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1. POPIS STAVU A SITUÁCIE 

 

Javorníky sú pohorie, ktoré tvorí na západe časť štátnej hranice medzi Slovenskou a 

Českou republikou, smerom na sever prechádzajú do Turzovskej vrchoviny, na juhu susedia s 

pohorím Biele Karpaty a na východe prechádzajú do Kysuckej vrchoviny 

(www.regionjavorniky.sk). Z hľadiska regiónov cestovného ruchu pokrývajú na slovenskej 

strane časť Hornopovažského regiónu, kam patrí aj mesto Bytča. Na českej strane sa nachádza 

moravské mesto Karolinka, patriace do Zlínskeho kraja, ktoré je partnerským mestom Bytče.  

 

 

Obrázok 1 Mapa riešeného územia 

Prameň: www.google.com/maps, 2020. 

 

Obe mestá a ich okolie majú čo ponúknuť návštevníkom počas každej sezóny, pričom 

dominantnými sú letná a zimná sezóna. Problémom je slabá informovanosť obyvateľov a 

návštevníkov o bohatom prírodnom, kultúrnom dedičstve regiónu a aktivitách, ktoré sú 

v regióne k dispozícii. V nasledujúcom texte sa zameriame na popis súčasného stavu 

z hľadiska ponuky cestovného ruchu v oboch mestách. 
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1.1. Bytča  

 

Mesto Bytča sa nachádza na severozápadnom Slovensku v Žilinskom kraji. Leží 

v Bytčianskej kotline a patrí do regiónu cestovného ruchu Horné Považie. Zo 

severovýchodnej strany ho ohraničuje pohorie Javorníky a z juhovýchodnej strany Súľovské 

vrchy.  Bytčianska kotlina je dlhá približne 20 km. Tvoria ju prevažne polia a trávnaté plochy. 

Región Horné Považie tvoria okresy Bytča, Považská Bystrica, Žilina a severná časť okresu 

Púchov.  

K roku 2018 vykazuje mesto Bytča 11 340 obyvateľov. V súčasnosti je primátorom Ing. 

Miroslav Minárčik. K okresnému mestu Bytča patrí mestská časť Veľká Bytča a prímestské 

časti Hliník nad Váhom, Hrabové, Mikšová-Beňov Pšurnovice a Malá Bytča (www.bytca.sk). 

Celková rozloha mesta Bytča spolu s mestskými časťami je 43,17 km2.   

Do okresu Bytča spadajú obce Hlboká nad Váhom, Hvozdnica, Jablonové, Kolárovice, 

Kotešová, Maršová-Rašov, Petrovice, Predmier, Súľov-Hradná, Štiavnik a Veľké Rovné.  

Celková rozloha okresu Bytča spolu s okolitými obcami je tak 281,64 km2 s počtom 

obyvateľov 30 835 (2017).  

 

1.1.1. Analýza primárnej ponuky  

 

Prostredníctvom prírodného potenciálu, kultúrno-historických pamiatok a organizovaných 

podujatí možno definovať primárnu ponuku cieľového miesta.  

Prírodné atraktivity. Mesto Bytča sa nachádza v strede Bytčianskej kotliny, ktoré je 

podcelkom Považského Podolia. Bytčianska kotlina sa tak nachádza v podsústave Západné 

Karpaty. Bytčiansku kotlinu obklopuje z južnej strany CHKO Strážovské vrchy. Súčasťou 

CHKO Strážovské vrchy je prírodná oblasť Súľovské skaly. Zo severozápadnej strany 

Bytčiansku kotlinu obklopuje pohorie Javorníky spolu s CHKO Kysuce. Územie sa vyznačuje 

pestrým zastúpením lesných spoločenstiev, akými sú jedľové bučiny a bukové javoriny.  

Okres Bytča disponuje aj chránenými územiami, ktorými sú národná prírodná rezervácia 

Súľovské skaly, prírodná pamiatka Šarkania diera a prírodná pamiatka Súľovský hrádok.  

