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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na strategii rozvoje mikroregionu Ostroţsko v oblasti ces-

tovního ruchu. V teoretické části se zabývá formami a předpoklady rozvoje cestovního 

ruchu a výhodami spolupráce aktérŧ cestovního ruchu. V praktické části jsou charakterizo-

vány předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu mikroregionu. Je zde vypracována SWOT 

analýza a na jejím základě jsou stanoveny strategické cíle, priority a návrhy opatření pro 

rozvoj cestovního ruchu. V závěru práce jsou vypracovány konkrétní projekty rozvoje.  
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ABSTRACT 

The bachelor's thesis is based on the development strategy of mikroregion Ostroţsko in 

tourist industry. The theoretical part deals with the forms and requirements for the develo-

pment of tourist industry and the benefits of cooperation among the participants of tourist 

industry. In the practical part there are describes requirements for the development of mik-

roregion tourist industry. There is a SWOT analysis made and as a basis to set strategic 

goals, priorities and proposals for tourist industry development. In the conclusion of this 

thesis there are made specific development projects. 
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ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Strategie rozvoje cestovního ruchu mik-

roregionu Ostroţsko“. Mikroregion Ostroţsko jsem si vybrala, protoţe zde od narození 

bydlím a mám k tomuto regionu blízký vztah. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat předpoklady rozvoje cestovního ruchu v mikroregio-

nu Ostroţsko, vytvořit SWOT analýzu a následně stanovit strategické cíle, priority, opatře-

ní a návrhy konkrétních projektŧ pro rozvoj cestovního ruchu. 

Mikroregion je svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti a sdruţuje tyto obce: Uher-

ský Ostroh, Hluk, Ostroţská Nová Ves, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Ostroţská Lho-

ta, Boršice u Blatnice, Blatnička a Veselí nad Moravou. Mikroregion jako celek má výbor-

ný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, jsou zde zastoupeny nejen historické památky, 

ale lze čerpat i z přírodního bohatství Ostroţska, kterého má mikroregion dostatek. Bohat-

ství mikroregionu spočívá také v mnoţství kulturních a lidových tradic, které mají nemalý 

přínos pro oblast cestovního ruchu. 

Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou 

popsány formy a předpoklady cestovního ruchu a výhody, které plynou ze spolupráce akté-

rŧ cestovního ruchu. 

Praktická část je zaměřena na zhodnocení předpokladŧ, které má mikroregion k dispozici. 

Dále je zhodnocen hlavní aktér rozvoje cestovního ruchu, a to MAS Horňácko a Ostroţsko. 

Na základě SWOT analýzy jsou stanoveny strategické cíle a v souladu s nimi jsou navrţeny 

konkrétní projekty rozvoje. Cílem strategie rozvoje mikroregionu je nabízet lepší sluţby 

obyvatelŧm i turistŧm, podpořit zájem investorŧ, podpořit rozvoj lidských zdrojŧ a rozvoj 

produktŧ cestovního ruchu. 

Přínosem bakalářské práce je vypracování strategického dokumentu, který přispěje 

k rozvoji mikroregionu Ostroţsko, především v oblasti cestovního ruchu.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 FORMY A PŘEDPOKLADY CESTOVNÍHO RUCHU 

Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné moderní společ-

nosti. Přesně vymezit a definovat cestovní ruch je velmi obtíţné. Cestovní ruch je činnost 

osoby, cestujícím ve volném čase na přechodnou dobu do místa její trvalé bydliště, a to za 

jiným účelem, neţ je vykonávání výdělečné činnosti. [2] 

1.1 Formy cestovního ruchu 

Forma cestovního ruchu je typ cestovního ruchu, pro jehoţ určení je klíčovým kritériem 

motivace návštěvníka. Základními motivacemi cestovního ruchu jsou odpočinek, poznává-

ní prostředí a kontakty s lidmi, odtud jsou odvozeny základní formy cestovního ruchu. Jed-

notlivé formy jsou mezi sebou propojené, většinou jedna mívá dominantní charakter. [3] 

Mezi hlavní formy cestovního ruchu mŧţeme zahrnout: [2,5] 

 Rekreační cestovní ruch – jde o odpočinkovou formu cestovního ruchu, kde je 

hlavním motivem reprodukce fyzických a duševních sil člověka. Je pro něj charak-

teristický jak pasivní, tak aktivní odpočinek. Pobyt v příznivém přírodním prostředí 

kombinovaný s rŧznými rekreačními aktivitami má vliv na organismus a duševní 

pohodu člověka. Dostává stále větší význam se zhoršujícím se ţivotním prostředím 

v místě trvalého bydliště. 

 Sportovní cestovní ruch – zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé pobyty se sportovní 

náplní s cílem udrţet a posílit kondici člověka. Mŧţe se členit na pěší turistiku, cyk-

loturistiku, vodní turistiku a horskou turistiku. 

 Dobrodruţný cestovní ruch – je součástí sportovního cestovního ruchu jako vý-

sledek touhy po neznámém, nebezpečném, po objevování. Jde o touhu člověka 

změnit alespoň na krátký čas kaţdodenní zpŧsob ţivota vykonáváním rŧzných akti-

vit, např. noční putování, zdolávání vysoko poloţených míst, cestování do odleh-

lých končin světa, bungee jumping, rafting. 

 Myslivecký a rybářský cestovní ruch – je také součástí sportovního a rekreačního 

cestovního ruchu. Jeho účastníci jsou motivováni moţnostmi lovu zvěře, ptákŧ, ryb 

na udici nebo s potápěním v jezerech, řekách, přehradách a mořích. 
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 Náboţenský cestovní ruch – nazýván také jako poutní cestovní ruch. Jeho nejčas-

tějším projevem jsou poutě na poutní místa. Poutním místem mŧţe být obec, město, 

osada nebo krajinný prvek (Jeruzalém, Lurdy, Mekka). Odmítá označování jeho 

účastníkŧ jako turistŧ. 

 Lázeňský cestovní ruch – představuje zdravotně preventivní a léčebné činnosti 

pod odborným zdravotnickým dohledem ve volném čase. Jeho rozvoj je podmíněn 

existencí přírodních léčivých zdrojŧ (přírodní léčivé vody, plyny, bahno a klima). 

 Zdravotní cestovní ruch -  je reakcí na rŧst zdravotního uvědomění lidí a jejich 

snahy preventivně ovlivňovat své zdraví před negativními dŧsledky vysokého ţi-

votního tempa a současného zpŧsobu ţivota. Zde mŧţeme zahrnout wellness, fit-

ness a beauty pobyty. 

 Obchodní cestovní ruch – souhrn aktivit cestujících spojených s profesí uskuteč-

ňujících se mimo místo trvalého bydliště. 

 Kongresový cestovní ruch – předmětem tohoto cestovního ruchu je především or-

ganizování kongresŧ, konferencí, sympozií, seminářŧ, výstav a veletrhŧ. 

 Stimulační cestovní ruch – cestování s cílem stimulovat zaměstnance k vyšší mo-

tivaci pracovního výkonu. Účast na stimulačním cestovním ruchu je odměnou - 

prémií, např. pro vítěze interní soutěţe. Vztahuje se nejen na zaměstnance, ale např. 

i na distributory, zprostředkovatele či zákazníky. 

Nové formy cestovního ruchu: 

 Odpovědný cestovní ruch – snaţí se minimalizovat negativní dopad na ţivotní 

prostředí, účastníci preferují co nejekologičtější dopravu, tvorbu minima odpadŧ, 

upřednostňování místních sluţeb aj. 

 Dobrovolnický cestovní ruch – je spojením dovolené a aktivní pomocí navštívené 

oblasti. 

 Temný turismus – návštěvníci navštěvují ta místa, kde se v minulosti odehrála ně-

jaká tragédie, neštěstí. (památník Terezín, Osvětim, Ground Zero v New Yorku). 

 Homosexuální cestovní ruch – směřuje nejčastěji do destinací, které tolerují přá-

telskost a vstřícnost vŧči sexuálním menšinám. 
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 CouchSurfing – zpŧsob cestování zaloţeného na konceptu bezplatného sdílení 

ubytování. Cílem je také navázání nových přátelství a zlepšení mezikulturního po-

rozumění. 

 

1.2 Předpoklady cestovního ruchu 

Předpoklady (podmínky či faktory), které ovlivňují existenci a rozvoj cestovního ruchu, 

jejich obecné zákonitosti i uplatnění v konkrétních oblastech a střediscích, se obvykle člení 

na předpoklady lokalizační, selektivní a realizační. [2] 

Předpoklady cestovního ruchu představují také souhrn přírodních antropogenních aspektŧ, 

včetně jejich mnoho úrovňových vazeb, které vytvářejí předpoklady pro realizaci cestovní-

ho ruchu. [3] 

1.2.1 Lokalizační předpoklady cestovního ruchu 

Lokalizační předpoklady umoţňují umístění aktivit cestovního ruchu do určité oblasti či 

lokality. Jejich příznivé hodnoty určují místo, kde se cestovní ruch mŧţe rozvíjet. Lokali-

zační předpoklady cestovního ruchu zahrnují obvykle přírodní předpoklady a kulturně-

historické předpoklady. Tyto předpoklady nejvíce ovlivňují návštěvnost daného regionu. 

