Příloha č. 2 – Atraktivity cestovního ruchu
Bojkovice
V městě je zajímavý mj. Zámek Nový Světlov, Kostel sv. Vavřince a Muzeum
Bojkovska.
Zámek Nový Světlov, jež je v soukromém
vlastnictví
společnost)
památkou

(provozuje
je
regionu

obecně

významnou
a

navíc

prospěšná
historickou
představuje

významnou ubytovací kapacitu (72 lůžek), i
stravovací zařízení. Jedná se původně o
gotický hrad z 15. století, přestavěný v 19.
století na zámek. V 90. letech minulého století

Obrázek č. 1 – Zámek Nový Světlov, zdroj: www.rrstrednimorava.cz

nebyl zámek provozován, byl součástí konkurzní podstaty. Poslední oprava byla
provedena s dotací z ROP Střední Morava, mj. byla zrekonstruována obřadní síň,
zámecká kaple a společenský sál. Zámek je využíván ve spolupráci s městem
Bojkovice i pro veřejné účely, např. svatby. Problémem bránícím dalšímu rozšíření ve
využití zámku je špatná přístupová komunikace, kterou chce město ve spolupráci
s majitelem řešit.
Další

významnou

Bojkovska

památkou

založené

v roce

je

Muzeum

1931,

které

představuje region Kopanic ve značné šíři –
expozice zahrnuje nejstarší dějiny řemesla
(včetně ojedinělého umění zvěrokleštičů),
soudnictví,

bydlení,

hospodářství

i

duchovního života. Vyšší návštěvnosti muzea
Obrázek č. 2 – Kostel sv. Vavřince, zdroj:
www.vychodni-morava.cz

brání nedostatečná propagace.
Městem Bojkovice vede cyklotrasa Přírodou

Bílých Karpat. Tato středně obtížná trasa vede od jihu po severní výběžek Bílých
Karpat a umožní návštěvníkům poznat členitou karpatskou krajinu s listnatými lesy,
pastvinami, typickými kopaničářskými obcemi, sady s původními starými odrůdami
ovoce, vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin. Trasa začíná ve Strážnici a
pokračuje až do Valašských Klobouk.

Další turistickou možností je Naučná stezka Koménka. Trasa naučné stezky začíná u
zámku Nový Světlov a končí v Komni. Je nenáročná s minimálním převýšením. Vede
podél potoka Koménky krásným prostředím údolní nivy.
Další naučná stezka Bojkovická je vedena jako okružní a má dvě varianty. Vede od
nádraží ČD Bojkovice přes obce Pitín, Hostětín, Šanov až na hraniční kótu. U
pramenů řeky Olšavy, se lze rozhodnout pro kratší nebo delší okruh. Malý okruh míří
přes Pitín zpět do Bojkovic. Trasa velkého okruhu vede dále po hřebeni na vrchy
Ochoz a Lokov (738 m n. m.) a dále přes obec Krhov do Bojkovic. Na vrchu Ochoz je
možné využít napojení na Kopaničářskou naučnou stezku.
Město Bojkovice má pro své návštěvníky připraveno ubytovací zařízení o maximální
kapacitě 100 lůžek. Ubytovací zařízení představuje Penzion Zámeček, Hotel Hvězda
a Eurocamping Bojkovice.
Z hlediska města je třeba řešit za účelem dalšího rozvoje turistiky koupaliště,
informační tabule, postavit novou rozhlednu a dotažení cyklostezky na Lopeník a
Komňu. Součástí kompletního řešení je i vybudování náměstí.
Neustále rostoucí návštěvnost dosahující v posledním roce 10.000 návštěvníků1
potvrzuje, že si již město Bojkovice získalo významné místo v turistickéstruktuře
regionu.
Březová
Dominantou obce je chrám sv. Cyrila a Metoděje, který je chráněnou památkou. Dále
je zde památkový domek s místnostmi lidových tradic a za zmínku stojí i zdejší
minerální

pramen

(březovská

kyselka).