Dominantou okresu Bytča je prírodný úkaz Súľovské skaly, ktoré sa nachádzajú v obci 

Súľov – Hradná. Sú súčasťou CHKO Strážovské vrchy a rozkladajú sa medzi trojuholníkom 

miest Považská Bystrica, Žilina a Rajec. Disponujú charakteristicky výrazným členitým 

reliéfom. Za národnú prírodnú rezerváciu boli vyhlásené v roku 1973. Sú turisticky 

vyhľadávanou lokalitou a nachádzajú sa približne 10 km od mesta Bytča. Súčasťou 
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Súľovských skál sú aj náučné chodníky. Jedným z nich je náučný chodník Súľovské skaly. Je 

to samoobslužný náučný chodník so 17 zastávkami, ktoré predstavujú spoznávanie fauny, 

flóry i histórie kraja. Najvyšším vrchom Súľovských skál je Žibrid, s nadmorskou výškou 869 

m. n. m. Jedným z najväčších a najznámejších útvarov Súľovských skál je Gotická brána. 

Brána má výšku približne 13 metrov a nachádza sa na náučnom chodníku, ktorý vedie k 

Súľovskému hradu (sulovskevrchy.sk).  

V Súľovských skalách sa nachádzajú dve jaskyne, jednou z nich je prírodná pamiatka 

Šarkania diera. Jaskyňa Šarkania diera je pre návštevníkov sprístupnená v období od 1. mája 

do 1. novembra. Dlhá je približne 58 metrov. Našli sa v nej pozostatky vyhynutého 

jaskynného medveďa. V Súľovských skalách sa nachádza aj zrúcanina Súľovského hradu. 

Súľovský hrad bol postavený v 15. storočí a dodnes boli zachované iba jeho ruiny. 

V minulosti slúžil ako strážny hrad. V roku 1550 bol zničený požiarom. 

Mestom Bytča preteká rieka Petrovička a Váh. Váh je najvýznamnejším vodným tokom 

regiónu Horné Považie a zároveň najdlhšou slovenskou riekou. Zlievajú sa doň rieky Kysuca, 

Štiavnik, Varínka a Rajčianka. Na rieke Váh sa nachádzajú vodné nádrže, a to vodná nádrž 

Mikšová, vodné dielo Žilina a vodné dielo Hričov. Vodné dielo Žilina ponúka návštevníkom 

široké vyžitie voľno-časových aktivít. Rieka Váh je obľúbeným rybárskym revírom. 

Z hľadiska využitia cestovného ruchu je to obľúbené miesto pre splavovanie na pltiach 

a člnoch.  

Kultúrno – historické pamiatky. Mesto Bytča, ako aj jej blízke okolie, disponuje 62 

kultúrno-historickými pamiatkami. Zoznam všetkých národných kultúrnych pamiatok je 

uvedený v databázach Pamiatkového Úradu Slovenskej republiky. Národná kultúrna pamiatka 

je zložená z jedného alebo viacerých pamiatkových objektov. Mesto Bytča bolo 10.05.1991 

vyhlásené za Mestskú pamiatkovú zónu. Pamiatková zóna je územie s historickým sídelným 

usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami alebo územie 

s archeologickými nálezmi a náleziskami, ktoré možno vymedziť (pamiatky.sk). Na ochranu 

pamiatkovej zóny mesta Bytča sú vypracované zásady ochrany pamiatkového územia z roku 

2014. V zásadách ochrany pamiatkovej zóny sú obsiahnuté požiadavky na primerané funkčné 

využitie pamiatkového územia, jeho zachovanie, údržba a regenerácia. Mesto Bytča disponuje 

rôznymi stavbami, ako napr. rímsko-katolíckymi kostolmi renesančného i gotického štýlu, 

kaštieľmi, sochami, novopostavenými i zachovalými renesančnými budovami a domami so 

staršími renesančnými i klasickými jadrami. Pre mesto Bytča je charakteristické štvorcové 

Námestie Slovenskej Republiky, ktorého stredom preteká rieka Petrovička.  
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K najznámejším národným kultúrnym pamiatkam mesta Bytča a jej mestských častí patrí 

Bytčiansky zámok, Sobášny palác v Bytči a Bytčianska synagóga. Stav kultúrno-historických 

pamiatok v okrese je rôzny. V súčasnosti sú niektoré z nich zrekonštruované, iné sú 

v chátrajúcom stave.  

Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou na území mesta Bytča je areál 

Bytčianskeho zámku, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Areál kaštieľa pozostáva zo 

sobášneho paláca i hospodárskych a obytných budov v opevnení. Centrum areálu tvorí 

štvorkrídlový objekt kaštieľa s nádvorím, ústrednou vstupnou vežou a s kruhovými vežami po 

stranách. Bytčiansky zámok je renesančná stavba v centre mesta Bytča. Pôvodná stavba bol 

menší gotický hrad postavený v 13. storočí. V rokoch 1571 – 1574 boli postavené nové 

objekty opevneného zámockého areálu s viacerými funkčnými stavbami. V roku 1611 sa na 

Bytčianskom zámku konal súd Alžbety Báthoryovej a jej pomocníkov, ktorí boli odsúdení na 

smrť a popravení na zámockom dvore v Bytči. V minulosti mal Bytčiansky zámok obrannú 

funkciu. V súčasnosti je kvôli jeho zachovalej renesančnej architektúre a historickému 

významu  od roku 1970 zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej 

republiky. Od roku 1955 je Bytčiansky zámok sídlom Štátneho oblastného archívu 

(slovenskehrady.sk).  

Sobášny palác v Bytči je súčasťou zámockého areálu a patrí medzi najvýznamnejšie 

renesančné pamiatky v Strednej Európe. Palác bol dokončený v roku 1601. Od svoju vzniku 

bol viackrát rekonštruovaný a posledná rekonštrukcia bola zaznamenaná v roku 2009. Palác je 

jednoposchodová renesančná budova obdĺžnikového tvaru. Sobášny palác disponuje okrem 

sobášnej sály aj expozíciou Považského múzea. Expozícia je stála a zameriava sa na históriu 

paláca a palatína Juraja Thurza. Juraj Thurzo dal palác  postaviť pre slávnostné rodinné a 

svadobné hostiny svojich dcér. Vstup do expozície paláca je bezplatný a prehliadka trvá 

približne 30 minút (bytca.sk).  

Bytčianska synagóga, iným názvom aj židovská synagóga, patrí medzi najhodnotnejšie 

historické pamiatky regiónu Horné Považie. Vznik a existencia stavby súvisela s veľkým 

počtom židovského obyvateľstva, ktoré sa na prelome 18. a 19. storočia aktívne podieľalo na 

hospodárskom i kultúrno-spoločenskom živote v meste. Stavba bola dokončená v roku 1886. 

V roku 1990 sa stala národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti prebieha celková 

rekonštrukcia synagógy s pomocou verejnej zbierky. Po plánovanej rekonštrukcii má byť 

Bytčianska synagóga sprístupnená verejnosti, nielen ako objekt náboženského významu. 

Cieľom je využitie synagógy na kultúrno-spoločenské účely obyvateľov mesta, najmä na 
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koncerty, výstavy, divadelné predstavenia a zriadenie mestského múzea. Víziou Bytčianskej 

synagógy je prilákanie domácich i zahraničných návštevníkov (synagogabytca).  

V mestskej časti Hliník nad Váhom sa nachádza ďalšia kultúrno-historická pamiatka, a to 

renesančná kúria zo 16. storočia. V okolitých obciach mesta Bytča sa nachádza 48 pamiatok 

s kultúrno-historickým významom. V okrese Bytča sa nachádza množstvo pamätníkov, 

pomníkov a pamätných miest padlých partizánov z čias druhej svetovej vojny a Slovenského 

národného povstania.  

V obci Maršová-Rašov, ktorá spadá pod okresné mesto Bytča, sa nachádza novogotický 

kaštieľ. Ku kaštieľu patrí aj park, ktorý je vyhlásený ako pamiatkovo chránený. Kaštieľ spolu 

s parkom boli vyhlásené v roku 1963 za národnú kultúrnu pamiatku. V roku 1965 bolo 

rozhodnutím strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici 

vyhlásené pamiatkové ochranné pásmo pre kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v obci.  

Nedostatočná údržba kaštieľa spôsobila chátranie, avšak v roku 1982 bol kaštieľ 

modernizovaný pre verejnosť.  

V obci Veľké Rovné sa nachádza Múzeum Drotárie, ktoré približuje drotárske remeslo 

s viac ako dvesto autentickými predmetmi. Múzeum má pre obec veľký význam, pretože sa 

s ňou spája história obce Veľké Rovné. Expozícia múzea mapuje významné historické 

udalosti, pomery a každodenný život obyvateľov. Stála expozícia je prístupná nielen 

miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom.  