[2] 

 Přírodní předpoklady – zahrnují přírodní potenciál, povrch, podnebí, vodstvo, 

faunu, flóru. Z pohledu reliéfu jsou pro cestovní ruch zajímavé především členité 

formy povrchu. Příkladem jsou skalní věţe, skalní města, soutěsky, vodopády, le-

dovcové doliny a kotle, krasové jeskyně a propasti. Z hydrologických jevŧ jsou vý-

znamné vývěry a ponory, vývěry minerálních vod, meandry řek, jezera apod. Z bio-

geografických úkazŧ jsou pro cestovní ruch přitaţlivé celistvé a rozlehlé lesní plo-

chy, kosodřeviny, rostlinstvo horského rázu, mokřady, rašeliniště, výskyt vzácných 

a chráněných rostlin, savcŧ či ptákŧ. [9] 

 Kulturně-historické předpoklady – tyto předpoklady vyplývají z tvořivé činnosti 

člověka a taktéţ souvisejí s historickým vývojem území. Předmětem zájmu turistŧ 

jsou architektonické památky, muzea, galerie, technické památky, významné parky i 

památky lidové architektury. Mezi významné představitele lokalizačních faktorŧ 
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patří památky zařazené do kulturního světového dědictví lidstva a zapsané do se-

znamu UNESCO. Klíčovým motivačním impulsem cestovního ruchu zaměřeného 

na kulturně-historické památky je především seznámení se s historií, architekturou a 

kulturou konkrétního území. [2] 

V základě lze památky rozdělit do tří skupin: 

- Architektonické památky – historické jádra měst, historické územní celky, městská 

architektura, lidová architektura, technické a vojenské památky, sochy, chrámy, ka-

tedrály, kláštery, kostely, kaple, synagogy apod. 

- Přírodní památky – dokládají vývoj lidské společnosti a připomínají určitou histo-

rickou nebo kulturní událost. Jedná se o krajinné památky, které jsou součástí hra-

dŧ, zámkŧ, a jsou to především zahrady, parky, arboreta apod. 

- Soubory materiálních a duchovních projevŧ člověka – zde zahrnujeme jazyk (náře-

čí), tradice, kulinářské speciality, umění a hudbu, řemesla, náboţenství, tradiční ob-

lečení. [9] 

 

1.2.2 Selektivní předpoklady cestovního ruchu 

Selektivní předpoklady vyjadřují zpŧsobilost společnosti dané oblasti či země podílet se na 

cestovním ruchu aktivně i pasivně. Stávat se účastníky cestovního ruchu a také účastníky 

cestovního ruchu přijímat. Snaţí se vybrat ty obyvatele, nebo dané oblasti, které jsou nej-

lepší pro účast na cestovním ruchu a ty, které pro to mají nejlepší předpoklady. Nejčastěji 

se člení na demografické, urbanistické, ekonomické, sociálně-kulturní a sociálně-politické 

faktory. [2] 

 Demografické faktory – diferencují nejen vliv na intenzitu účasti obyvatelstva na 

cestovním ruchu a rekreaci, ale i na specifické druhy aktivit volného času, má de-

mografická struktura obyvatelstva. Jiné rekreační podmínky má rodina s dětmi, 

mladí svobodní či staré obyvatelstvo. 

 Urbanizační faktory – zcela jiné nároky má venkovské a městské obyvatelstvo, 

zejména na víkendovou rekreaci. Svou roli hraje také socioekonomická struktura 

města a jeho funkce – významné rozdíly v rekreační účasti a aktivitách volného ča-
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su mají obyvatelé měst s dominantními centrálními funkcemi a vysokým podílem 

terciéru oproti městŧm prŧmyslovým s vysokou mírou migrace. 

 Ekonomické faktory – zpŧsob ţivota, který se v industriální společnosti vytvořil, 

má za následek i rozvoj nejrozmanitějších forem rekreace, kontaktŧ s přírodou, his-

torií, kulturou v geografickém prostředí. Cestovní ruch se tak historicky zformoval 

a získal dynamický a masový charakter. 

 Sociálně-kulturní a sociálně-politické faktory – sociální politika mnoha státŧ vy-

tváří podmínky masové účasti obyvatelstva na cestovním ruchu. Cestovní ruch je 

také motivován ţivotní úrovní obyvatelstva. Aktivita pohybu se váţe i na sociální a 

zaměstnaneckou strukturu obyvatelstva a jeho reálné mzdy. [8] 

1.2.3 Realizační předpoklady cestovního ruchu 

Realizační předpoklady umoţňují realizovat nároky účastníkŧ cestovního ruchu ve středis-

cích s výhodnými lokalizačními podmínkami. Zahrnují moţnosti dopravit se do určité lo-

kality a v této lokalitě vyuţívat zařízení pro účel pobytu či rekreace, jako je zařízení stra-

vovací, ubytovací, zábavní, kulturní či sportovní. Tyto předpoklady mŧţeme dělit na do-

pravní předpoklady a materiálně-technické předpoklady.  

 Dopravní předpoklady – patří mezi základní podmínky. O přitaţlivosti území 

rozhoduje nejen moţnost dopravního spojení, ale zejména hustota a kvalita doprav-

ní sítě. 

 Materiálně-technické předpoklady – vyjadřují vybavení a dostupnost ubytování, 

stravování, kulturními pamětihodnostmi, kulturními či sportovními akcemi, která 

dokáţou uspokojit potřeby účastníkŧ cestovního ruchu. Dŧleţitým faktorem je také 

kapacita těchto zařízení, které je do jisté míry určující pro mnoţství návštěvníkŧ, 

kteří mohou dané území vyuţít. [2] 
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2 VÝHODY SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ CESTOVNÍHO RUCHU 

Spolupráce je významným vztahem ve všech oblastech lidské společnosti. Umoţňuje snad-

něji a účinněji dosáhnout potřebných výsledkŧ, jichţ v řadě případŧ není moţné bez spolu-

práce dosáhnout. Její dŧleţitost se projevuje nejen v oblasti mezilidských vztahŧ, ale i 

v oblasti činnosti a komunikace nejrŧznějších subjektŧ. [4] 

Aktér cestovního ruchu je kaţdá osoba či organizace podílející se na cestovním ruchu, 

ovlivněná cestovním ruchem či mající jiný vztah k cestovnímu ruchu v dané destinaci. Ty-

pickými aktéry cestovního ruchu jsou návštěvníci destinace, místní obyvatelé, místní samo-

správa, organizace destinačního managementu, organizace veřejné správy, rŧzné typy orga-

nizací cestovního ruchu s pŧsobností v dané destinaci, aktuální i potenciální investoři do 

infrastruktury cestovního ruchu, místně a věcně příslušné NNO, muzea, regionální rozvo-

jové agentury, dobrovolníci v dané destinaci, vlastníci pŧdy v dané destinaci, ministerstva, 

komise cestovního ruchu na krajských úřadech, územně příslušné orgány ochrany a přírody 

a krajiny, podnikatelé pŧsobící v cestovním ruchu dané destinace a média. [3] 

2.1 Formy spolupráce 

Spolupráce je významný prvek fungování veřejné správy a nezbytný prvek rozvoje regionŧ. 

Z hlediska zúčastněných partnerŧ, jimiţ mohou být jak sloţky státní správy, jednotky sa-

mosprávy, neziskové organizace, tak podnikatelský sektor či občané. Z tohoto hlediska 

mŧţeme rozlišit řadu forem spolupráce zaloţených na nejrŧznějších kombinacích vztahŧ 

zúčastněných subjektŧ a podmínek pro její naplňování. Formy spolupráce představují kon-

krétní právní a organizační podobu systému spolupráce, zásadní je však vztah ke konkrét-

nímu účelu. Mŧţeme je členit podle řady hledisek, z nichţ nejvhodnější je kombinace čle-

nění podle území a spolupracujících subjektŧ. Jednotlivé formy spolupráce mají rŧznou 

náplň, rŧzný obsah aktivit, které vykonávají. Jejich náplň je v mnoha případech tvořena 

širokou škálou aktivit, které se liší i v jednotlivých případech v rámci určité formy spolu-

práce. [4] 

Turismus se odehrává na rŧzných rovinách a v rŧzných systémech. Tomu také odpovídá 

velký počet nositelŧ politiky turismu. Nositelé politiky turismu jsou subjekty, které se podí-

lejí na formulaci kritérií politiky turismu, určování cílŧ a stanovení postupŧ umoţňujících 
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cíle dosahovat při vyuţívání nástrojŧ na jejich dosaţení, stanovení postupŧ a účinné mobi-

lizaci prostředkŧ k realizaci cílŧ. [7] 

2.1.1 Veřejnoprávní nositelé 

Jedná se o rŧzné veřejnoprávní subjekty s rozhodovací pravomocí na úrovni národní, regi-

onální a obecní. 

Mezi ně patří: [7] 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Ministerstvo kultury 

 Ministerstvo ţivotního prostředí 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo dopravy 

 Ministerstvo prŧmyslu a obchodu 

 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

 Ministerstvo zahraničních věcí 

 Krajské samosprávy 

 Obce a města 

 Sdruţení obcí 

2.1.2 Privátní nositelé 

Dosahují výnosŧ prostřednictvím trhu. Někteří se spojují do asociací, spolkŧ, svazŧ, tak se 

jim lépe prosazují jejich zájmy. Jednají převáţně v privátním zájmu svých členŧ, ale jsou 

ochotni vnímat i veřejné zájmy a úkoly. 

Mezi ně patří: [7] 

 Svaz obchodu a cestovního ruchu 

 Asociace cestovních kanceláří ČR 
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 Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 

 Asociace hotelŧ a restaurací České republiky 

 Asociace turistických informačních center 

 Asociace turistických regionŧ ČR 

 Hospodářské komory 

 C.O.T. media, s. r. o.  