Vesnice si zachovala svůj svéráz také
krojem, který si udržel charakteristický název
březovský kroj. Obec je obklopena krásnou
přírodou a protkaná turistickými stezkami.
Březová leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty a v jejím katastru se nachází několik
chráněných lokalit, např. přírodní památky
Cestiska, Dubiny a Kalábová, která je známá
1

Obrázek č. 3 – Chrám sv. Cyrila a Metoděje, zdroj:
www.slovacky.denik.cz

Údaje o návštěvnosti byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů (zpravidla webových stránek obcí, případně
www.turistika.cz) a z informací obdržených v rámci dotazníkového šetření

výskytem vzácných vstavačů a orchidejí. Obec tak má předpoklady pro další rozvoj
turismu, který však musí být provozován na vyšší kvalitativní úrovni.
Na zvyšující se návštěvnost obce Březová má vliv vyšší zájem části společnosti
poznávat zdejší přírodu, přínosem může být také blízkost vrcholu Velký Lopeníku.
Vysokou návštěvnost vykazují společné akce s partnery ze Slovenska (např.
nohejbalové turnaje). Známé a hojně navštěvované jsou fašankové zabijačky,
Březovské léto, mezinárodní nohejbalový turnaj nebo Březovské hody a Slovácká
jaternice.
Limitujícím faktorem je skutečnost, že v obci je pouze jedno malé ubytovací zařízení
(penzion s kapacitou do 5 lůžek). Obec má připravenou studii na zřízení ubytovny a
sportovně ubytovacího areálu u hřiště.
Návštěvnost je představiteli obce odhadována na 2.000 turistů ročně.
Bystřice pod Lopeníkem
V obci se nacházejí turistické objekty spíše místního významu -kapličky Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Anny se nacházejí na nejvyšším místě lesa zvaného Kopce.
Jeskyně u cesty se nedochovala, protože musela ustoupit těžbě kamene. Kaplička
sv. Anny sloužila během nacistické okupace členu parašutistické skupiny BIOSCOP
Josefu Bublíkovi jako tzv. mrtvá schránka. Z drobné architektury stojí za pozornost
boží muka, kříže, zvonice a památník
padlých. Turisticky zajímavá je lokalita „V
Chalupách“ na návsi, kde jsou dochovány
tradiční chalupy ze štípaného kamene, které
by bylo možné využít jako muzeum.
V okolí obce vyvěrá 36 studánek, vede tudy
tzv. Studánková stezka. Na vodní nádrži
Ordějov se plánuje budování rozsáhlého
mokřadního systému.

Obrázek č. 4 – Vodní dílo Ordějov, zdroj:
www.tourism.cz

Pro turisty jsou zde k dispozici dvě ubytovací zařízení o maximální kapacitě 65 lůžek
– Chata Lopeník a Rekreační areál Bystřice pod Lopeníkem.
Pro aktivnější turisty jsou přichystány turistické trasy, pro cyklisty cykloturistická trasa
a cyklostezka.

Obec leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, jejíž čisté přírodní bohatství láká
stále více turistů. Poslední zjištěná návštěvnost přesahuje 1.000 turistů (zejména
cyklistů) ročně.
Hostětín
Turistické atrakce zde mají spíše místní význam. Prochází tudy Bojkovická naučná
stezka, která se napojuje na síť stávajících pěších turistických tras. Od roku 2005
obcí vede turistická značka, která se napojuje na hraniční "červenou hřebenovku".
Pro turisty jsou lákavé i dřevěné sochy v krajině, rozmístěné v okolí Hostětína a
sousedních obcích a nově otevřená naučná stezka Naokolo Hostětína (dokončená
2011).
Obec je však známa i na celostátní úrovni neobvyklou koncenrací modelových
ekologických projektů pro venkov (kořenová čistírna odpadních vod, moštárna s
bioprodukcí, obecní výtopna na biomasu, šetrné veřejné osvětlení, pasivní dům).
Pro turisty je zde zřízeno ubytovací zařízení obce o maximální kapacitě 22 lůžek,
které by však bylo třeba rekonstruovat. Celkem jsou zde 2 turistická zařízení – Na
Staré hospodě a ekopenzion Centrum Veronica Hostětín (kapacita 25 lůžek).
Pro náročnější je připravena turistická trasa, pro cyklisty je zde cykloturistická trasa
(Centrum Veronica Hostětín jako držitel certifikátu Cyklisté vítáni) a v zimě je pro
všechny k dispozici lyžařská trasa.
Hlavní turistickou atrakcí je každoročně konaná Jablečná slavnost na podporu tradic,
kultury a místní produkce.
Každým rokem se zvyšuje počet návštěvníků, v roce 2010 to bylo cca 3.000 turistů.
v roce 2011 přes 7000 návštěvníků. V roce 2010 přijel svou návštěvou podpořit
myšlenky udržitelného rozvoje v obci i britský následník trůnu Princ Charles, či
lucemburský ministr životního prostředí Marco Schank.

