud vy�ísleny podle architektonické studie ve výši 77 300 000,- K�. Realizace 

celého projektu p�edpokládá financování ze strukturálních fond� ve výši 75 % - 

58 000 000,- K�, vlastní podíl žadatele pak �iní 19 300 000,- K�.  

14.8.2 Rizika projektu rekonstrukce Luha�ovské p	ehrady 

V rámci realizace projektu mohou nastat situace, které  povedou ke komplikacím realizace 

výstavby. Nyní bych se na n�které zam��ila a zhodnotila jejich vliv na výstavbu a provoz. 
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Jednou z hlavních p�ekážek v rekonstrukci Luha�ovské p�ehrady vidím v získání dotací 

z EU. Investi�n� a organiza�n� náro�né projekty, které  bude nutné v rekrea�ní lokalit� 

Pozlovic realizovat, si budou vyžadovat spole�ný postup a vysokou míru koordinace.  

D�ležitá je i formální stránka p�ípravy jednotlivých projekt� na realizaci tak, aby byly na-

pln�ny postupy a procedury stanovené pro podporu regionálního rozvoje dle požadavk� 

celostátních p�edpis� platných v �R a dle stanovených procedur EU. 

Dalším z rizik m�že být i nedostate�né fungování komplexního terénního informa�ního a 

navád�cího systému (TIS), které m�že zp�sobit neupoutání na existenci dané atraktivity a 

služeb ve m�st�. Systém TIS v sob� zahrnuje zna�ení na silnicích, cyklotrasách a p�ších 

trasách. Kvalitní fungování spo�ívá v provázanosti na celý mikroregion.  

Vysoká míra konkurence, s jakou se lze v oblasti cestovního ruchu setkat, je dalším vý-

znamným rizikem. Je to odrazem rozvoje cestovního ruchu jak na národní, tak i meziná-

rodní úrovni. V dnešní dob� se otevírají stále nové a nové destinace a vytvá�ejí se tak další 

turistické cíle. Zejména špatná dopravní dostupnost velmi zt�žuje konkurenci místních 

produkt� mezi dalšími turistickými regiony. Rizikovými regiony v blízkosti m�sta Luha-

�ovice, které nabýzejí obdobnou nabídku turistických atraktivit jsou Jižní Morava, Jižní 

�echy, Slovensko.  

Dalším z rizik m�že být i malá nabídka lázní. Nabídka ozdravných pobyt� by m�la být 

flexibilní a reagovat na zm�nu poptávky v d�sledku zm�ny životních podmínek. Zdravotní 

situace velké �ásti lidí v dnešní dob� se m�že vyjád�it také jako únava a pracovní p�etaže-

nost. Proto by nem�la chyb�t nabídka pobyt� spojených s celkovou pé�í o �lov�ka a jeho 

zdraví, krásu, fyzickou a duševní pohodu. Tyto komer�n� orientované programy 

s relaxa�ním a rekondi�ním zam��ením mohou výborn� využívat atraktivit Láze	ské p�e-

hrady. 

Posledním z rizik mohou být p�írodní katastrofy jako jsou erozní rýhy a strže, sesuvy p�d 

zvlášt� na svažitých pozemcích. 

14.8.3 Efekty (návratnost projektu) 

Návratnost výstavby rekrea�ní zóny Luha�ovské p�ehrady je odhadována na 6 let. Celkové 

náklady �iní 77,3 mil. K�. Ro�ní náklady jsou teda odhadovány 12,8 mil. K�. Kalkulace 

provozních náklad� by m�ly být provedeny už ve fázi investi�ního zám�ru. Pokud se poda-
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�í v n�kterém roce dosáhnout vyššího zisku, ur�it� bude nutno ho ponechat na krytí ztrát v 

takových létech, které nebudou pro chod Luha�ovské p�ehrady p�íznivé. 

Rekrea�ní zóna Luha�ovské p�ehrady je d�ležitým krokem pro rozvoj mikroregionu. Do-

jde k tovrb� nových pracovních p�íležitostí. O�ekává se zde také zvýšení po�tu turist� 

sm��ujících do zájmového území, prodloužení délky pobytu v oblasti mikroregionu a pozi-

tivní vliv na regulaci sezónních p�íliv� návšt�vník� 

Jmenované d�sledky povedou k celkovému rozvoji mikroregionu. Zvýší se p�íjmy m�sta i 

kupní síla obyvatel a tím dojde i ke zlepšení životních podmínek obyvatel. 
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ZÁV�R 

Cílem mé diplomové práce bylo na základ� teoretických poznatk� a SWOT analýzy na-

vrhnout a doporu�it provedení n�kterých opat�ení, které mohou vést k rozvoji mikroregio-

nu Luha�ovského Zálesí. 

Odborná literatura v teoretické �ásti se pro mne stala východiskem a základním zdrojem 

informací z oblasti cestovního ruchu. Následn� jsem zpracovala praktickou �ást, ve které 

jsem p�edstavila mikroregion Luha�ovského Zálesí. A nakonec jsem zpracovala SWOT 

analýzu, ke které m� pomohlo i dotazníkové šet�ení, které jsem provedla ve m�stech Slavi-

�ín, Luha�ovice a Pozlovice. Analýza sou�asného stavu cestovního ruchu v mikroregionu 

specifikuje silné stránky a formuluje v�cné oblasti možných p�íležitostí k využití rozvoje 

cestovního ruchu. Z dotazníkového šet�ení a z celkové situace mikroregionu vyplývají sla-

bé stránky a problémové oblasti (nedostatky cestovního ruchu). A to p�edevším v doprav�, 

kultu�e, ubytování, stravování a kvalit� láze	ských služeb. A práv� na odstran�ní t�chto 

slabých stránek jsou zam��eny priority k dalšímu rozvoji s následnými návrhy pro zlepše-

ní. 