   

 Tabuľka 1 Zoznam miest a obcí s národnými kultúrnymi pamiatkami 

Mesto/Obec Počet kultúrnych pamiatok 

Bytča 14 

Jablonové 2 

Kolárovice 1 

Kotešová 2 

Maršová-Rašov 5 

Petrovice 1 

Predmier 15 

Súľov-Hradná 18 

Štiavnik 1 

Veľké Rovné 3 

Spolu 62 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa PÚSR, 2020.  
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Organizované podujatia. V meste Bytča a v jej okolí sa nachádza veľa rôznych priestorov 

a plôch pre športové účely. Mesto disponuje futbalovým štadiónom a športovým 

multifunkčným ihriskom využívaným najmä sezónne. V letnom období slúži multifunkčné 

ihrisko na hokejbal, v zimnom období na ľadový hokej. V okrese mesta Bytča sa nachádza 

päť ďalších futbalových ihrísk, a to konkrétne v obciach Veľká Bytča, Hrabové, Hliník nad 

Váhom a Pšurnovice. V obciach sa nachádza aj päť vedľajších športových plôch využívaných 

najmä na miestnych sídliskách ako basketbalové ihriská. Miestne základné školy 

a gymnázium v Bytči využívajú telocvične na rôzne športové podujatia. Mestský futbalový 

klub mladších žiakov v Bytči usporadúva pravidelné tréningy a zápasy v miestnych 

telocvičniach. V meste Bytča sa nachádza päť kultúrnych domov, konkrétne v mestských 

častiach Hliník nad Váhom, Hrabové, Malá Bytča a Pšurnovice. Kultúrny dom v meste Bytča 

ponúka svoje priestory na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia miestnym združeniam 

i mestským klubom dôchodcov. Kapacita viacúčelovej sály je 287 miest a kapacita kinosály je 

97 miest. V meste Bytča sa nachádza aj mestská knižnica, spolu s jej pobočkami v častiach 

Mikšová a Hrabové. Kultúrne podujatia v meste sú rozvíjané aj prostredníctvom centier 

voľného času, umeleckých škôl, občianskych združení atď. (ajdnes.sk). Výnimkou nie sú ani 

divadelné a hudobné predstavenia konajúce sa počas celého roka pre deti, mladých i 

dospelých obyvateľov.  

Organizované podujatia v meste Bytča a jej okolí sú najmä kultúrneho charakteru. Mesto 

Bytča organizuje viacero spoločenských podujatí pre svojich obyvateľov i návštevníkov. 

Každoročne sa pripravuje Novoročný mestský ples v mesiaci január, pri príležitosti otvorenia 

plesovej sezóny. Ide o tradičný mestský ples, ktorý mesto Bytča usporadúva každoročne 

v Sobášnom paláci Bytča. Podujatie zahŕňa tanečný a hudobný program s ľudovými motívmi. 

V zimnom mesiaci február mesto Bytča každoročne usporadúva Fašiangový pochod masiek, 

ktorý sa stáva tradíciou a zvykom mesta. Masky sú z dielne bytčianskych základných škôl, 

gymnázia a špeciálnej základnej internátnej školy. Fašiangový pochod  sprevádza dychová 

hudba Hrabovanka. Súčasťou sprievodu je aj pochovávanie basy, ktorou sa podľa zvykov 

a tradícií začína pôstne obdobie. Pri príležitosti osláv sv. Valentína sa v meste Bytča 

organizujú podujatia spojené s degustáciou vína, ktoré usporadúva miestna vináreň. 

Degustácia zahŕňa ochutnávku desiatich vzoriek vína plus malé občerstvenie.  

Dominantou jarných mesiacov je v meste Bytča stavanie mája. Podujatie sa koná na konci 

apríla. Dobrovoľní hasiči mesta Bytča každoročne stavajú máj pre obyvateľov obce. V centre 

námestia spríjemňuje občanom atmosféru na podujatí aj vystúpenie miestneho ľudového 

súboru. Pri príležitosti začínajúcich letných prázdnin mesto Bytča každoročne pripravuje pre 
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detských obyvateľov slávností spojené s medzinárodným dňom detí. Podujatie sa koná 

začiatkom júna a program zahŕňa súťaže, hry, prezentácie, diskotéky, koncert slovenského 

umelca ap. Vstup na podujatie je voľný, určený najmä deťom a mládeži.  