Komňa
Dominantou obce je kostel sv. Jakuba Většího z roku 1846. Zachovaly se i stavby
lidové architektury. Z lidových tradic je nejznámější fašanková slavnost a udržují se i
jiné zvyky jako např. velikonoční „repání“, „vyklepávání“, „mrskačka“. Další se
postupně obnovují. Okolí obce skýtá návštěvníkům příjemné pěší túry s pohledem na
Komenské údolí. Romantická lokalita „Modrá voda“ je zajímavým přírodním útvarem
s možností táboření. V místě zvaném Hrádek se
nachází trosky hradu Zubačova. Kamenolom Bučník
zaujme hlavně geology a mineralogy. Obec je
považována

za

pravděpodobné

rodiště

J.

A.

Komenského, čehož lze z hlediska cestovního ruchu
také využít. V obci je také Muzeum Zvěrokleštičů
Obrázek č. 6 – Fašankové slavnosti, zdroj:
www.ahaonline.cz

Komňa, památník J. A. Komenského a patrové
komory u několika domů.

Pro náročnější je připravena turistická trasa, pro cyklisty je zde cykloturistická trasa a
v zimě je pro všechny milovníky zimních sportů připravena lyžařská trasa.
Dále je tu vybudována naučná stezka. Pro turisty je zde ubytovací zařízení o
poměrně velké maximální kapacitě 120 lůžek – Rekreační a školicí středisko
Kopánky.
Obec leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, jejíž čisté přírodní bohatství láká
stále více turistů, poslední údaj je 3.500 návštěvníků. Pro další rozvoj turistiky je
třeba zkvalitnění služeb, problematická je zejména místní restaurace, která vyžaduje
zásadní rekonstrukci. Obec má předpoklady pro rozvoj hippoturistiky a agroturistiky.
V plánu je také prodloužení cyklostezky do Bojkovic a revitalizace toku Koménky.
Lopeník
Jednou

z místních

dvaadvacetimetrová

dominant

je

rozhledna

z

dubového dřeva stojící přímo na státní
hranici,která má připomínat přátelství
Čechů a Slováků. Krajinou Moravských
Kopanic pod Velkým Lopeníkem turisty i
cyklisty

provede

naučná
Obrázek č. 7 – Rozhledna Lopeník, zdroj:
www.portaluherskybrod.cz

sedmikilometrová stezka. Katastrem obce procházejí tři značené turistické trasy a
cyklistická stezka Klubu českých turistů. Obec protínají cyklotrasy Bílé Karpaty (60
km)

a

Přírodou

Bílých Karpat. V obci je jedna

z posledních dochovaných

kopaničářských usedlostí.
V obci Lopeník jsou k dispozici návštěvníkům dvě ubytovací zařízení s maximálním
počtem lůžek 68. Jedná se o Rekreační středisko Lopeník a Ubytování na
Kopanicích. Součástí jsou tenisové kurty. Nad obcí leží také Horská chata Jana, dále
penzion Rosy, Chata Arnika. K dispozici je sjezdovka u chaty Lopata, avšak bez
vleku. Lyžařské stopy se zatím neupravují.
Po otevření rozhledny, která je v provozu od roku 2005 se návštěvnost obce zvýšila,
navštívilo ji zatím 25 000 návštěvníků, přičemž v ubytovacích zařízeních asi 2 000
návštěvníků.
Pitín
Obec leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, jejíž přírodní bohatství láká stále
více turistů. V Pitíně se sbíhá páteřní cyklotrasa Bojkovsko, vedoucí z Uherského
Brodu, s Beskydsko-karpatskou magistrálou. Právě tato trasa umožňuje cyklistům
bezpečný přístup do centrální hřebenové části Bílých Karpat a do oblasti Moravských
Kopanic. Tato trasa má nepochybně značný rozvojový potenciál, a to i s přihlédnutím
k železničnímu spojení.
Pro náročnější je připravena turistická trasa, v zimě je pro všechny milovníky zimních
sportů k dispozici lyžařská trasa a dále naučná stezka.
Obec má vybudován sportovní areál k celoročnímu využití s nafukovací halou,
ekologické sady, zajímavostí je věž na obecním úřadě a mateřská škola zateplená
slámou, dále rodný dům arcibiskupa Matochy, kostel sv. Stanislava a kaplička na
Pitínských pasekách.
Pro turisty je zde zřízeno ubytovací zařízení o
maximální kapacitě 4 lůžek – Turistická
ubytovna U hřiště. Větší ubytovací kapacity
zde chybí, další ubytovna je plánována v místě
sportovního areálu. Hlavními kulturními akcemi
jsou hody, jarmark a veřejné zabíjačky.
Turisté postrádají větší ubytovací kapacitya