Nejd�ležit�jší �ástí diplomové práce byla projektová �ást, ve které jsem navrhla do bu-

doucna možnosti rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Luha�ovského Zálesí.  

Prvním z návrh� je zviditeln�ní mikroregionu a propagace. V mikroregionu chybí jednotný 

postup p�i propagaci kulturních památek, sportovních za�ízení a spole�enských akcí. Vý-

letní cíle by m�ly být návšt�vník�m zp�ístupn�ny na základ� p�esných a správných infor-

mací. D�ležité je vybudovat Informa�ní centrum mikroregionu, které by turist�m dostate�-

n� umož	ovalo získat informace o mikroregionu. Informa�ní centrum mikroregionu by 

m�lo být umíst�no v centru mikroregionu a to v Luha�ovicích. Na informa�ním centru by 

m�l být p�ehledn� vypracován seznam všech atrakcí (nap�. formou informa�ního letáku 

s otevírací dobou a cenou za vstup).  Je t�eba se snažit o jejich využití a více na n� upozor-

nit, a to p�edevším ú�innou propagací. Dále je nutné udržovat a rozší�it orienta�ní zna�ení 

(p�íjezdové silnice, nádraží, centrum m�sta). Pro zlepšení orientace návšt�vník� je žádoucí 

vytvo�ení vhodn� umíst�ných vícejazy�ných informa�ních tabulí pro turisty, s vyzna�ením 

informa�ních center, kulturních památek, cyklistických a p�ších tras. Taky i zapsání Luha-

�ovic do seznamu UNESCO p�inese nový impuls pro rozvoj cestovního ruchu. 

Ke zvýšení návšt�vnosti venkovních atrakcí (nap�. koupališ�) doporu�uji rozší�it nabídku o 

vodní atrakce a sportovišt� (nap�. víceú�elové h�išt� - volejbal, basketbal).  
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Dále bych navrhla zlepšení kvality služeb ubytovacích a stravovacích za�ízení. Jedním 

z �ešení problému je propagace p�es informa�ní centrum mikroregionu pouze t�ch za�ízení, 

která se zaru�í poskytovat kvalitní služby; tato za�ízení zahrnout do své databáze a do 

svých propaga�ních materiál�. Tím tato za�ízení budou mít ur�itou výhodu oproti ostatním. 

Ubytovací a stravovací za�ízení jsou situována do centra mikroregionu, p�edevším láze	-

ského m�sta Luha�ovic, a  Pozlovic (v hotelích a penzionech). Ve v�tšin� ostatních obcí 

však možnost ubytování chybí.  

Další z návrh� rozvoje je vytvo�ení podmínek pro p�íliv investic do mikroregionu. Na p�í-

chod investor� do mikroregionu je t�eba se odpov�dn� p�ipravit. Musí být k dispozici p�e-

hled vhodných lokalit a nemovitostí s dostate�n� zajišt�nou infrastrukturou tak, aby nabíd-

ka byla pro investora dostate�n� p�itažlivá (rekonstrukce nám. 28. �íjna a budova �. 124 v 

Luha�ovicích). Je z�ejmé, že jedná-li se o investora se sídlem nap�. mimo mikroregion, 

který hledá vhodný prostor a podmínky pro svou expanzi, usadí se pravd�podobn� tam, 

kde se st�etne s nejmén� problémy, komplikacemi, jež by jeho zám�ry brzdily. Proto se 

musí p�ipravit vše tak, aby se šance nezmenšovaly.  

Nedostatky v rozvoji mikroregionu v oblasti cestovního ruchu jsem objevila i v  infrastruk-

tu�e a to v neuspokojivém technickém stavu komunikací a stále hustší osobní a nákladní 

doprav� a v po�tu parkovacích ploch (výstavba parkovišt� pod Kamennou, v ul. Solné 641, 

rekonstrukce ulic Nádražní, Veselého a komunikace Strá	, Lužní). Nejvhodn�jší by byla 

výstavba obchvatu m�sta Luha�ovice (p�es Petr�vku a Bojkovice), která by snížila pr�-

jezdnost p�es lázn� Luha�ovice a tím i snížila zne�išt�ní ovzduší v souvislosti s dopravou.  

Na území mikroregionu existuje sí� zna�ených turistických cest, zvlášt� v oblasti Bílých 

Karpat a Vizovických vrch�. Dalším z návrh� je vybudování sít� cykloturistických tras po 

území mikroregionu, které by turisty zavedly do atraktivních míst a zákoutí mikroregionu. 

Aby tento projekt m�l dostate�ný ú�inek, je nutné tyto místní cyklistické trasy vhodným 

zp�sobem napojit na dálkové trasy. Jedná se bu� o vyzna�ení cyklotras po již existujících 

komunikacích, nebo vybudování nových cyklistických stezek. Vznik nových cyklotras 

umožní další rozvoj venkovského prostoru a posílení p�ílivu turist� do mikroregionu. A 

zde se práv� naskýtá p�íležitost pro malé a st�ední podnikatele a pro vznik nových pracov-

ních míst. Na budování nových cyklotras, ale i údržbu stávajících je možné získání finan�-

ních prost�edk� z Programu obnovy venkova, programu SAPARD. Mezi nejd�ležit�jší 

považuji vybudování cyklostezky, která by spojila Slavi�ín s vodní nádrží v Pozlovicích. 
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Dále cyklostezku Luha�ovice – Biskupice - Polichno a cyklotrasu Vlárská magistrála. Za 

dost d�ležité považuji vybudování nau�ných stezek s poznáním minerálních pramen�, mi-

niatur staveb Dušana Jurkovi�e a p�írodních krás Luha�ovic. 