 

2.1.3 Smíšené formy 

Patří sem organizace, které mají část členŧ z privátní a část členŧ ze soukromé sféry a které 

současně jednají v zájmu veřejném a v zájmu svých členŧ, tedy privátním. Jsou to organi-

zace destinačních managementŧ nebo turistické svazy. Na regionální a lokální úrovni pŧ-

sobí nejrŧznější sdruţení a svazy zastupující zájmy svých členŧ i zájmy veřejné. Ke smíše-

ným formám řadíme také organizace spotřebitelŧ a občanské iniciativy, které se ve veřej-

ném zájmu snaţí o podporu turismu. [7] 

Mezi ně patří: [7] 

 Místní akční skupiny (MAS) 

 klastry turismu 

 Celostátní kolegium cestovního ruchu 

2.2 Destinační management  

Destinační management a marketing představují soubor činností na vybraných úrovních 

řízení a koordinace, strategické plánování, rŧzné formy spolupráce na úrovni mikroregionŧ 

a regionŧ a vyuţívání podpŧrných fondŧ. Právě cestovní ruch se v mnoha destinacích mŧţe 

stát hlavním pilířem rozvoje destinace. Cestovní ruch z pohledu destinačního managemen-

tu společně s dalšími aktivitami součástí jednoho komplexního produktu. [5] 

Destinační management je také systémem řízení a organizování v destinaci, které je zalo-

ţeno na spolupráci poskytovatelŧ (aktérŧ) sluţeb – komerčních subjektŧ, neziskových or-

ganizací a veřejných institucí. V rámci města mŧţeme destinační management uplatňovat 
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na dvě cílové skupiny. Těmi jsou turisté a investoři. Destinační management, který je ori-

entovaný na turisty a cestovní ruch realizují města nebo regiony, které mají předpoklady a 

vnitřní zdroje pro rozvoj určitého druhu cestovního ruchu (městského poznávacího, kon-

gresového). Města s ucelenou nabídkou produktŧ a sluţeb cestovního ruchu, která je pro 

turisty atraktivní, se zaměřují na propagaci. Města s předpoklady pro rozvoj cestovního 

ruchu, která nemají rozvinutou nebo nedostatečnou nabídku, provádějí podporu podnikání 

v cestovním ruchu nebo vytvářejí specifické produkty či balíčky. [24] 

Výsledkem destinačního managementu jsou optimálně udrţitelné a konkurenceschopné 

produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, společný informační a rezervační sys-

tém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestov-

ního ruchu, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru i podpora vzniku profes-

ních spolkŧ, sdruţení a organizací. [24] 

2.2.1 Základní funkce destinačního managementu 

 Poskytování servisu subjektům působícím v cestovním ruchu – mŧţeme zde za-

řadit zprostředkování aktivit podporujících rozšiřování a zkvalitnění nabídky pro-

duktŧ cestovního ruchu, jako jsou: poradenství pro subjekty pŧsobící v cestovním 

ruchu, udělování licencí, vzdělávání, školení a semináře, získávání finanční podpo-

ry pro aktivity ve spolupráci s rozvojovou agenturou. [24] 

 Marketing a komunikace – zahrnuje především zajišťování kompletního marke-

tingu a komunikační strategie destinací (analýza trhu, vytvoření profilu destinace, 

prŧběţné monitorování), vypracování marketingových opatření pro oblasti produktŧ 

a sluţeb a oblasti návštěvníkŧ, také vytváření strategie tvorby image a komunikace, 

ediční činnost, práce s médii, organizace workshopŧ a roadshow. [24] 

 Spolupráce s regionálními a národními institucemi – učí vyuţívat moţností spo-

lupráce při získávání odborných zkušeností, tvorbě a iniciování produktŧ cestovní-

ho ruchu, v propagaci a při získávání finanční podpory. Spolupráce se zaměřuje 

především na Centrálu cestovního ruchu ČR, ministerstva, Krajský úřad a krajské 

zastupitelstvo, zahraniční instituce a subjekty vhodné pro zahraniční spolupráci. 

[24] 
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 Tvorba a iniciace produktů – napomáhá zajištění, vytvoření a správě orientačního 

a informačního systému pro návštěvníky i vyuţívání při řízení regionu, také zajišťu-

je provádění návštěvnického managementu jako je řízení pohybu návštěvníkŧ po-

mocí vhodných nástrojŧ (trasy, mapy, ukazatele), řízení pohybu návštěvníkŧ v čase, 

tvorbě orientačně-navigačního systému. [24] 

 Koordinace místních subjektů – zajišťuje koordinaci aktivit poskytovatelŧ sluţeb 

v cestovním ruchu v destinaci a dalších subjektŧ, kterými mohou být místní tour 

operátoři, poskytovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení, muzea, galerie, pořa-

datelé sportovních a kulturních akcí, zprostředkovatelé a agentury, orgány státní 

správy a samosprávy, profesní, zájmová a občanská sdruţení a nevládní neziskové 

organizace. [24] 

 Osvěta obyvatel ve vztahu k cestovnímu ruchu – sleduje a vyhodnocuje názory a 

postoje obyvatel k vývoji cestovního ruchu, předává zjištěné poznatky vedení města 

a podporuje vyuţívání místních zařízení a akcí pro návštěvníky i obyvatele města. 

[24] 

 

2.3 Výhody spolupráce aktérů cestovního ruchu 

Partnerství vzniká mezi subjekty napříč sektory národního hospodářství a mezi rŧznými 

typy institucí. Vznik a uzavírání partnerství jsou vedeny snahou sníţit náklady, nebo zvýšit 

hodnotu destinace pro zákazníka. Partnerství vzniká v marketingovém řízení proto, ţe ţád-

ný ze subjektŧ neumí všechno, a tak je potřeba spojovat silné stránky a schopnosti jednotli-

vých aktérŧ. Partnerství je často dlouhodobé a strategické spojení rŧzných subjektŧ 

v destinaci sledujících společné zájmy, záměry a cíle. Partnerství je zaloţeno na dobrovol-

nosti, rovnosti a pragmatickém zhodnocení výhod pro všechny zúčastněné strany. Partneři 

jednají společně, koordinovaně a v souladu tak, aby dosáhli naplnění záměrŧ a cílŧ. [6] 

Spolupráce aktérŧ mŧţe zlepšit situaci na lokálním trhu práce a zvýšit šance pro uplatnění 

disponibilního lidského potenciálu v území, mohou být podpořeny ţádoucí migrační trendy 

rozvoje osídlení. Spolupráce aktérŧ z rŧzných úrovní a sektorŧ je motivována zejména je-

jich rozdílnými předpoklady pro poskytování sluţeb, a tedy vhodnosti pro výkon jednotli-

vých společenských úloh. Dochází tak k většímu vyuţití silných stránek a eliminaci stránek 
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slabých. Rozvoj souvisí s moţnostmi a silou jednotlivých aktérŧ. Významní aktéři mají 

obvykle dostatek kapacit lidských či finančních na podporu vlastního rozvoje, ostatní sub-

jekty, jako jsou například malé obce, neziskové organizace, drobní podnikatelé jsou v řadě 

oblastí silně limitováni. Pro tyto aktéry se spolupráce stává klíčovou příleţitostí pro zlep-

šení vlastní situace. [1] 

2.3.1 Výhody spolupráce  

 Veřejný sektor přenechává sektoru soukromému realizaci infrastrukturních projek-

tŧ, aniţ by nad nimi ztratil kontrolu. 

 Propojení finančních prostředkŧ i s ohledem na finanční zdroje EU a spolupráci 

s nevládním neziskovým sektorem. 

 Moţnost financovat větší infrastrukturní projekty dlouhodobějšího charakteru pro 

poskytování veřejných sluţeb. 

 Pozitivní ohlas u rezidentŧ jako voličŧ na místní či regionální úrovni. 

 Vyuţití know-how a zkušeností v oblasti marketingového řízení destinace, včetně 

distribuce informací. 

 Vyuţití rŧzných forem partnerství, včetně pronájmu či poskytnutí prostor nebo ji-

ných aktiv. 

 Úspora času díky propojení a lepšímu porozumění potřeb obou sektorŧ navzájem i 

spolupráce s rezidenty. 

 Rozloţení nákladŧ a rizik mezi partnery v čase. 

 Zvýšení konkurenceschopnosti a získání lepší pozice na trhu. 

 Moţnost ovlivňovat dění v destinaci, včetně získání přístupu k informacím. 

 Zlepšení moţností financování aktivit, přístup k finančním prostředkŧm (granty, 

dotace, lepší úvěrové podmínky). 

 Příleţitost navázání spolupráce s novými obchodními partnery. 

 Podpora prodeje. [6] 
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Vzájemné výhody si mohou nabídnout obě strany: obce nejčastěji nabízejí podnikatelŧm 

vybudování technických sítí, nebo posílení jejich kapacit, úlevy na daních, poplatcích či 

pronájmech, zapŧjčení prostorŧ pro podnikání apod. Podnikatelé mohou poskytnout údrţbu 

a opravu komunikací, zapŧjčení strojŧ atd. [4] 

Pro rozvinutí spolupráce obou stran je dŧleţité, pokud např. obec disponuje volnými ne-

movitostmi atraktivními pro podnikatele. Nejčastěji jde o nevyuţité objekty (bývalá škola, 

zemědělské druţstvo), nebo vybudované prŧmyslové zóny. Limitujícím faktorem spoluprá-

ce je ale zájem na obou stranách. [4] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 PŘEDPOKLADY CESTOVNÍHO RUCHU V MIKROREGIONU 

OSTROŢSKO 

Cílem této kapitoly je zhodnotit a analyzovat stávající předpoklady cestovního ruchu v mi-

kroregionu Ostroţsko. Mezi dŧleţité předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu patří zejmé-

na přírodní předpoklady, kulturně-historické předpoklady a realizační předpoklady, které 

by se mohly zdát spíše doplňkovým předpokladem, ve skutečnosti neméně dŧleţitým fak-

torem v rozvoji daného území. Také infrastruktura mŧţe pro potenciální návštěvníky hrát 

dŧleţitou roli pro výběr dané lokality. Smysluplné fungování cestovního ruchu je předur-

čováno stupněm celkové hospodářské a sociální vyspělosti daného území a kvantitou a 

kvalitou předpokladŧ cestovního ruchu.  