Obrázek č.8. – Kostel sv. Stanislava

objekt pro stravování. Roční návštěvnost je cca 10.000 turistů.
Rokytnice
Při návštěvě obce Rokytnice je jedním z hlavních bodů Kamenný kříž na návsi s
plastickým dekorem z r. 1861. Dále může Rokytnice nabídnout sportovně kulturní
areál s částečným zastřešením. Atraktivitu může představovat i genofondový sad
místních odrůd na pozemcích obce.
Pro náročnější turisty je připravena turistická trasa, pro cyklisty je zde cykloturistická
trasa.
Ubytování poskytuje zařízení TJ Sokol a Penzion Kochavec, celkem cca 30 lůžek.
Rokytnice pořádá setkání Rokytnic z celé ČR a dále setkání Čechů a Slováků. Roční
návštěvnost

obce

činí

cca

1.000

návštěvníků.
Starý Hrozenkov
V okolí obce je pro náročnější turisty připravena turistická trasa, pro cyklisty je zde
cykloturistická trasa a dále naučná stezka. Cyklostezku by bylo třeba rozšířit mimo
silnici E50. Místo, které stojí za to navštívit při návštěvě obce, je Hrozenkovský lom.
Ubytovací kapacity představuje Chata Kopanice, Camp Starý Hrozenkov, Rekreační
zařízení

Kord

k dispozici

a

cca

Motel
300

Trial.

lůžek.

Celkem
V obci

je

jsou

navštěvovány letní bazény, a to i návštěvníky
ze vzdálenějšího okolí, a sportovní hala.
Návštěvnost obce Starý Hrozenkov je 15.000
turistů, přičemž jen Kopaničářské slavnosti
navštěvuje
návštěvníků.

pravidelně
Dalšími

přes
akcemi

10.000
jsou

Hrozenkovské slavnosti, festival dechových

Obrázek č. 9 – Starý Hrozenkov, zdroj:
www.wikipedia.org

hudeb a hody.
Existuje poptávka po stylové restauraci, další směr rozvoje turismu může
představovat skutečnost, že v samotném centru Kopanic chybí skanzen. Dále by šlo
využít stávající parkoviště, kde nyní parkují kamiony, rekonstruovat jej a vybudovat
informační kopaničářské centrum s návazností na motorest Rasová.

Šanov
Obcí procházejí turistické a cykloturistické trasy a běžkařské trasy. V zimě je v
provozu lyžařský vlek. V obci je turistická ubytovna, otevřeno je pohostinství. Obcí
prochází turistická trasa Šanov - Horní Súča, která spojuje ČR a SR. Tato trasa má
pro cykloturisty velký význam, neboť propojí v nejkratší možné vzdálenosti přes
hřeben Bílých Karpat Trenčín a jeho okolí s jižní částí mikroregionu Jižní Valašsko a
mikroregion Bojkovicko. Tuto trasu mohou v zimním období využívat běžkaři.
Pro turisty je zde zřízeno ubytovací zařízení o maximální kapacitě 20 lůžek.
Ubytovacími zařízeními jsou ubytovna SK Sokol a ubytovna v bývalé mateřské škole
(avšak jen v létě). Výstavba dalšího penzionu se připravuje. Je zde lyžařský vlek,
víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště.
Pro náročnější je připravena turistická
trasa, pro cyklisty cykloturistická trasa a
v zimě je k dispozici lyžařská trasa.
K vidění je zde část historie II. světové
války
Obrázek č. 10 – kostel Šanov, zdroj: www.obec-sanov.cz

v Leteckém

muzeu.

Hlavními

akcemi jsou fašanky a fotbalové turnaje
s kluby ze Slovenska.

V blízkosti návsi byla vyhlášena za památný strom přes 200 let stará lípa srdčitá s
obvodem 519 cm.
Obec se stává zajímavou pro turisty, kteří ji mohou navštívit pěšky nebo v zimě na
běžkách po zelené turistické značce vedoucí z hřebene Bílých Karpat od rozcestí
"Na koncích" do Slavičína. Obec má předpoklady pro rozvoj agroturistiky.
Návštěvnost činí cca 3.000 návštěvníků, nejvíc turistů ze zahraničí přichází do
muzea.
Vápenice
Obec může nabídnout nedotčenou přírodu, avšak stinnou stránkou je nedostatek
služeb. V obci Vápenice jsou dvě ubytovací zařízení. Chata Bílé Karpaty se nachází
nedaleko obce Vápenice, která je nedaleko Starého Hrozenkova. Jedná se o místo
na úpatí kopce Mikulčina Vrchu, který se nalézá v CHKO Bílé Karpaty.