Nezbytn� nutná je pé�e o památky a taky  zachování kulturn� spole�enských tradic, které 

jsou v mikroregionu udržovány (dostavba a rekonstrukce knihovny v m�stském dom� kul-

tury Elektra – Luha�ovice, divadelní rekonstrukce v Luha�ovicích). D�ležité je podporo-

vání  spolk�, �i skupiny obyvatel, které se cht�jí podílet na rozvoji této oblasti.  

Rozvoj láze	ství v mikroregionu musí být úzce provázán jak s rozvojem cestovního ruchu 

tak i s dalšími oblastmi (infrastruktura, životní prost�edí). Je t�eba se snažit o zvýšení po�tu 

jak pacient� a láze	ských host�, tak i turist�. Nutné je nabídnout láze	ským host�m r�zné 

programy – spole�enské, rekondi�ní, fitness programy (nem�ly by chyb�t zpest�ující spor-

tovní a kulturní po�ady,  procházky láze	skými parky), poznávací zájezdy po blízkém oko-

lí, aktivní trávení volného �asu (turistika, cykloturistika, jízda na koních). V kombinaci 

turistiky a láze	ství je skryt velký potenciál budoucnosti. Nabídka agroturistiky 

v mikroregionu chybí a bylo by dobré nabídku této formy turistiky do budoucna vytvo�it, 

vytipovat vhodné zem�d�lské farmy v mikroregionu pro agroturistiku a nabídnout majiteli 

vhodné podmínky pro vytvo�ení nabídky. Náklady na vybudování ubytování nejsou velké 

(sta�í ubytování pro 2-3 rodiny a místo na parkování aut p�íp. obytných p�ív�s�). Nejd�le-

žit�jším projektem se pro m� stala oblast Pozlovické p�ehrady jako významného rekrea�-

ního zázemí pro realizaci nových turistických produkt�. Cílem výstavby rekrea�ní zóny 

Luha�ovské p�ehrady je vytvo�it v tomto prostoru možnosti pro využití volného �asu pro 

co nejširší skupinu ob�an� jak místních, tak z �ad láze	ských host� a rekreant�. Vodní 

plocha p�ehrady dává široké možnosti využití a to jak pro rybá�e tak i ostatní vodní sporty.  

Tvorba a realizace strategie rozvoje je nekon�ícím procesem ov��ování obsahu spole�ných 

rozvojových zájm� obyvatel regionu. Je jenom na obcích a všech složkách mikroregionu, 

jak se zapojí do �ešení problém� a stanoví jejich priority. 

Celkov� lze konstatovat, že mikroregion má dobrou perspektivu rozvoje do budoucnosti a 

bude jen záležet na tom, jak budou jeho uvedené možnosti využity. 
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Tab. 1. Údaje o mikroregionu Luha�ovské Zálesí 

Po�et obyvatel   v�k.skup.         

celkem   0 - 14 let 15 - 59 let   
60 a více 

let   

Obec 

muži ženy celkem muži ženy muži ženy 

Biskupice 364 364 136 243 234 48 67 

B�ez�vky 307 322 108 213 198 45 65 

Dobrkovice 137 141 43 89 88 29 29 

Dolní Lhota 278 287 108 196 190 26 45 

Doubravy 219 231 66 162 151 23 48 

Horní Lhota 266 264 103 171 148 39 69 

H�iv. Újezd 275 292 93 192 186 36 60 

Ka	ovice 130 143 54 87 85 21 26 

Kelníky 94 80 23 67 44 17 23 

Lipová 138 165 56 87 61 48 51 

Ludkovice 346 335 125 217 194 55 90 

Luha�ovice 2 755 2 866 871 1 823 1 781 440 706 

Petr�vka 172 178 52 126 104 23 45 

Podhradí 102 96 48 61 54 13 22 

Pozlovice 558 618 229 382 378 72 115 

Provodov 385 393 128 250 221 77 102 

Rudimov 123 128 35 72 58 40 46 

Sehradice 364 381 133 241 241 55 75 

Slavi�ín 3 292 3 424 1 200 2 163 2 165 502 686 

Slopné 276 308 106 176 190 48 64 

Velký O�echov 345 352 131 224 225 43 74 

Celkem 10926 11 368 3 848 7 242 6 996 1 700 2508 
Tab. 2 . Po�et obyvatel v obcích podle pohlaví a hlavních v�kových skupin p�i SLDB 2001 

Tab. 3. V�ková struktura obyvatelstva podle hlavních v�kových skupin dle SLDB 2001 

Tab. 4. Tabulka kulturních míst mikroregionu (vlastní zpracování) 

Tab. 5. Hodnocení dopravní infrastruktury, dostupnosti hromadnou dopravou a vybavenos-

tí regionu (vlastní zpracování) 

Tab. 6. Hodnocení nákupních možností v daných lokalitách (vlastní zpracování) 
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P�ÍLOHA P III: NEJZNÁM�JŠÍ PAMÁTKY MIKROREGIONU 

Katastr. území Objekt Stru�ná charakteristika 
Biskupice socha sv. Jana Nepomuckého typická barokní skulptura z r. 1796 

Biskupice kamenný k�íž k�íž z r. 1866, místní provencience, zdoben drobným reliéfem lidového charak-
teru 