3.1 Přírodní předpoklady 

Jak jiţ bylo zmíněno, přírodní předpoklady zahrnují přírodní potenciál, který je v mnoha 

směrech dŧleţitým faktorem k rozvoji cestovního ruchu v regionu. Povrch Ostroţska mŧ-

ţeme charakterizovat jako ráz krajiny, kde se mísí kopce s údolími, avšak základním pilí-

řem přírodního bohatství je úrodnost tohoto kraje. Podnebí Ostroţska přeje vinné révě a 

jiným zemědělským plodinám. Mezi přírodní předpoklady bezesporu patří řeka Morava a 

vodní cesta Baťova kanálu. Na celém území regionu se nachází mnoţství chráněných a 

vzácných ţivočichŧ i rostlin. [14], [15] 

3.1.1 Přírodní památky 

Na území Ostroţska, jehoţ osu tvoří řeka Morava, se nachází řada zajímavých přírodních 

lokalit. Za návštěvu stojí ojedinělá přírodní památka Borky v Blatničče. V této lokalitě se 

nachází doklady o vývoji naší planety staré přes 50 milionŧ let. Na území se nachází osm 

přírodních památek, mezi nejvýznamnější patří PP Strečkŧv kopec u sv. Antonínka, který 

je významnou geologickou lokalitou, PP Lázeňský mokřad v Ostroţské Nové vsi a PP Ko-

lébly v Uherském Ostrohu, který je charakterizován jako luţní les se soustavou tŧní a sle-

pých ramen řeky Moravy. [18] 

Zajímavou přírodní lokalitou nejen pro rybáře jsou slepá ramena řeky Moravy mezi Uher-

ským Ostrohem a Veselím nad Moravou. Jejich názvy jsou Mrtvé rameno, Vitovské rame-

no a Okasovo rameno, kde se nachází bobří naučná stezka s výskytem bobra evropského. 
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Mikroregion nabízí také přírodní koupání na Ostroţských jezerech, která vznikla zatope-

ním štěrkopískových lomŧ. [15], [16] 

Pro turisty, které příroda Ostroţska zajímá více, je k dispozici vzdělávací a informační 

středisko Bílé Karpaty, které pořádá exkurze do chráněných území CHKO Bílé Karpaty, 

kde je nejzachovalejší příroda chráněna ve dvanácti přírodních rezervacích a přírodních 

památkách. [27] 

3.1.2 Vodní zdroje 

Osvěţení k nezaplacení mŧţeme najít ve studánkách, u léčivých pramenŧ i v jezerech. 

Hodnotná je fauna ryb ve štěrkopískových jezerech v Ostroţské Nové Vsi. V nivě řeky 

Moravy se vyskytují hnízdiště čápŧ a volavek. Významný je také výskyt bobra evropského. 

Štěrková jezera – nachází se v Ostroţské Nové Vsi a čistotou se bez nadsázky mohou 

srovnávat k moři. Voda je neustále čistá díky štěrkovému podkladu, který funguje jako 

přírodní filtr. Pro děti je vhodné přírodní koupaliště s vodními atrakcemi a pŧjčovnou lo-

děk. Plochy pro odpočinek jsou jak travnaté, tak kamenité, nechybí zde ani pláţ písčitá. 

Jsou také dŧleţitým hnízdištěm a tahovou zastávkou mnoha vodních mokřadních ptákŧ, 

jako je kormorán velký, husa velká, potápka roháč nebo moudivláček luţní. [27] 

Baťův kanál – je vodní cesta dopravně významná a vyuţívaná 0. třídy. Myšlenka regulace 

řeky Moravy zaujala velkoprŧmyslníka Tomáše Baťu. Dnes se však Baťŧv kanál vyuţívá 

především k rekreačním účelŧm. Na téměř 60 km dlouhé plavební cestě s 13 plavebními 

komorami, najdeme 9 přístavŧ. Většinou zde sídlí provozovatelé plavby, kteří nabízí pravi-

delné výletní plavby na velkých výletních lodích, pŧjčovny motorových člunŧ, hausbótŧ, 

kanoí nebo třeba pŧjčovnu kol. Plavbu mŧţeme uskutečnit od Otrokovic aţ do slovenské 

Skalice. Nejznámější přístav Ostroţska je ve Veselí nad Moravou. [10] 

Vodní nádrţe – vodní nádrţ v Blatničce mŧţeme navštívit při výlovu přehrady Blatnička, 

s tím je také spojen prodej ţivých ryb a rybích specialit. Další vodní nádrţí je vodní nádrţ 

Díly, která nedělá výlov rybníku, ale místní rybářské a myslivecké sdruţení tu pořádá noc 

s rybími specialitami. Kapitální úlovky ryb přivádí čím dál více rybářŧ k břehŧm řeky Mo-

ravy. U slepých ramen řeky Moravy, mezi Uherským Ostrohem a Veselím nad Moravou, se 

kaţdoročně pořádají rybářské závody. [27] 
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Sirnaté lázně Ostroţská Nová Ves – malebné lázně se stoletou tradicí v srdci Moravské-

ho Slovácka jsou zasazeny do rozsáhlého lesoparku. Z pŧvodních malých obecních lázní 

byly vybudovány do dnešní podoby. Pomáhají především v léčbě kloubŧ, páteře a koţních 

chorob, jako je lupénka. V lázeňském areálu se nachází příjemná kolonáda s obchŧdky a 

lázeňskou kavárnou s letní terasou a dětským koutkem. [13] 

Vodní toky jsou rŧznou mírou znečišťovány komunálními odpadními vodami, které se do 

jejich koryt dostávají především prostřednictvím vybudované kanalizace, většinou přes 

čistírny odpadních vod. Dalším příleţitostným zdrojem znečistění je doprava. Sníţení kva-

lity vody ve vodních tocích souvisí i s narušením jejich přirozených samočisticích schop-

ností vlivem regulací koryt a absence přirozené břehové dřevinné vegetace. [14] 

 

3.2 Kulturně-historické předpoklady 

Na nevelkém území Ostroţska najdeme např. zámek, tvrz, církevní, lidové i technické pa-

mátky. Na kopci sv. Antonínka mŧţeme navštívit barokní kapli zasvěcenou sv. Antonínu 

Peduánskému. Lidové tradice jsou prezentovány ve Středisku školy lidové tvořivosti a ře-

mesel v Blatničce. Vzniklo zde také Muzeum lidových krojŧ. Dalším objektem, který zpří-

stupňuje a udrţuje tradice Slovácka, je lidový dŧm Háječek v Ostroţské Lhotě. Cestovní 

ruch je na území Ostroţska vnímán jako dŧleţité ekonomické odvětví teprve v posledních 

cca 15 ti letech. [23], [25], [26], [27] 

3.2.1 Kulturní a historické památky 

Veselí nad Moravou 

Kostel sv. Andělŧ stráţných je bývalý klášterní kostel řádu Servitŧ z let 1717-1734 je jed-

nou z nejhodnotnějších památek na Hodonínsku. V hrobce pod kostelem jsou pohřbeni 

členové servitského řádu, zakladatelé kostela a kláštera Ţelečtí a příslušníci rodu chorin-

ských. V těsné blízkosti kostela se také nachází ţidovský hřbitov, který je obklopen sou-

kromými zahradami a byl zaloţen v roce 1784.  

Další významnou památkou je kostel sv. Bartoloměje, coţ je barokní stavba postavená 

v letech 1733-1741 na místě tří měšťanských domŧ. Byl postaven z dobrovolných darŧ a 

vybíraných příspěvkŧ. Uvnitř kostela jsou kvalitní malířské výzdoby a pŧvodní varhany. 
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Velmi významnou památkou a dominantou města je zámek, který stojí na místě středově-

kého hradu, byl několikrát těţce poškozen, zejména za třicetileté války. Zámek je nyní 

v osobním vlastnictví, veřejnosti je přístupný dvakrát ročně. K zámku také patří zámecký 

park v anglickém i francouzském stylu z 1. poloviny 19. století. [26] 

Uherský ostroh 

Náměstí sv. Ondřeje se nachází v historickém centru, jeţ bylo v roce 1990 vyhlášeno měst-

skou památkovou zónou. Je trianglového tvaru po obvodě s výstavnými měšťanskými do-

my. Na náměstí rozhodně nepřehlédneme farní kostel sv. Ondřeje, který je jeho dominan-

tou. Je to stavba barokně-klasická, která výrazným prŧčelím vystupujícím z řady okolních 

domŧ vévodí celému prostoru náměstí. 

Z historických památek je nejvýznačnější stavbou zámek, který slouţil pŧvodně jako obra-

ný hrad, v letech 1560-1758 byl přestavěn v moderní renesanční zámek. V dnešní době 

slouţí potřebám městského úřadu a knihovně. V přízámčí se nachází šicí dílna lidových 

krojŧ, informační centrum a ubytování v apartmánech. 

Dominantou města je ţelezobetonový obloukový most přes řeku Moravu postavený v roce 

1928. [25] 

Blatnice pod Svatým Antonínkem 

V centru obce se nachází kostel sv. Ondřeje v barokním stylu z roku 1717. V něm nás za-

ujme oltářní obraz od Joţi Úprky z roku 1887.  

Kopec sv. Antonínka, kterému se lidově říká Antonínek, je velmi navštěvovaným poutním 

místem. Na kopci se nachází barokní kaple z poloviny 17. století zasvěcená Antonínu Pe-

duánskému. Mezi další památky v obci patří socha sv.Antonína a sloup Panny Marie. 