Mesto Bytča spolu s prímestskými časťami, ako napr. Malá a Veľká Bytča, sa každoročne 

zúčastňuje hasičských súťaží, či už v okolitých alebo vzdialených obciach. V meste Bytča sa 

tradične konal už 44. ročník hasičskej súťaže o pamätnú zlatú prilbu zakladateľa 

dobrovoľného hasičského zboru mesta Bytča Ladislava Tombora. Podujatie sa koná väčšinou 

na konci júla. Po skončení dennej hasičskej súťaže sa koná nočná súťaž o putovný pohár 

dobrovoľného hasičského zboru mesta Bytča. Súťaž sa usporadúva pre obce i mestá 

Žilinského kraja, v kategórii ženy a muži.  

 V rámci Bytčianskeho kultúrneho leta sa v meste konajú rôzne festivaly, koncerty, či iné 

kultúrne podujatia. V mesiaci august mesto pripravuje Country hudobný festival. Vstup na 

podujatie je voľný a program predstavuje hudobné vystúpenia priaznivcov country štýlu. 

Jedným z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských udalostí mesta Bytča patrí už tradične 

Michalský jarmok, konajúci sa na konci septembra. Mestský jarmok je príležitosťou pre 

malých podnikateľov, ktorí si chcú privyrobiť a predovšetkým ukázať svoju prácu najmä 

ľudového remesla. Na jarmoku môžu návštevníci spoznať zákutia kováčskych, drotárskych, 

rezbárskych prác, či predajcov s cukrovinkami, pochutinami, drobným tovarom a kolotočmi. 

Charakteristickými črtami jarmoku je dychová a ľudová hudba s folklórnymi tancami a 

piesňami. V neskorších hodinách jarmoku sa šíri mestom rocková hudba, predovšetkým 

slovenských skupín a umelcov. Mesto Bytča a centrum voľného času usporadúvajú pre deti 

a ich rodičov lampiónový sprievod konajúci sa v novembri. Z bezpečnostných a ekologických 

dôvodov sú papierové lampióny zakázané.  

 

1.1.2. Analýza sekundárnej ponuky  

  

V rámci sekundárnej ponuky skúmame supraštruktúru, infraštruktúru a všeobecnú 

infraštruktúru cestovného ruchu. V nasledujúcej časti je uvedený prehľad sekundárnej ponuky 

mesta Bytča. 

Supraštruktúra cestovného ruchu. Supraštruktúru cestovného ruchu môžeme 

charakterizovať ako súbor zariadení a ich služieb nevyhnutných na to, aby sa návštevník 

mohol v cieľovom mieste ubytovať, stravovať a vykonávať rôzne rekreačné a kultúrne 

aktivity. Supraštruktúra cestovného ruchu zahŕňa najmä ubytovacie a stravovacie zariadenia.  
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Ubytovacie zariadenia. Sekundárna ponuka mesta Bytča a jej okolia je rôznorodá. Mesto 

ponúka svojim návštevníkom, okrem možnosti ubytovania sa v okolitých penziónoch, 

chatách, apartmánoch, dreveniciach, taktiež aj ubytovanie v súkromí. Možnosti ubytovania 

priamo v meste Bytča sú obmedzené. Z informácií dostupných na oficiálnych stránkach mesta 

sa v centre a  jeho blízkom okolí nachádza 12 ubytovacích zariadení. Zariadenia sú nižšieho 

štandardu kategórií penzión, apartmány, horské chaty alebo prázdninový dom.  

 

Tabuľka 2 Ubytovacie zariadenia v meste Bytča a ich celková kapacita (údaje za rok 2019)  

Názov ubytovacieho zariadenia Počet izieb Počet lôžok + prísteliek 

Apartmány Bytča 8 30 

Apartmány Súľov 5 13+4 

Penzión Royal 10 20 

Penzión Sedem hriechov 5 17 

Penzión Súľov 5 10 

Restaurant Gallery & apartments 7 35 

Spolu 40 125+4 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020.  

 

Penzióny sú v okrese Bytča tri. Konkrétne je to Penzión Sedem Hriechov, Penzión Royal a 

Penzión Súľov.   