Biskupice komora u �p. 19 charakteristický funk�ní objekt lidového stavitel 

Dobrkovice socha sv. Jana K�titele rozm�rná barokní skulptura z r. 1744, jedna z nejkvalitn�jších socha�ských prací 
na okrese, p�i rozcestí Uh. Brod, Velký O�echov, Dobrkovice 

Dolní Lhota obytný d�m s mlýnicí �p. 15 roubený mlýn se zbytkem za�ízení a hospodá�. p�íslušenstvím, u silnice na Lu-
ha�ovice 

Doubravy zvonice roubený objekt, typický pro Luha�ovské Zálesí 
Doubravy komora u �p. 21 patrová komora s pavla�í, poslední v obci 

Horní Lhota z�ícenina hradu Sehradice z�íceniny hradu postaveného v polovin� 13. stol., v 15. stol. d�kladn� opevn�né-
ho 

Horní Lhota farní kostel sv. Diviše lo� se starším jádrem dobudována kolem r. 1700, v�ž p�istav�na r. 1746, p�so-
bivý interiér 

Horní Lhota Boží muka v obci naproti �p. 77 drobná kamenná architektura z po�átku 18. stol. 
Horní Lhota smír�í k�íž u kostela hrub� opracovaný kamenný k�íž s historickými reminiscencemi 
Horní Lhota rolnická usedlost �p. 29   
Horní Lhota vodní mlýn �p. 16 unikátní technická památka s dochovaným technickým za�ízením 
Horní Lhota vodní mlýn �p. 42   
H�ivín�v Újezd komora u �p. 11 doklad lidového stavitelství z poloviny 19. stol. 

H�ivín�v Újezd komora u �p. 19 pokro�ilý typ tohoto druhu staveb, spolu s obytným stavením a sousední used-
lostí tvo�í celek se zajímavou komposicí 

Ka	ovice k�íž lidová kamenická práce z r. 1870, dílo Š. Mina�íka ze Sehradic 

Ka	ovice d�m �p. 23 typická usedlost s dochovaným obytným stavením, komorou a stodolou, jeden z 
mála p�íklad� celkov� dochované dispozice v Luha�ovském Zálesí 

Ka	ovice komora u �p. 5 charakteristická ú�elová stavba pro oblast Luha�ovského Zálesí 
Ka	ovice komora u �p. 18 komora p�edstavuje zajímavý vývojový stupe	 

Ka	ovice d�m �p. 19 komora p�edstavuje významný vývojový prvek lidové architektury st�ední a 
jihovýchodní Moravy 

Kladná - Žilín Zvoni�ka   
Kladná - Žilín Socha sv. Jana Nepomuckého Barokní skulptura pohledov� ovládající návesní nám�stí�ko. 

Ludkovice Boží muka na k�ižovatce u lesa Dob�e �emesln� provedený typus z r. 1719 s historickými reminiscencemi i 
pozd�jšího data (1746). 

Ludkovice socha sv. Jana Nepomuckého barokní socha z roku 1748 dotvá�ející spolu s d�ev�nou zvonicí prostor návsi 

Ludkovice Boží muka na okraji obce v trati V dílech, slohov� cít�ná kamenická práce z r. 1692, jeden z 
nejstarších doklad� tohoto typu na území okresu 

Luha�ovice zámek �p. 76 barokní zámek s kaplí tvo�í malebný komplex ze druhé �tvrtiny 18. stol. 
Luha�ovice socha sv. Gottharda kvalitní barokní plastika umíst�ná u zdi zámeckého parku 
Luha�ovice d�m na nám. L. Janá�ka �p. 97 vodolé�ebný ústav s láze	skou plovárnou, stavba Dušana Jurkovi�e z r. 1902 

Luha�ovice Jurkovi��v d�m - Alej Dr. P. 
Blaho �p. 109 

p�vabný secesní objekt významný nevšední invencí dispozi�ní, materiálovou i 
barevnou, na bo�ních pr��elích fresky Madonny a sv. Cyrila a Metod�je 

Luha�ovice d�m Jest�abí - nám. L. Janá�ka 
�p. 138 významná stavba Dušana Jurkovi�e 

Luha�ovice d�m B. Smetany - Láze	ské 
nám. �p. 308 secesní architektura arch. Králíka z po�átku 20. století 

Luha�ovice kaple sv. Alžb�ty -Alej Dr. P. 
Blaho 

drobná architektura ze sklonku 18. stol. zdobená v pr��elí bohatým štukovým 
dekorem 

Luha�ovice socha MUDr. Fr. Veselého u 
láze	ské kolonády socha zakladatele zdejších lázní od F. Úprky 

Luha�ovice busta L. Janá�ka za Inhalatorem plastika Karla Pokorného výrazn� umíst�ná v láze	ském parku 
Luha�ovice náhrobek Betty Smetanové na h�bitov�, náhrobek z r. 1908 vdovy po B. Smetanovi 
Luha�ovice Boží muka u �p. 206 v Pražské �tvrti, unikátn� ztvárn�ná kamenická práce z konce 17. stol. se starším 



 

 

slohovým výrazem 

Luha�ovice Boží muka pod Malou Kamen-
nou 

nejstarší luha�ovská památka tohoto druhu (datovaná 1691) s mladšími úprava-
mi (1830) 

Luha�ovice Boží muka na úpatí Jest�abí, ul. 
L. Janá�ka barokní kamenická práce z r. 1727, chybí horní �ást 

Luha�ovice mohyly v lese Obora archeologická lokalita z 8. - 9. stol., d�ležitá svými nálezy slovanského osídlení 

Luha�ovice vila Emausy, Holubyho ul. 384, 
Pražská �tvr� 

kvalitní, drobná secesní vilka s cennou sgrafitovou výzdobou malí�e Jana Kohle-
ra 