Búdy-vinné sklepy v památkové rezervaci Pod Starýma horama jsou chloubou nejen obce, 

ale především jejich majitelŧ, hrdých vinařŧ. [23], [27] 

3.2.2 Kulturní zařízení a kulturní akce 

Ostroţsko je synonymem folklóru a ţivých lidových tradic. Projevem těchto lidových tra-

dic jsou folklórní akce, které celoročně probíhají po celém území. Téměř ve všech obcích 

se konají hody, fašanky a plesy. Dalšími akcemi pořádanými na území jsou poutě (Blatnice 

pod Sv. Antonínkem), Slovácký festival dechových hudeb (Hluk), Dolňácké slavnosti písní 
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a tancŧ (Hluk), Zámecké kulturní léto (Uherský Ostroh), Galuškovo Slovácko (Uherský 

Ostroh. [16], [23], [27] 

Jízda králŧ a Dolňácké slavnosti písní a tancŧ se pořádají na území města Hluk jiţ skoro 

sedm desítek let. Jako jiţ tradičně probíhají jednou za tři roky a jsou neodmyslitelně spoje-

ny s národními kroji a jízdou králŧ. V období slavností, které trvají několik dní, ţije celý 

Hluk zpěvem, tancem, dechovkou, dobrým jídlem, pitím a folklorem. Celá akce je určena 

pro velký okruh návštěvníkŧ. V roce 2011 byla Jízda králŧ zapsána na reprezentativní se-

znam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Mimo Hluk se udrţuje tato 

tradice ještě ve Skoronicích, Kunovicích a Vlčnově. [16] 

Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy patří jiţ více neţ dvacet let ke kulturnímu bo-

hatství mikroregionu Ostroţsko. Festival se koná ve Veselí nad Moravou. Je to největší 

dětský festival svého druhu v České republice. Schází se zde děti z rŧzných koutŧ České 

republiky i ze zahraničí. K akci samozřejmě patří krojovaný prŧvod a celá řada přidruţe-

ných akcí zaměřených především na rodiny s dětmi. [11] 

Další kulturní akcí, která se koná v Blatnici pod Svatým Antonínkem je Putování po blat-

nických búdách. Je to vinařská akce, která se koná kaţdoročně v květnu. Jedná se o jednu 

z největších vinařských akcí v tomto mikroregionu. Na akci se prezentují místní vinaři, 

tradiční řemesla a lidová architektura místních vinných bŧd. Při této vinařské akci je k dis-

pozici na třicet vinařských sklepŧ. [27] 

V mikroregionu je pořádáno mnoho jiných akcí kulturního charakteru, ty jiţ ale nejsou pro 

cestovní ruch tolik výrazné. Přesto ale stojí za pozornost. Jedná se o semináře, výstavy, 

plesy, jarmarky, košty vín, přespolní běh, cyklistické závody, vánoční koncerty a mnoho 

dalších. [27] 

Mezi kulturní zařízení mikroregionu patří domy kultury a galerie, které se nachází ve všech 

obcích mikroregionu. Mezi zařízení, která se více dotýkají cestovního ruchu, patří zejména:  

 Památkové domky na Rajčovně v Hluku  

 Muzeum v Blatnici pod Svatým Antonínkem  

 Městské muzeum Veselí nad Moravou  

 Muzeum na tvrzi v Hluku  

 Hvězdárna Veselí nad Moravou 
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 3D kino Veselí nad Moravou [26] 

3.3 Realizační předpoklady 

3.3.1 Ubytovací zařízení 

Nabídka ubytování v mikroregionu Ostoţsko není pro současnou potřebu dostačující. Pou-

ze v obci Boršice u Blatnice a Ostoţské lhotě nabídka ubytování chybí. V regionu se na-

chází kempy, hotely, penziony, autokempy i ubytovny. Zejména ve větších obcích regionu 

se nachází větší mnoţství ubytovacích zařízení. Problémem by mohlo být ubytování auto-

karového zájezdu pro nedostatek lŧţek. Slabou stránkou ubytovacích zařízení je absence 

sportovních vyuţití a jiných sluţeb (například bowling, bazén, kurty, wellness či fit cent-

rum). Dŧvodem je především nízká cena ubytování, která provozovatelŧm nedovoluje tyto 

sluţby financovat či zkvalitňovat. [22]   
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Graf 1 Počet ubytovacích zařízení v jednotlivých obcích. [vlastní zpracování], 

[22]   
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3.3.2 Stravovací zařízení 

Stravovací zařízení jsou dostupná v kaţdé obci mikroregionu. Stravování zde zajišťují re-

staurace, pizzerie, motoresty, či obecní restaurace nebo jídelny. Ve většině restaurací 

v regionu jsou v nabídce také polední menu za zvýhodněné ceny. Kapacita míst je v měs-

tech Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, Hluk a Ostroţská Nová Ves dostačující. 

V ostatních obcích je kapacita míst značně niţší. Slabou stránkou některých stravovacích 

zařízení je nízký standard, hlavně co se vybavení a vzhledu týče. Ţádné ze zařízení se ne-

specializuje na některou ze světových kuchyní či místních specialit. Mezi speciality Ost-

roţska patří především výroba klobásek a moravských vdolečkŧ.  
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Graf 2 Počet stravovacích zařízení v jednotlivých obcích. [vlastní zpracování], 

[20] 

3.3.3 Doprava 

Mikroregion je součástí aglomeračního pásu Pomoraví, leţí na urbanizační ose silnice I/55 

Olomouc - Uherské Hradiště – Břeclav - státní hranice a silnice I/54 Slavkov u Brna - Ky-

jov - Veselí nad Moravou - státní hranice a silnice I/71 Uherský Ostroh – Javorník. 
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Z hlediska cestovního ruchu by mohla mít význam silnice II/495 Moravský Písek – Hluk – 

Uherský Brod – Brumov-Bylnice. Většina silnic niţších tříd je ve špatném technickém sta-

vu, coţ má negativní vliv na plynulost a bezpečnost silničního provozu a do určité míry 

mŧţe tento stav brzdit rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu. Silnice niţších tříd mají 

jen nízké dopravní zatíţení, tím umoţňují rozvíjet cykloturistiku, bez nutnosti výstavby 

samostatných cyklostezek. [14] 

Ţelezniční doprava je zajišťována tratěmi Českých drah číslo 340 Brno – Kunovice a 343 

Rohatec – Vrbovce. Hromadná přeprava osob je zajišťována pravidelnými linkami ČSAD 

Hodonín, Kyjov a Uherské Hradiště. Letecká doprava nemá pro Ostroţsko přímý význam. 

Mikroregion se nachází v ochranném pásmu letiště Kunovice. Vodní doprava 

v mikroregionu má díky Baťově kanálu, význam spíše rekreační. [14] 

3.3.4 Informační centra 

Informační centrum je nedílnou součástí rozvoje cestovního ruchu. V mikroregionu Ost-

roţsko tuto činnost zajišťují čtyři informační centra v městech Veselí nad Moravou, Uher-

ském Ostrohu a Hluku. Do bezplatné nabídky center patří především sluţby, informace, 

přístup k počítačŧm s připojením k internetu. [19], [28], [29] 

Informační centrum Přízámčí v Uherském Ostrohu, Hluku a informační centrum Veselí 

nad Moravou jsou centrem hlavního zdroje informací z oblasti cestovního ruchu. Mezi 

jejich nabídku patří také propagace tradic, folklóru a ostatních atraktivit v regionu. Těm, 

kteří pŧsobí v cestovním ruchu, nabízí moţnost společné propagace a spolupráce při vytvá-

ření nabídky pro turisty. Je dŧleţitým rádcem jak pro turisty, tak i pro obyvatele. Déle in-

formační centra nabízí ubytování, stravování, turistické atraktivity, rezervace vstupenek, 

odjezdy autobusŧ a vlakŧ, tipy na výlety či prodej dárkových předmětŧ. Mezi ostatní sluţby 

patří také pŧjčovna a úschovna kol, faxování, kopírování nebo vázání dokumentŧ. Infor-

mační centrum Přízámčí v Uherském Ostrohu nabízí také moţnost ubytování ve dvou 

apartmánech. [19], [28], [29] 
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Počet ubytovaných v Apartmánech Přízámčí
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Graf 3 Počet ubytovaných v apartmánech přízámčí [19] 

Informační centrum Baťova kanálu poskytuje návštěvníkŧm informace o moţnostech turis-

tiky na Baťově kanále, nabídce lodí v jednotlivých pŧjčovnách a pravidelných plavbách na 

celé délce kanálu, také o provozu a legislativě, co se oprávnění týče. Informační centrum se 

nachází ve Veselí nad Moravou. [19], [28], [29] 

Návštěvnost Informačního centra Uherský Ostroh
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Graf 4 Návštěvnost informačního centra Přízámčí – Uherský Ostroh [19] 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 34 

 

3.3.5 Cykloturistika 

Díky své poloze má mikroregion příznivé podmínky pro cykloturistiku. Infrastruktura pro 

cyklisty je dostačující, taktéţ sluţby pro cyklisty, jako je pŧjčovna či úschovna kol jsou 

k dispozici. Cykloturistika je významným trendem cestovního ruchu a mikroregion na ni 

reaguje kladně.  

Mezi nejvíce vyuţívané trasy a také nově vybudované, patří cyklotrasy: [17] 

Kolem Ostroţska – celková délka trasy činí 44 km, obtíţnost trasy je uvedena jako středně 

náročná. Cyklotrasa začíná V Ostroţské Nové Vsi na Včelí naučné stezce, pokračuje přes 

Uherský Ostroh do Veselí nad Moravou a odtud po cyklotrase do Blatnice pod Svatým 

Antonínkem a dále po Stráţnické vinařské stezce do Boršic u Blatnice, Hluku a Ostroţské 

Lhoty po Uherskohradišťské vinařské stezce zpět do Ostroţské Nové Vsi.  

Podél štěrkových jezer, Baťova kanálu a vinohradŧ – obtíţností se řadí mezi lehké trasy, 

její délka je 23 km. Z Ostroţské Nové Vsi po Včelí naučné stezce, přes Uherský Ostroh, 

Veselí nad Moravou, po cyklotrase do Blatnice pod sv. Antonínkem a do Ostroţské Lhoty 

a po Uherskohradišťské vinařské stezce zpět do Ostroţské Nové vsi. 

Přes kopec sv. Antonínka – délka trasy je 27 km, obtíţností se řadí mezi lehké trasy. Vede 

Z Hluku po Uherskohradišťské vinařské stezce do Boršic u Blatnice, odtud po Stráţnické 

vinařské stezce do Blatničky a Blatnice pod Sv. Antonínkem, po cyklotrase do Ostroţské 

Lhoty a po Uherskohradišťské vinařské stezce zpět do Hluku. 

Mikroregion také doporučuje rŧzné turistické okruhy, které mŧţeme zdolat nejen pěšky, 

ale také na kole, a to i s cestou po Baťově kanálu. Mezi tyto trasy patří zejména trasa Ost-

roţskem na kole i na lodi – celodenní výlet, 30 km, Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou 

na kole, poté po Baťově kanálu do Stráţnice a zpět. 