Druhým zařízením je Agropenzion Vápenice,
který se nachází v oblasti Bílých Karpat v
nadmořské výšce 680 m n m. Poblíž penzionu
jsou 2 lyžařské svahy s vleky, vede tudy
běžecká trať o délce 7 km. Přístupová
komunikace vede až k samotnému penzionu,
možnost parkování osobních automobilů je v
oploceném

areálu

penzionu.

V

areálu

penzionu je také chata o kapacitě 2x5 lůžek.

Obrázek č. 11 – Mikulčin vrch, zdroj:
www.chatalopata.ic.cz

K dispozici je hřiště 18x30 m a nově vybudovaný bazén. Je zde možnost pořádání
firemních setkání, školení atd. Penzion je také vhodný pro školy v přírodě, dětské
letní tábory, lyžařské výcviky a dětské ozdravné pobyty.
Celkem je v obci k dispozici cca 100 lůžek. Obec má připraven projekt na
rekonstrukci objektu po pohraniční policii na multifunkční dům, jeho realizaci zatím
brání nedostatek financí. Hlavními akcemi jsou fašanky, hodová mše a koštování
slívovice.
Návštěvnost obce je nízká, dosahuje 200 – 300 návštěvníků, v létě jsou to především
cykloturisté, lyžaři se zdržují především ve výše položených lokalitách nad obcí a do
obce zpravidla nezajíždějí.
Vyškovec
Obec má typicky kopaničářský charakter. Do katastru Vyškovce patří mj. dvě přírodní
památky "Chmelnic" a "Pod Hribovňou" a také přírodní rezervace "Ve Vlčí". Na všech
těchto místech se hojně vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů.
Za návštěvu také stojí horská kaple Panny Marie Královny, která nahradila bývalou
zvonici.
Pro náročnější je připravena turistická trasa,
pro cyklisty je zde cykloturistická trasa a
v zimě je k dispozici lyžařská trasa. Dále se
zde nachází naučná stezka. Skutečností je,
že turisté obcí jen projíždějí. Negativně se
do návštěvnosti projevilo zrušení vleku,
Obrázek č. 12 – obec Vyškovec, zdroj:
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který představoval značný turistický potenciál. Na druhé straně se od roku 2012
počítá s rozvojem hippoturistiky.
Ubytovací kapacity představuje Chata Valmont se 40 lůžky.
Zvonička s hudbou a památník postavený americkým letcům jsou další časté cíle
turistů, roční návštěvnost činí 400 návštěvníků. Část návštěvníků také odvádějí
kulturní akce ve Starém Hrozenkově, ale hlavním důvodem je chybějící infrastruktura
pro turisty.
Žítková
V obci Žítková se dochovala řada příkladů lidové architektury Moravských Kopanic.
Souborem původních domů jsou stavení č. p. 29, 43, 48, 49, 72 a stodoly č. p. 21,
70, 76. Nová kaple Panny Marie Kopanické
zapadá do krajiny a neruší historický ráz obce.
Na

katastru

zajímavých

obce

se

přírodních

nachází
území.

několik
Jsou

to

především přírodní rezervace Hutě a Pod
Žítkovským vrchem, ale zajímavé jsou i
Bedové či Koprvasy, nechráněné pastviny s
výskytem cenných druhů rostlin. Z okolí
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Žítkové jsou nádherné výhledy na slovenská pohoří na levém břehu řeky Váh.
Pro náročnější turisty je připravena turistická trasa, pro cyklisty je zde cykloturistická
trasa v délce 5 km a v zimě je k dispozici lyžařská trasa v délce 8 km. Nachází se
zde i naučná stezka.
Ubytovací kapacitu i centrum stravování turistů představuje Hotel Kopanice a Chata
Janka. Celkem je k dispozici cca 60 lůžek.
Návštěvníci se zde objevují jak v letních, tak i v zimních měsících. Návštěvnost může
zvýšit vybudování multifunkčního centra a rekonstrukce náměstí, obojí podáno jako
projekty do PRV. Počítáno je i s rekonstrukcí bývalé mateřské školy na kulturní
zázemí.