Luha�ovice láz. pavilon Radhoš�, �p. 288   
Luha�ovice vila Ludmila, �p. 180   
Luha�ovice rodinná vila Kancý�ka, �p. 355   
Luha�ovice Slovácká búda, �p. 265   
Luha�ovice vila Sv�tlana, �p. 211   
Luha�ovice vila Samorostlá, �p. 381   
Luha�ovice rod. vila Pracher, �p. 269   
Luha�ovice vila Chaloupka, �p. 126   
Luha�ovice láz. Pavilon Krystal, �p. 151   
Hrádek na Vl. 
dráze socha sv. Jana Nepomuckého barokní skulptura dobré úrovn� pohledov� umíst�na p�i mohutné líp� 

Petr�vka socha sv. Floriána zrustikalizovaná socha�ská práce dokládající rozší�ení ikonografického typu v 
19. století 

Petr�vka socha Immaculaty kvalitní kamenická práce z roku 1872 
Petr�vka k�íž na návsi d�ev�ný k�íž, typická ukázka �ezbá�ské lidové práce 

Podhradí z�ícenina hradu Starý Sv�tlov z�ícenina hradu z poloviny 14. stol. s velkým p�edhradím, doklad tzv. pláš�ové-
ho hradu, z�ejm� nejrozsáhlejší hrad tohoto typu na Morav� 

Podhradí zvonice typická roubená stavba Luha�ovského Zálesí 
Polichno sklípek u �p. 49 p�vodn� i komora - zápis na komoru zrušen 

Pozlovice farní kostel sv. Martna dominantní stavba patrn� s pozdn� st�edov�kým jádrem obklopena h�bitovem s 
pozoruhodnými náhrobky 

Pozlovice náhrobky na h�bitov�   
Pozlovice náhrobek p�ed kostelem   
Pozlovice k�íž p�ed kostelem kvalitní kamenická práce z r. 1763 

Pozlovice fara �p. 39 mohutná farní budova z poloviny 18. stol. ukazující na význam n�kdejšího 
d�kanství 

Pozlovice socha sv. Jana Nepomuckého velmi kvalitní plastika z r. 1774 s ohradní balustrádovou zídkou 

Pozlovice Boží muka kamenická práce z 18. stol. p�sobiv� za�len�ná do terénu, p�i polní cest� k 
Horní Lhot� 

Pozlovice Boží muka kamenická práce z r. 1811 p�sobiv� za�len�ná do terénu, v polích p�i cest� na 
Luha�ovice 

Provodov kostel Panny Marie Sn�žné p�vabná architektura z 18. stol. se sochou Panny Marie z pr��elí, hodnotná 
architektonickou �istotou i p�sobivým umíst�ním 

Provodov socha sv. Jana Nepomuckého barokní skulptura z roku 1774, na návsi 
Provodov komora u �p. 22 typický objekt lidového stavitelství Luha�ovského Zálesí 

Provodov d�m �p. 33 d�íve obvyklý typ dispozice obytných a hospodá�. prostor�, jejichž vzájemné 
vazby se dodnes zachovaly v malém po�tu - dnes nevhodn� zmodernizován 

Provodov komora u �p. 38 typický objekt lidového stavitelství v této oblasti 

Provodov hrad Rysov zbytky skalního hradu z doby kolem poloviny 13. stol., stá�ím i charakterem 
ojedin�lá památka tohoto druhu 

Provodov sloupy s k�ížem   
Sehradice kamenný k�íž památka lidového charakteru s reliéfní výzdobou a �eským nápisem 

Slavi�ín zámek - �.p. 24 barokní budova z 18. století s pozd�jšími úpravami, postavená v místech st�edo-
v�ké tvrze zaniklé v 17. století 

Slavi�ín park u zámku anglický park, so�ást areálu zámku 

Slavi�ín farní kostel sv. Vojt�cha sakrální architektura se st�edov�kým jádrem, radikální p�estavba barokní, roz-
sáhlejší úpravy v 19. století 



 

 

Slavi�ín kaple Panny Marie drobná klasicistní architektura, jeden z mála doklad� v oblasti 
Slavi�ín socha sv. Jana Nepomuckého barokní skulptura z pol. 18. století 
Slavi�ín-
Divnice park u zámku významný krajiná�ský prvek, poslední p�ipomínka bývalého panského sídla 

Slavi�ín-
Divnice mariánský sloup kvalitní klasicistní skulptura na návsi 

Slavi�ín-
Divnice socha sv. Floriána barokní skulptura na návsi 

Slavi�ín-
Divnice socha sv. Jana Nepomuckého typická barokní skulptura z roku 1745 situovaná na okraji obce u žel. Nadjezdu 

Slavi�ín-
Divnice socha sv. Tekly barokní skulptura na návsi velmi dobré socha�ské úrovn� 

Velký O�echov farní kostel sv. Václava monumentální architektura z po�átku 18. stol., osobou architekta blízká okruhu 
D. Martinelliho, dominanta širokého okolí 

Velký O�echov socha sv. Jana Nepomuckého na návsi, barokní skulptura pozoruhodné socha�ské úrovn�, sou�ást náro�n�jší 
kamenické výzdoby obce (z r. 1733) 

Velký O�echov socha sv. Josefa barokní skulptura z roku 1725, s velmi pozoruhodným rostlinným dekorem na 
podstavci 

Velký O�echov Boží muka drobná zd�ná architektura, ojedin�lá v regionu 

Velký O�echov kamenný k�íž zajímavá kamenická práce z roku 1733, její reliéfní dekor vychází z �ezbá�ské 
tradice lidového um�ní 