3.3.6 Ostatní sportovní zařízení 

Pro příznivce tzv. bílého sportu jsou k dispozici tenisové kurty, které jsou na Ostroţsku 

velmi populární, jsou zde také pořádány pravidelné tenisové turnaje. Kurty mŧţeme najít 

v Ostroţské Lhotě, Hluku, Veselí nad Moravou, Ostroţské Nové Vsi i Uherském Ostrohu. 

[21] 
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V letních měsících jsou pro návštěvníky k dispozici koupaliště. Nejmodernější, v Hluku, 

nabízí nerezový plavecký bazén a dětské brouzdaliště se spoustou atrakcí. Ve Veselí nad 

Moravou lze vyzkoušet koupaliště se dvěma bazény a pláţovým volejbalem. Pro milovníky 

přírodního koupání je koupaliště v Ostroţské Nové Vsi, které nabízí pláţ písčitou, kameni-

tou i travnatou s volejbalovým hřištěm. Všechny koupaliště jsou pod dozorem plavčíka. 

[19], [27] 

Sportovně zaloţení návštěvníci mikroregionu mohou vyuţít sluţeb sportovních center. 

Sportovní komplex v Hluku nabízí stolní tenis, házenou, fotbal, florbal. V Ostroţské Nové 

Vsi mohou návštěvníci navštívit sportovní halu s umělým povrchem pro všechny druhy 

míčových sportŧ, bowling a posilovnu s moţností několika druhŧ masáţí. Uherský Ostroh 

nabízí posilovnu a sportovní střelnici. Město Veselí nad Moravou nabízí skatepark 

s lezeckou stěnou, spinning, bowling a také sportovní střelnici. [19] 

Milovníci golfu si přijdou na své v Ostroţské Nové Vsi, kde se nachází rozlehlé golfové 

hřiště Jezera, které nabízí také indoorové golfové hřiště. [19] 
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4 MAS HORŇÁCKO A OSTROŢSKO 

MAS Horňácko a Ostroţsko vznikla za účelem vytvoření společné strategie trvale udrţitel-

ného rozvoje a její implementace za pouţití podpory všech dostupných prostředkŧ kraje, 

státu, EU a jiných. Region MAS Ostroţsko a Horňácko se nachází v jihovýchodní části 

moravského Slovácka, na části okresŧ Hodonín a Uherské Hradiště. Jiţní část regionu ko-

píruje státní hranici se Slovenskem, v dostupné vzdálenosti je také Rakousko. Mas Hor-

ňácko a Ostroţsko sdruţuje celkem 16 obcí, 5 obcí se nachází na území Zlínského kraje, 11 

na území kraje Jihomoravského. [14], [15], [28], [29] 

 

Obrázek 1 Území MAS Horňácka a Ostroţska [14] 

Dne 20. 5. 2008 byla Mas Ostroţsko a Horňácko vybrána Ministerstvem zemědělství ČR 

v prvním kole mezi 48 MAS z celé ČR, které uspěly se svou ţádostí o realizaci tzv. Strate-

gického plánu Leader. MAS tímto získala finanční prostředky, pomocí kterých bude usku-

tečňovat svŧj strategický plán. Principy, které jsou pro filosofii Leaderu charakteristické a 

které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní 

dŧraz na plánování a realizaci rozvojových projektŧ na nejniţší moţné úrovni, v konkrét-

ních mikroregionech, konkrétními lidmi. [14], [15], [28], [29] 

4.1 Strategický plán Leader v roce 2011 

Cílem programu Leader MAS Horňácko a Ostroţsko je propojení obnovy rozvoje vesnic 

s podporou cestovního ruchu, podporou místních produktŧ a lidových tradic. Celý grantový 

program je posílen horizontálním inovačním přístupem, který bude mít za cíl zachránit 

lidové tradice, např. slovácký tanec verbuňk. [14], [15], [28], [29] 
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Vize MAS Horňácka a Ostroţska je řešena prostřednictvím 7 dotačních opatření:  

FICHE 1 – PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU – UBYTOVÁNÍ A SPORT, je v souladu 

s OSOU III. – Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství ven-

kova PRV ČR 2007 – 2013. 

FICHE 2 – ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VZHLEDU 

OBCÍ je v souladu s OSOU III. – Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace 

hospodářství venkova PRV ČR 2007 – 2013. 

FICHE 3 – OBČANSKÉ VYBAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŢ je v souladu s OSOU III. – 

Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova PRV ČR 

2007 – 2013. 

FICHE 4 – OCHRANA A ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA je v souladu 

s OSOU III. – Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství ven-

kova PRV ČR 2007 – 2013. 

FICHE 5 – PODPORA DROBNÝCH VÝROBCŦ MÍSTNÍCH PRODUKTŦ je v souladu 

s OSOU I. – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví PRV ČR 2007-2013. 

FICHE 6 – PODPORA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŦ je v souladu s OSOU I. – 

Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví PRV ČR 2007-2013. 

FICHE 7 – PODPORA DROBNÝCH PODNIKATELŦ  je v souladu s OSOU III. – Kvali-

ta ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova PRV ČR 2007 – 

2013. [14], [15],  [28], [29] 

Následující tabulka zachycuje projekty, které byly MAS podpořeny a které získaly dotaci 

ve výši 25 684 889 Kč. Prŧměrná výše dotace na jeden projekt činí 513 698 Kč. Ke konci 

roku 2011 bylo úspěšně zrealizováno a proplaceno 30 projektŧ.  
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Tabulka 1 Finanční naplňování plánu SPL 2007-2011 [28] 

Fiche Počet projektů Dotace v Kč 

Fiche 1 5 2 957 660 

Fiche 2 15 9 478 897 

Fiche 3 15 8 190 234 

Fiche 4 7 3 889 243 

Fiche 5 3 648 755 

Fiche 6 5 520 100 

Fiche 7 0 0 

Celkem 50 25 684 889 

 

4.2 Projekty spolupráce 

4.2.1 ŠKOLY PRO VENKOV 

Vzdělávací projekt na národní úrovni zaměřen na počáteční vzdělávání. Projekt je zaměřen 

na rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţákŧ ve vzdělávání pro udrţitelný rozvoj s dŧ-

razem na environmentální oblast včetně realizace praktických enviroprogramŧ. Do projektu 

jsou zapojeny tři regiony ČR prostřednictvím 8 základních škol z Ostroţska a Horňácka, 5 

základních škol z Nových hradŧ a 5 základních škol z Orlicka. Celkové náklady projektu 

činí 18 491 737 Kč, dotace je poţadována ve výši 100%. Uznatelné náklady pro MAS 

Horňácko a Ostroţsko činí 6 856 200 Kč. Zahájení projektu 9/2010, předpokládané ukon-

čení projektu je plánováno 7/2013. [28], [29] 

4.2.2 OŢIVUJEME VENKOVSKÁ STAVENÍ NA MORAVĚ A MYJAVĚ 

Mezinárodní projekt MAS Horňácko a Ostroţsko, MAS Stráţnicko a Kopaničiarský region 

MAS. Hlavním cílem spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS. Jedná se o postupné a vzá-

jemné propojování vybraných aktivit a činností v území partnerských MAS. Předkládaný 

projekt spolupráce je zaměřen na podporu a oţivení aktivit místních spolkŧ, které jsou spo-
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jeny s tradicemi regionŧ a vzájemnou spolupráci členŧ MAS, spolupráci obcí se spolky, 

zaměřuje se na aktivity v území vyuţívající místního bohatství pro zlepšení identity regio-

nŧ a oţivení občanských aktivit. Celkové výdaje projektu činí 5 607 905 Kč, výdaje MAS 

Horňácka a Ostroţska jsou 4 887 905 Kč, dotace za část projektu jsou přiznány v částce 

3 679 999 Kč, 1 207 906 Kč je kryto z vlastních zdrojŧ MAS Horňácka a Ostroţska. Pro-

jekt byl zahájen 6/2010, projekt ukončen 11/2012. [28], [29] 

4.2.3 MORAVSKÉ A SLEZSKÉ OVOCNÉ STEZKY 

Národní projekt, do něhoţ je zapojeno 7 MAS: MAS Nízký Jeseník, MAS Partnerství 

Moštěnka, MAS Regionu Poodří, MAS Bojkovska, MAS Horňácka a Ostroţska, MAS 

Rýmařovsko a MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Podstata projektu Spoluprá-

ce spočívá v aktivitách, které směřují k zachování a rehabilitaci ovocných stromŧ jakoţto 

dárcŧ plodŧ, jako součást mnoha tradic a významných krajinných prvkŧ. Předpokládaný 

rozpočet na projekt je ve výši 4 326 570 Kč. Zahájení projektu 6/2010, ukončení 5/2012. 