Penzión Sedem hriechov sa nachádza v obci Kotešová, okres Bytča. Ubytovacia kapacita 

penziónu je 17 lôžok v priestranných izbách so základným vybavením. Izby majú k dispozícii 

sociálne zariadenie, sprchovací kút alebo masážnu vaňu, štandardný nábytok s televízorom, 

satelitom a DVD-prehrávačom. Súčasťou sociálneho zariadenia je aj sušič na vlasy. V cene 

ubytovanie je Wi-Fi pripojenie s internetom a raňajky formou bufetových stolov (cru.sk). 

Penzión Royal je situovaný neďaleko krajského mesta Žilina v okrese Bytča, v mestskej 

časti Hliník nad Váhom. Vznikol v roku 1996 a hlavným segmentom hostí penziónu sú turisti 

a obchodní cestujúci. Pre návštevníkov je k dispozícii denný bar, zimná záhrada a historická 

vináreň s kapacitou 170 miest. V letných mesiacoch je k penziónu otvorená aj letná záhrada 

s kapacitou 50 miest. Súčasťou penziónu je uzavreté parkovisko. Ubytovanie v Penzióne 

Royal je k dispozícii v desiatich priestranných 2-lôžkových izbách, s možnosťou prístelky. 

Penzión spĺňa náležitosti triedy 3 hviezdičky. Súčasťou ubytovania je aj príjemná domáca 

kuchyňa majiteľov penziónu. Okrem bežného denného stravovania sa v penzióne konajú 

firemné akcie, školenia, večierky, rodinné oslavy a svadby. Penzión Royal ponúka aj 
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cateringové služby na rôzne spoločenské podujatia, ako napr. svadby, oslavy, stužkové a iné 

(penzionroyal.sk).  

Ubytovanie v malebnom prostredí Súľovských skál ako jednej z najkrajších prírodných 

lokalít Slovenska ponúka Penzión Súľov. Nachádza sa v obci Súľov-Hradná. Hlavným 

segmentom návštevníkov sú tí, ktorí prichádzajú do Súľovských skál za aktívnym oddychom, 

turistikou, horolezectvom, či horskou cyklistikou. Penzión Súľov poskytuje ubytovanie 

v piatich 2-lôžkových izbách s možnosťou prístelky. Ide o menší penzión typu rodinného 

domu priamo pod Súľovskými skalami. K dispozícii je kompletne zariadená kuchyňa so 

základným vybavením, akými je sporák, chladnička, mikrovlnka, umývačka riadu ap. 

V penzióne sa nachádza aj veľká spoločenská miestnosť. Ubytovaným návštevníkom je 

v areáli Penziónu Súľov k dispozícii tenisový kurt, volejbalové ihrisko, sauna a malé 

táborisko s posedením pri ohni (penzion.sulov.com).  

Mesto Bytča ponúka vo svojom blízkom okolí aj ubytovanie v chatách, chalupách či 

apartmánoch. Sú to napr. Apartmány Bytča,  ktoré sa nachádzajú priamo v meste Bytča. Ďalej 

Apartmány Súľov, nachádzajúce sa v obci Súľov-Hradná. Ubytovanie v apartmánoch je 

k dispozícii celoročne v štyroch kompletne zariadených apartmánoch, ktoré sú súčasťou 

prízemia a poschodia rodinného domu. K dispozícii sú tri apartmány s kapacitou dvoch až 

troch lôžok a jeden väčší apartmán s kapacitou dvoch až štyroch lôžok. Všetky apartmány sú 

vybavené televízorom so satelitom, rádiom, Wi-Fi pripojením a vlastnou kúpeľňou s toaletou. 

V apartmánoch sa nachádza aj jedálenská časť so zariadenou kuchyňou. Apartmány na 

poschodí sú vybavené obývacou miestnosťou so sedením. Ubytovaní hostia môžu využívať 

záhradu s altánkom a posedením v zadnej časti domu, ako aj možnosť grilovania, opekania, či 

posedenia pri ohni. Apartmány majú k dispozícii pre ubytovaných hostí aj bezplatné 

parkovisko priamo pri budove (apartmany-sulov.sk).  

 Ubytovacie zariadenia v nižších cenových triedach sú k dispozícii v Horskej chate Kinex, 

Chate Relax, Chate Súľov, i v dreveniciach Súľov, ktoré sa všetky nachádzajú v obci Súľov-

Hradná.  

Stravovacie zariadenia. V meste Bytča sa nachádza niekoľko stravovacích zariadení. 