Velký O�echov bývalý záme�ek bývalá tvrz z doby kolem r. 1500, v 18. stol. p�estav�na na záme�ek 

 

Zdroj: [18] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P�ÍLOHA P IV: NEJZNÁM�JŠÍ UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ 

ZA�ÍZENÍ  

 
Kemping Autokemping Luha�ovice Luha�ovice www.atcluhacovice.cz 
Hotely D�m B.Smetany Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz/ 
  D�m Dušana Jurkovi�e Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz/ 
  D�m Leoše Janá�ka - Jest�abí Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz/ 
  Helena Luha�ovice www.miramare.luhacovice.cz 
  Hotel Adamantino Luha�ovice www.adamantino.cz/ 
  Hotel Alexandria Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz/ 
  Hotel Fontána I Luha�ovice www.orea.cz/fontana 
  Hotel Fontána II Luha�ovice www.orea.cz/fontana2 
  Hotel Krystal Luha�ovice www.travel.to/krystal 
  Hotel Litovel Luha�ovice   
  Hotel Lužná Luha�ovice   
  Hotel Morava Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz/ 
  Hotel Niva I Luha�ovice   
  Hotel Niva II Luha�ovice   
  Hotel Ogar Luha�ovice www.ogar.cz 
  Hotel Palace Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz/ 
  Hotel Pohoda Luha�ovice www.hotely.zalesi.cz/ 
  Hotel Praha Luha�ovice www.volny.cz/anna.kneblova 
  Hotel Regia Luha�ovice www.hotelregia.cz 
  Hotel Rosa Luha�ovice   
  Hotel Slavi�an Slavi�ín www.hotelregia.cz 
  Hotel U Havlí�ka Luha�ovice www.hotel-luhacovice.cz 
  Hotel Vega Luha�ovice www.hotelvega.cz 
  Hotel Vltava Luha�ovice   
  Hotel Zálesí Luha�ovice www.hotely.zalesi.cz/ 
  Lesní hotel Záhorovský Luha�ovice www.hotelzahorovsky.cz/ 
  Loreta Luha�ovice www.miramare.luhacovice.cz/ 
  Miramare I Luha�ovice www.miramare.luhacovice.cz/ 
  Miramare II Luha�ovice www.miramare.luhacovice.cz/ 
  Nasta Luha�ovice www.miramare.luhacovice.cz/ 
  Party Hotel Moulin Rouge Luha�ovice www.moulinrouge.cz 
  Pernštýn Luha�ovice www.miramare.luhacovice.cz/ 
  Pet�ín Luha�ovice www.miramare.luhacovice.cz/ 
  Rita Luha�ovice www.miramare.luhacovice.cz/ 
  Spole�enský d�m Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz/ 
Ubytovny Rekrea�ní chata Ludkovice www.volny.cz/vcelakevro/sekundar/61-i.htm 
  Rybá�ská chata Pozlovice web.telecom.cz/rybari 
  Sportovní areál Golf Pozlovice   
  Sportovn hala Luha�ovice www.radostova.cz 
  Sportovní hala SK Slavi�ín Luha�ovice www.mesto-slavicin.cz 
Penziony Agape Luha�ovice   
  Avion Luha�ovice   
  Beta Luha�ovice   
  Bystrica Luha�ovice   
  Dagmar  Luha�ovice   
  Doubravka Luha�ovice   



 

 

  Forst Luha�ovice www.mylee.cz/forst 
  Grant Luha�ovice   
  Hana�ka Luha�ovice   
  Hubert Luha�ovice www.volny.cz/penzion-hubert 
  Iva Luha�ovice   
  Jalta Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz 
  Jany Luha�ovice   
  Jar�a Luha�ovice   
  Jas Pozlovice   
  Karina Luha�ovice   
  Karlín Luha�ovice   
  Koliba B�ez�vky B�ez�vky   
  Kras Luha�ovice   
  Myslivna Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz 
  Oáza Luha�ovice   
  Plze	 Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz 
  Pomnenka Luha�ovice www.penzionpomnenka.cz 
  Rodina Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz 
  R�ža Luha�ovice   
  Sova Luha�ovice   
  Stella Luha�ovice www.penzionstella.luhacovice.cz 
  Ta�ána Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz 

  U Habána Luha�ovice www.uhabana.cz 

  U Hráze Luha�ovice www.valassko.cz/penzion/ 
  U�itelský d�m Luha�ovice   

  Vep�ek-Póla Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz 

  Vila Radka Luha�ovice www.oktav.cz/cesky/radka/radka.htm 
  Vila R�žová Luha�ovice www.lazneluhacovice.cz 
  Vlastimila Luha�ovice   
  Vyšehrad Luha�ovice www.volny.cz/vilavysehrad 

 

Zdroj: [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P�ÍLOHA P V: NEJZNÁM�JŠÍ SPORTOVNÍ ZA�ÍZENÍ 

Obec Sportovišt� Název 
Biskupice cvi�išt� pro psy Kynologický klub 
Biskupice d�tské h�išt� U školy 
Biskupice fotbalové h�išt� Sportovní areál 
Biskupice fotbalové h�išt� Sportovní areál 
B�ez�vky fotbalové h�išt� Sportovní areál 
B�ez�vky fotbalové h�išt� Sportovní areál 
B�ez�vky koupání Kap�ín 
B�ez�vky rybolov Kap�ín 
B�ez�vky sauna Moulin Rouge 
B�ez�vky tenis Moulin Rouge 
B�ez�vky volejbalové h�išt� Kap�ín 