[28], [29] 

4.2.4 NA CO CHODIT PĚŠKY, KDYŢ MŮŢOU BÝT BĚŢKY 

Projekt příhraniční spolupráce MAS Kopaničiarského regionu a MAS Horňácka a Ostroţ-

ska. Cílem projektu je vytvoření podmínek na zvýšení konkurenceschopnosti pohraničních 

regionŧ prostřednictvím posílení a zatraktivnění sportovně-rekreačního potenciálu pohra-

ničních oblastí. Vlastní podíl spolufinancování není, jelikoţ výdaje hradí MAS Kopaničiar-

ský region. Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 2. 2011 – 31. 1. 2012. [28], [29] 

4.2.5 FOLKLORNÍ FOND MAS  

V roce 2008 MAS zaloţila Folklorní fond MAS. Cílem fondu je pomáhat všem organiza-

cím, spolkŧm a jedincŧm, kteří mají omezené finanční moţnosti realizovat akce, které při-

spívají k všestrannému pozitivnímu rozvoji osobností dětí a mládeţe se zaměřením na ob-

last folklorních a kulturních aktivit, především na záchranu lidového tance verbuňk. V roce 

2010 Výběrová komise MAS rozdělila částku ve výši 125 000 Kč a podpořila tím 20 kul-

turních akcí na Horňácku a Ostroţsku. V roce 2011 to byla částka 130 000 Kč a bylo pod-

pořeno 16 kulturních akcí. V roce 2012 byla částka navýšena na 230 000 Kč a bylo podpo-

řeno 35 kulturních akcí na území MAS. [28], [29] 
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5 SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 

 Výhodná poloha mikroregionu 

v blízkosti Uherského Hradiště a re-

lativní blízkosti silných center Zlín, 

Brno, Vídeň 

 Bohatá mezinárodní spolupráce mi-

kroregionŧ a obcí 

 Existence kulturních a historických 

památek, významných křesťanských 

míst a kulturních tradic 

 Příhodné podmínky pro provozování 

sportovních aktivit – cykloturistika, 

pěší turistika 

 Velké mnoţství značených turistic-

kých tras a cyklotras 

 Nadprŧměrná kvalita ţivotního pro-

středí 

 Území bohaté na historické objekty 

a  prvky lidové architektury 

 Bohatá folklorní tradice 

 Vinařská turistika, vinařské akce, 

vinné sklepy 

 Vodní cesta Baťŧv kanál 

 Existence lázeňství a minerálních 

pramenŧ v regionu 

 Nedostatečné napojení na dálniční a 

rychlostní silniční síť, niţší prŧ-

chodnost hlavních silničních tras 

 Málo vyuţívaný potenciál návštěv-

níkŧ a turistŧ ze vzdálenějších částí 

ČR 

 Nedostatek finančních prostředkŧ 

 Vysoká jednodenní návštěvnost 

 Nedostatečná kapacita pro autoka-

rové zájezdy 

 Špatný technický stav kulturních 

památek 

 Neznalost cizích jazykŧ u personálu 

v oblasti cestovního ruchu 

 Sezónní nabídka produktŧ cestovní-

ho ruchu – absence nabídky pro 

zimní sezónu 

 Nedostatečná infrastruktura pro roz-

voj cestovního ruchu 

 Chátrání některých historických ob-

jektŧ a zařízení 

 Vysoká zanedbalost řady památek 

 Nedostatek aktivních subjektŧ pŧso-

bících v cestovním ruchu 

 Nedostatečná vybavenost území 

rozvinutou turistickou infrastruktu-
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rou a sluţbami 

 Špatná propagace regionu 

 Špatný stav ubytovacích a stravova-

cích zařízení 

 

Příleţitosti Ohroţení 

 Rozvoj cykloturistiky 

 Rozvoj vinařské turistiky 

 Rozšíření nabídky pro ubytování a 

stravování 

 Zvýšení kvality ubytování a stravo-

vání 

 Rostoucí zájem o domácí cestovní 

ruch, zábavu, akce a doprovodné 

programy 

 Rostoucí zájem o zdravý ţivotní styl 

a aktivní dovolenou 

 Moţnost čerpání finančních pro-

středkŧ z národních a mezinárod-

ních fondŧ 

 Rozvoj příhraniční spolupráce se 

Slovenskem a Rakouskem 

 Zkvalitňování ţivotního prostředí 

 Zvýšení zájmu turistŧ o místní 

atraktivity – Baťŧv kanál 

 Zvýšení zájmu o lázeňskou turistiku 

 Nabídka nových sluţeb cestovního 

 Velká konkurence v oblasti folklor-

ních akcí 

 Ztráta kulturního povědomí u mladé 

generace 

 Zhoršující se technický stav komu-

nikací, a tím i dostupnost obcí 

 Nedostatečná připravenost na čerpá-

ní zdrojŧ z fondŧ a programŧ EU 

 Podcenění významu budování turis-

tické infrastruktury a doprovodných 

sluţeb 

 Nezájem o společný postup při roz-

voji turistických sluţeb ostatních 

subjektŧ 

 Nedostatečná podpora obnovy kul-

turních hodnot regionu 

 Nedostatečná podpora kulturního 

povědomí obyvatel 

 Nedostatečná koordinace subjektŧ 

cestovního ruchu 

 Znečišťování vodních ploch vyuţí-



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 42 

 

ruchu – informačních center, výlety, 

prŧvodci, místa s veřejným přístu-

pem k internetu 

 Řízené vyuţití přírodních a kultur-

ních památek pro cestovní ruch 

vaných k rekreaci 

 Zaostávající turistická infrastruktura 

a nedostatečné zkvalitňování zá-

kladních a doprovodných sluţeb pro 

turisty s dŧsledkem sniţování ná-

vštěvnosti regionu 

 Podcenění významu cestovního ru-

chu jako předmětu podnikání a za-

městnanosti 

 Citlivost sektoru cestovního ruchu 

na zvraty v ekonomice 
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6 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU OSTROŢSKO 

V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 

Strategie rozvoje mikroregionu vychází z analytické části, kde byly zhodnoceny předpokla-

dy, které jsou pro rozvoj cestovního ruchu stěţejní a následně ze SWOT analýzy, která 

pomáhá definovat slabé a silné stránky mikroregionu a taktéţ příleţitosti a ohroţení, které 

mohou rozvoj cestovního ruchu ovlivnit. 

6.1 Strategická vize 

Mikroregion Ostroţsko je atraktivní turistickou destinací v srdci Slovácka, kterou turisté 

vyhledávají pro svou vinařskou a folklorní tradici, přičemţ se v posledních letech rozmáhá 

rozvoj cykloturistiky a náboţenské turistiky. 

Mikroregion se stane přitaţlivým a atraktivním místem jak pro turisty, tak pro současné i 

budoucí obyvatele. Mikroregion bude čerpat z kvalitního ţivotního prostředí a přírodního 

bohatství. Infrastruktura Ostroţska bude na vysoké úrovni a bude se také zvyšovat úroveň 

všech poskytovaných sluţeb, dŧraz bude kladen na rozšíření a zkvalitnění volnočasových 

aktivit. Cestovní ruch přispěje k rozvoji podnikání a tím zajistí vyšší zaměstnanost a další 

projekty k rozvoji svého potenciálu.  

6.2 Strategické cíle, priority a opatření v oblasti cestovního ruchu 

Strategický cíl 1: Rozvoj turistické infrastruktury 

Hlavním ukazatelem spokojenosti turistŧ i obyvatel je kvalitní infrastruktura. Z toho dŧvo-

du bude zkvalitněna nabídka stravovacích a ubytovacích sluţeb, která bude vhodná také 

pro autokarové zájezdy. Dojde k rozšíření cyklotras a opravě místních komunikací. Také se 

rozšíří nabídka pro volnočasové aktivity, kdy bude vybudován zábavní park pro rodiny 

s dětmi.  

Priorita 1: Rozvoj ubytování a stravování 

Nabídka ubytování a stravování je kvantitativně i kvalitativně nedostačující. V mikroregio-

nu je nutné zvýšit kapacity pro ubytování. Taktéţ je zapotřebí zvýšit úroveň sluţeb pro 

ubytování a stravování.  

Návrhy opatření:  
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 Zvýšení kapacity ubytovacích zařízení 

 Zvýšení úrovně stravovacích zařízení 

 Zvýšení úrovně ubytovacích zařízení 

 Zvýšení nabídky ubytovacích zařízení 

Priorita 2: Rozvoj cykloturistiky 

Ostroţsko je vyhledáváno také cykloturisty, proto je nutné vybudování nových cyklotras. 

Stávající cyklotrasy jsou především neudrţované, hrozí nebezpečí v podobě spadlých větví 

ze stromŧ či hroudy hlíny ze zemědělských strojŧ, proto je nutné cyklotrasy udrţovat. Vel-

ký zájem je také o pěší turistiku, z toho dŧvodu je vhodné rozšíření tras pro pěší turistiku.  

Návrhy opatření: 

 Vybudování cyklostezky Uherský Ostroh – Blatnice pod Sv. Antonínkem 

 Údrţba stávajících cyklostezek 

 Rozšiřování tematických pěších tras 

Priorita 3: Rozvoj volnočasových aktivit 

Dŧleţitá je podpora pro případné investory, aby měli zájem podporovat projekty týkající se 

rozvoje cestovního ruchu, vybudování zábavního parku, rekonstrukce budov slouţících pro 

volnočasové aktivity a podpora sportovních akcí.  

Návrhy opatření: 

 Vybudování zábavního parku 

 Podpora investorŧm se zájmem o volnočasové aktivity 

 Podpora rekonstrukcí stávajících sportovních zařízení 

 Pořádání sportovních akcí 

 

Strategický cíl 2: Rozvoj v oblasti lidských zdrojů a podnikání 

Bude zvýšena kvalifikace zaměstnancŧ či podnikatelŧ v oblasti cestovního ruchu. Budou 

pořádány kurzy jazykové a vinařské. V oblasti podnikání budou podporovány nové podni-
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katelské subjekty, těm budou poskytovány poradenské sluţby zejména o moţnostech čer-

pání dotací v oblasti cestovního ruchu. 

Priorita 1: Rozvoj lidských zdrojů 

Klíčem k rozvoji lidských zdrojŧ budou především investice do vzdělání. Lidé pracující 

v cestovním ruchu budou odborníky ve své oblasti, budou se umět dorozumět cizím jazy-

kem a klíčovou oblastí pro vzdělávání se stane vinařství. 

Návrhy opatření: 

 Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnancŧ pŧsobících v cestovním ruchu 

 Pořádání seminářŧ na téma vinařství 

 Pořádání jazykových kurzŧ 

Priorita 2: Rozvoj podnikání 

Prioritou bude podpora nových i stávajících investorŧ, podnikatelských subjektŧ, poskyto-

vání poradenských sluţeb a podpora místních vinařŧ. 

Návrhy opatření: 

 Podpora nových podnikatelských subjektŧ 

 Spolupráce s novými i stávajícími podnikatelskými subjekty 

 Poskytování poradenských sluţeb 

 Podpora místních vinařŧ při zpřístupňování vinných sklepŧ turistŧm 

 

Strategický cíl 3: Rozvoj produktů cestovního ruchu 

Kulturní památky mikroregionu jsou většinou ve špatném technickém stavu, proto dojde 

k opravám na stěţejních památkách, k jejich údrţbě a ochraně před vandaly. Také dojde ke 

zvýšení povědomí o ostatních produktech, které jsou pro cestovní ruch mikroregionu stě-

ţejní, a to Baťŧv kanál, štěrkopísková jezera,lázně Ostroţská Nová Ves aj.  