Divnice fotbalové h�išt� H�išt� v Divnicích 
Divnice víceú�elové h�išt� H�išt� v Divnicích 

Dobrkovice fotbalové h�išt� Sportovní areál 
Dobrkovice h�išt� pro košíkovou Sportovní areál 
Dolní Lhota fotbalové h�išt� Sportovní areál 
Dolní Lhota tenis Pred školou 

Doubravy fotbalové h�išt� Sportovní areál 
Horní Lhota fitness Sportovní areál 
Horní Lhota fotbalové h�išt� Sportovní areál 
Horní Lhota tenis U mate�ské školy 

Hrádek na Vlárské dráze fotbalové h�išt� H�išt� v Hrádku 
Hrádek na Vlárské dráze víceú�elové h�išt� H�išt� v Hrádku 

H�ivín�v Újezd fotbalové h�išt� Sportovní areál 
Kelníky fotbalové h�išt� h�išt� 

Ludkovice d�tské h�išt� U mate�ské školy 
Ludkovice fotbalové h�išt� Pod hrází 
Ludkovice koupání Pod hrází 
Ludkovice volejbalové h�išt� Pod hrází 

Luha�ovice bowling Bowling Footbal Club 
Luha�ovice d�tské h�išt� Náb�eží 
Luha�ovice d�tské h�išt� U Radunu 
Luha�ovice fitness Hala Radostova 
Luha�ovice fitness Sportmar - Fitnes centrum 
Luha�ovice fitness U Habána 
Luha�ovice fotbalové h�išt� Areál Radostova 
Luha�ovice fotbalové h�išt� Areál Radostova 
Luha�ovice házenka�ské h�išt� Areál Radostova 
Luha�ovice h�išt� pro košíkovou Za Rimini 
Luha�ovice h�išt� pro košíkovou Za ZŠ 
Luha�ovice jezdectví Luhaturf Dostálek 
Luha�ovice koupání M�stská plovárna 
Luha�ovice koupání Slune�ní lázn� 
Luha�ovice kuželky Hala Radostova 
Luha�ovice lyžování Poma - lyža�ský vlek 
Luha�ovice orienta�ní b�h Gáborka - mapa 
Luha�ovice orienta�ní b�h Kameni�ná - mapa 
Luha�ovice orienta�ní b�h Luha�ovské kotáry - mapa 
Luha�ovice orienta�ní b�h Obora - mapa 



 

 

Luha�ovice orienta�ní b�h Perná - mapa 
Luha�ovice orienta�ní b�h Radostova - mapa 
Luha�ovice sauna Forst 
Luha�ovice sauna Hala Radostova 
Luha�ovice sauna U Habána 
Luha�ovice sauna Zálesí 
Luha�ovice squash U Habána 
Luha�ovice st�elnice Areál Radostova 
Luha�ovice t�locvi�na Hala Radostova 
Luha�ovice t�locvi�na Sokolovna 
Luha�ovice t�locvi�na Sportovní centrum Radostova 
Luha�ovice t�locvi�na ZŠ 
Luha�ovice tenis U Otto ky IV 
Luha�ovice tenis U Ottovky I 
Luha�ovice tenis U Ottovky II 
Luha�ovice tenis U Ottovky III 
Luha�ovice tenis U Ottovky V 
Luha�ovice U - rampa Za ZŠ 
Luha�ovice volejbalové h�išt� Areál Radostova 
Luha�ovice volejbalové h�išt� Argo 
Luha�ovice volejbalové h�išt� Za ZŠ 

Nevšová fotbalové h�išt� H�išt� v Nevšové 
Petr�vka fotbalové h�išt� Sportovní areál - fotbalové h�išt� 
Petr�vka lyžování Poma - lyža�ský vlek 
Petr�vka tenis Sportovní areál - tenisový kurt 
Podhradí d�tské h�išt�   
Polichno d�tské h�išt� Za knihovnou 

Pozlovice bazén Adamantino 
Pozlovice bazén Vega 
Pozlovice fitness Adamantino 
Pozlovice fitness Vega 
Pozlovice fotbalové h�išt� Areál Golf 
Pozlovice fotbalové h�išt� Vega 
Pozlovice fotbalové h�išt� Za m�stkem 
Pozlovice jezdectví Jezdecký klub Pozlovice 
Pozlovice koupání Niva I 
Pozlovice koupání Pozlovická p�ehrada 
Pozlovice koupání Pozlovická p�ehrada 
Pozlovice kuželky Areál Golf 
Pozlovice kuželky Záhorovský 
Pozlovice lo�ky (p�j�ovna) Pozlovická p�ehrada 
Pozlovice minigolf Areál Golf 
Pozlovice minigolf Vega 
Pozlovice rybolov Pozlovická p�ehrada 
Pozlovice sauna Adamantino 
Pozlovice sauna Ogar 
Pozlovice sauna Pohoda 
Pozlovice sauna Vega 
Pozlovice squash Vega 
Pozlovice st�elnice Komonec 
Pozlovice tenis Adamantino 
Pozlovice tenis Areál Šlampa 
Pozlovice tenis Areál Golf 



 

 

Pozlovice tenis Areál Golf 
Pozlovice tenis Areál Golf 
Pozlovice tenis Vega 
Pozlovice volejbalové h�išt� Adamantino 
Pozlovice volejbalové h�išt� Augustianka 
Pozlovice volejbalové h�išt� Niva I 
Pozlovice volejbalové h�išt� Pozlovická p�ehrada 
Provodov fotbalové h�išt� h�išt� 
Provodov koupání Provodov 
�etechov fotbalové h�išt� Sportovní areál 
Sehradice fotbalové h�išt� Sportovní areál 
Sehradice koupání Jadran 
Sehradice lyžování Poma - lyža�ský vlek 
Sehradice t�locvi�na Sokolovna 