Priorita 1: Zlepšení stavu kulturních památek 

Stěţejní památky budou rekonstruovány, pravidelně udrţovány a budou nainstalovány ka-

merové systémy, které budou památky chránit před poškozením, zničením, či odcizením.  
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Návrhy opatření: 

 Rekonstrukce vybraných památek, či památkových zón 

 Pravidelná údrţba památek 

 Instalace kamerových systému na stěţejní památky 

Priorita 2: Rozvoj produktů cestovního ruchu 

Prioritou je zvýšení povědomí o hlavních produktech cestovního ruchu v mikroregionu 

nejen pro jeho obyvatele, ale také pro turisty.  

Návrhy opatření: 

 Zavést hodnocení poskytovatelŧ sluţeb na webovém portále mikroregionu 

 Zvýšit povědomí o nabízených produktech na veletrzích cestovního ruchu 

 Informovat obyvatele o moţnostech vyuţití produktŧ mikroregionu 
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7 KATALOG PROJEKTŮ 

7.1 Vybudování cyklostezky Uherský Ostroh – Blatnice pod svatým An-

tonínkem 

Strategický cíl 1: Rozvoj turistické infrastruktury 

Priorita 2: Rozvoj cykloturistiky 

Lokalita: Uherský Ostroh - Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Cílová skupina: Obyvatelé mikroregionu Ostroţsko, jiní turisté a cykloturisté 

Realizátor: Mikroregion Ostroţsko 

Financování: 

 z vlastních prostředkŧ města Uherský Ostroh a Blatnice pod svatým Antonínkem 

 dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury 

Odhad nákladŧ: cca 90 000 Kč na zpracování projektu, náklady na realizaci odhadem cca 

32 500 000 Kč 

Cíl projektu: 

Mikroregion Ostroţsko má výborné předpoklady pro rozvoj cykloturistiky, na kterých lze 

stavět část turistického potenciálu. Mikroregion je relativně dobře napojen na cyklotrasy, 

avšak chybí napojení od Uherského Ostrohu směrem do Blatnice pod svatým Antonínkem. 

Turisté musí jet po místní komunikaci, která sice není nijak zvlášť přetíţena, avšak tento 

stav je nevyhovující a pro cykloturisty nebezpečný. Komunikace je navíc lemována vzrost-

lými stromy, které brání výhledu na horizont. Realizace projektu je prvním krokem k roz-

voji turistické infrastruktury. Postupným rozšířením by se mohla cyklostezka v Blatničce 

napojit na Stráţnickou vinařskou stezku, čímţ by došlo k propojení cyklotrasami celého 

mikroregionu. Realizací projektu by došlo k rozšíření bezpečného, bezkolizního a pohodl-

ného cykloturismu. Za zimního období při příznivé sněhové pokrývce by cyklostezka moh-

la být vyuţívána jako běţecká trať. Tím by došlo k zvýšení atraktivnosti regionu v zimním 

období. Jelikoţ se v Blatnici konají pravidelně rŧzné kulturní akce, vybudování cyklos-

tezky bude přínosem pro turisty i pro místní obyvatele.  
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Popis projektu: 

Cyklostezka by vedla z Uherského Ostrohu po ulici Blatnická, podél místní komunikace a 

napojovala by se v Blatnici pod svatým Antonínkem na ulici Dědina. Délka cyklotrasy bu-

de 5 km a bude vedena přes zemědělsky vyuţívané pozemky. Jako první krok bude nutné 

vyřešit vlastnické vztahy zemědělských pozemkŧ, přes které by cyklostezka vedla, tudíţ 

odkoupením pozemkŧ. Základním poţadavkem bude, aby cyklostezka nenarušovala kra-

jinný ráz přírody a vyhovovala provozním nárokŧm. Stezka bude vybavena turistickými 

značeními, informačními panely a odpadkovými koši. Na trase bude taktéţ umístěno sta-

noviště pro odpočinek se stojany na kola. Nezbytnou součástí cyklostezky bude osvětlení a 

dělící čára podél celého úseku.   

Přínos projektu: 

Vybudováním cyklostezky dojde ke zvýšení příjmu z cestovního ruchu pro obce i soukro-

mé podnikatele, zvýšení atraktivity území a zvýšení návštěvnosti památek v blízkosti cyk-

lostezky. Zároveň dojde ke zvýšení vyuţitelnosti území pro zimní období, v rámci běţec-

kých tratí. 

 

Obrázek 2 Mapa dané lokality určené pro vybudování cyklostezky [12] 
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7.2 Vybudování zábavního parku 

Strategický cíl 1: Rozvoj turistické infrastruktury 

Priorita 3: Rozvoj volnočasových aktivit 

Lokalita: Uherský Ostroh – areál bývalého pivovaru 

Cílová skupina: rodiny s dětmi z celé ČR, i ze zahraničí 

Realizátor: mikroregion Ostroţsko 

Financování:  

 z vlastních prostředkŧ mikroregionu Ostroţsko 

 dotace z grantŧ a fondŧ Zlínského kraje 

 z prostředkŧ soukromých investorŧ 

Odhad nákladŧ: cca 130 000 Kč zpracování projektu, cca 90 000 000 Kč náklady na rekon-

strukci a vybavení 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je vybudování zábavního parku pro rodiny s dětmi, který bude na Moravě 

svým druhem jedinečný. Vytvořením zábavního parku dojde k vyuţití volného času dětí a 

jejich rodičŧ, bude tak vyřešen problém s nedostatkem volnočasových zařízení v mikrore-

gionu zaměřených na tuto cílovou skupinu. 

Popis projektu: 

Projekt bude vybudován v areálu bývalého pivovaru v Uherském Ostrohu. Areál se nachází 

ve středu města v těsné blízkosti náměstí, informačního centra a zámku. Areál je napojen 

přípojkami na stávající páteřní městskou infrastrukturu. V areálu bude vytvořeno 50 parko-

vacích míst určených výhradně návštěvníkŧm zábavního parku. 

V areálu se nachází několik objektŧ, které budou zachovány a budou z nich vytvořeny tzv. 

zóny. V zóně A, bývalé správní budově, navrhuji zařízení pro gastronomický provoz, zóna 

B, bývalá varna a spilka bude vyuţita pro administrativu a ubytovací zařízení, které bude 

slouţit především pro návštěvníky zábavního parku. Zóny C, D a E budou slouţit jako zá-

bavní zóny, které budou dále rozděleny dle vyuţití. V Zóně C a D bude umístěn skákací 

hrad, obří pískoviště, bludiště, rŧzné druhy tunelŧ, houpaček, prolézadel a trampolín. Tyto 
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zóny by byly zaměřeny na menší děti s moţností pravidelného hraní loutkového divadla, a 

s prostorem pro jízdu na odráţedlech. Zóna D bude slouţit dětem nad 9 let a bude zde vy-

tvořeno lanové centrum. V hale bude celoroční provoz s moţností pořádání oslav a hlídání 

dětí.  

Přínos projektu: 

Mikroregion získá unikátní zařízení pro volnočasové aktivity, zábavní park, který budou 

vyuţívat nejen jeho obyvatelé, ale i turisté z celé ČR a ze zahraničí. Město vyuţije potenci-

álu nevyuţitého areálu a jeho okolí bude revitalizováno. Zařízení bude v provozu celoroč-

ně, tím se zvýší návštěvnost regionu v zimních měsících a prodlouţí se také délka jejich 

pobytu.  

 

Obrázek 3 Areál bývalého pivovaru [12] 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout strategii rozvoje v oblasti cestovního ruchu, 

stanovit strategické cíle, priority a opatření a navrhnout konkrétní projekty rozvoje cestov-

ního ruchu v mikroregionu Ostroţsko. 

V teoretické části jsem charakterizovala formy cestovního ruchu, které jsou klíčovým krité-

riem motivace návštěvníka. Nejčastější formou cestovního ruchu pro mikroregion Ostroţ-

sko je rekreační, sportovní, rybářský, náboţenský a lázeňský cestovní ruch.  

Zhodnocením předpokladŧ cestovního ruchu v mikroregionu jsem zjistila, ţe mikroregion 

má výborný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Avšak z následné SWOT analýzy je 

zřejmé, ţe mikroregion postrádá kvalitní základnu pro ubytovací a stravovací zařízení, za-

řízení pro volnočasové aktivity a je zapotřebí rozvíjet cykloturistiku, pro kterou má mikro-

region výborné předpoklady. Na druhou stranu mikroregion mŧţe čerpat z kvalitního ţi-

votního prostředí, z dostatku historických památek, kulturního a lidového bohatství. 

Následně jsem vypracovala strategii rozvoje, kde byly stanoveny strategické cíle, které na-

vazují na hlavní body SWOT analýzy. Mezi hlavní cíle této strategie jsem vybrala rozvoj 

turistické infrastruktury, rozvoj v oblasti lidských zdrojŧ a rozvoj produktŧ cestovního ru-

chu. První strategický cíl – rozvoj turistické infrastruktury je zaměřen na rozvoj ubytování 

a stravování, rozvoj cykloturistiky a rozvoj volnočasových aktivit. Strategický cíl – rozvoj 

v oblasti lidských zdrojŧ a podnikání je zaměřen na zvýšení kvalifikace zaměstnancŧ pŧso-

bících v cestovním ruchu a podporu nových podnikatelských subjektŧ. Další strategický cíl 

- rozvoj produktŧ cestovního ruchu je zaměřen na zlepšení stavu kulturních památek a zvý-

šení povědomí o produktech mikroregionu v oblasti cestovního ruchu. 

V návaznosti na strategii jsem vypracovala dva projekty rozvoje. První projekt je zaměřen 

na rozvoj cykloturismu a druhý projekt na vybudování zábavního parku pro rodiny s dětmi. 
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