Slavi�ín cvi�išt� pro psy Kynologický klub Slavi�ín 
Slavi�ín d�tské h�išt� D�tský koutek za Sokolovnou 
Slavi�ín fitness D�m d�tí a mládeže 
Slavi�ín fitness Slavi�an 
Slavi�ín fitness Sportovní hala 
Slavi�ín fotbalové h�išt� H�išt� ve Slavi�ín� 
Slavi�ín koupání Koupališt� 
Slavi�ín kuželky Kuželna 
Slavi�ín minigolf H�išt� ve Slavi�ín� 
Slavi�ín rybolov Slavík I 
Slavi�ín t�locvi�na Orlovna 
Slavi�ín t�locvi�na Sportovní hala 
Slavi�ín t�locvi�na ZŠ 
Slavi�ín tenis H�išt� ve Slavi�ín� 
Slavi�ín víceú�elové h�išt� H�išt� ve Slavi�ín� 
Slavi�ín víceú�elové h�išt� H�išt� ve Slavi�ín� 
Slavi�ín víceú�elové h�išt� H�išt� ve Slavi�ín� 
Slavi�ín víceú�elové h�išt� H�išt� ve Slavi�ín� 
Slavi�ín víceú�elové h�išt� H�išt� ve Slavi�ín� 
Slavi�ín volejbalové h�išt� H�išt� ve Slavi�ín� 

Slopné fotbalové h�išt� Sportovní areál 
Slopné koupání K�ešov 
Slopné lyžování Poma - lyža�ský vlek 
Slopné rybolov K�ešov 
Slopné t�locvi�na Kulturní d�m 
Slopné tenis Sportovní areál 

Velký O�echov fotbalové h�išt� Sportovní areál 
Velký O�echov h�išt� pro košíkovou Sportovní areál 
Velký O�echov koupání P�ehradní nádrž 
Velký O�echov t�locvi�na ZŠ 
Velký O�echov tenis Sportovní areál 

 

Zdroj: [18] 

 



 

 

P�ÍLOHA P VI: DOTAZNÍK 

Vážený pane, vážená paní, 

jmenuji se Barbora Šenke�íková a jsem studentkou 5. ro�níku Fakulty managementu a eko-

nomiky, UTB ve Zlín�. 

Cht�la jsem Vás požádat o zodpov�zení n�kolika otázek. Údaje získané z dotazníku použi-

ji ve své diplomové práci, která se zabývá strategii rozvoje mikroregionu Luha�ovského 

Zálesí v oblasti cestovního ruchu. 

D�kuji 

 

1. Odkud pocházíte? 

    Kraj/m�sto (u cizinc� stát): ………………….         

2. Jste: 

    1       muž 

    2       žena 

3. Kolik je Vám let? 

    1       10-25 

    2        26-40 

    3        41-57 

    4        58 a více 

4. Typ Vašeho pobytu: 

     1     víkendový pobyt (1 – 2 p�enocování) 

 2 rekrea�ní pobyt (odpo�inek, poznání, zábava) 

 3 ozdravný pobyt (lázn�, rehabilitace, lé�ení) 

 4 pracovní pobyt (konference, školení, obchod, služební cesta) 

 5 návšt�va p�íbuzných nebo známých 

 6 jiný: …………………………………. 



 

 

 

5. Jak jste spokojeni s kvalitou cestovního ruchu? 

 1  velmi spokojeni 

 2 spokojeni 

 3 nespokojeni 

 4 neumím posoudit 

6. Jak hodnotíte možnosti spole�enského vyžití v tomto regionu? 

 1 velmi dob�e 

 2 dob�e 

 3 špatn� 

 4 neumím posoudit 

7. Jak hodnotíte ubytovací služby? 

 1 velmi dob�e 

 2 dob�e 

 3 špatn� 

 4 neumím posoudit 

8. Jak celkov� hodnotíte stravovací služby? 

  1 velmi dob�e 

 2 dob�e 

 3 špatn� 

 4 neumím posoudit 

 

 

 

 



 

 

9. Jaká je dopravní infrastruktura, dostupnost hromadnou dopravou a vybavenost 

regionu? 

  
velmi 
dob�e   dob�e špatn� 

neumím  
posoudit 

1 - dopravní dostupnost regionu 1 2 3 4 
2 - dostupnost hromadnou dopravou 1 2 3 4 
3 - místní zna�ení pam�tihodností a atraktivit 1 2 3 4 
4 - drobný prodej (ob�erstvení, suvenýry) 1 2 3 4 

 

10. Jak hodnotíte nákupní možnosti? 

     1 velmi dob�e 

 2 dob�e 

 3 špatn� 

 4 neumím posoudit 

 11. Jak hodnotíe sportovní aktivity a atrakce pro d�ti? 

     1 velmi dob�e 

 2 dob�e 

 3 špatn� 

 4 neumím posoudit 

12. Co tomuto regionu podle Vás nejvíce schází? 

   1 rozsáhlejší sí� ubytovacích a stravovacích za�ízení 

 2 špi�ková za�ízení a služby pro náro�nou klientelu 

 3 v�tší pé�e o památky a turistické atraktivity 

 4 kvalitn�jší dopravní infrastruktura (silnice) 

 5 lepší dostupnost hromadnými dopravními prost�edky 

 6 více míst poskytujících informace a  propaga�ní materiály 

 7 vybavenost pro sportovní vyžití  

 8 zábavní centra a atrakce pro d�ti 

 9 jiné:   