Hosť si môže vybrať spomedzi reštaurácií s vyššou cenovou hladinou ako aj medzi 

jednoduchšími a cenovo prijateľnejšími variantami.   
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Tabuľka 3 Stravovacie zariadenia v meste Bytča a ich celková kapacita (údaje za rok 2019) 

Názov stravovacieho zariadenia Kapacita miest pri stole 

Gazdovská reštaurácia  * 

Kaviareň a cukráreň Kurtovič 30 

Koliba na vŕšku * 

Penzión Royal 190 

Pizza Pepek * 

Pizza restaurant Baba  * 

Restaurant Gallery & apartments 100 

Reštaurácia City Hall 130 

Reštaurácia Palatín 145 

Reštaurácia Volans 130 

Vitalkafe 35 

Spolu 760 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2020.  

Pozn.: * - neuvedené. 

 

Najvyhľadávanejším stravovacím zariadením v centre mesta Bytča je Reštaurácia Palatín. 

Ide o reštauráciu v zámockom areáli Bytčianskeho zámku, ktorá je v prevádzke od roku 1996. 

Reštaurácia je otvorená každý pracovný deň a víkendy sú prispôsobené na objednávku. 

Reštaurácia ponúka, okrem celodennej prevádzky, aj možnosť rodinnej, či svadobnej oslavy a 

firemných akcií. Reštaurácia Palatín je od roku 2009 zaradená medzi TOP reštaurácie na 

Slovensku a za rok 2015 získala ocenenie TREND TIP ako reštaurácia s dlhodobo 

mimoriadne priaznivým pomerom kvality a cien. Dcérskym stravovacím zariadením 

reštaurácie Palatín je Koliba na vŕšku. Nachádza sa pri hlavnej ceste, smerom do mesta Bytča. 

Reštaurácia sa zameriava na tradičné slovenské jedlá, s ponukou denného menu.  

Stravovacie zariadenie Restaurant Gallery a apartments ponúka, okrem stravovacích 

možností, aj ubytovanie. Reštaurácia sa nachádza v meste Bytča. Interiér rodinnej reštaurácie 

je obohatený o slovenskú i medzinárodnú kuchyňu. Kapacita reštaurácie je 100 miest. Okrem 

bežného denného chodu, ponúka reštaurácia rodinné posedenia s deťmi s možnosťou využitia 

detského kútika, posedenia pri živej hudbe, pracovné obedy, obchodné rokovania a firemné 

akcie. Reštaurácia ponúka aj možnosť celkovej realizácie svadby, s využitím ubytovania 

s celkovou kapacitou 35 lôžok a svadobného apartmánu pre novomanželov zahrnutého 

v cene. Ďalej reštaurácia ponúka možnosť realizácie spoločenských podujatí, rodinných osláv, 
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krstín, birmoviek ap. K dispozícii sú aj cateringové služby zariadenia pre súkromné a firemné 

udalosti.   

Priamo v centre mesta Bytča, na Námestí Slovenskej Republiky, sa nachádza reštaurácia 

City Hall. Reštaurácia ponúka bohatý výber tradičných i medzinárodných jedál so zameraním 

na americkú kuchyňu. V ponuke sú steaky, hamburgery, wrapy a sendviče. Celková kapacita 

podniku je 120 miest a kapacita letnej terasy je 10 miest na sedenie. Reštaurácia sa zameriava 

aj na organizovanie spoločenských podujatí a firemných akcií. Na Námestí Slovenskej 

Republiky, v centre mesta Bytča, sa nachádza aj mnoho kaviarní. Vitalkafe je podnik 

reštaurácie a kaviarne. Zariadenie sa zameriava najmä na vegetariánsku, bezlepkovú a raw 

stravu. Taktiež organizuje firemné podujatia a akcie s možnosťou cateringových služieb. 

Celková kapacita podniku je 15 miest na sedenie a 25 miest na sedenie na vonkajšej terase.  

Mesto Bytča disponuje aj jedinečnou zmrzlinárňou s názvom zmrzlina Kurtovič. Podnik 

sa, okrem predaja zmrzliny, špecializuje aj na predaj kávy a domácich cukrárenských 

výrobkov. Zmrzlináreň Kurtovič má kapacitu 30 miest na sedenie a zákazníkom ponúka 

domácu zmrzlinu.  

Infraštruktúra cestovného ruchu. Z hľadiska rozdelenia infraštruktúry cestovného ruchu 

sú v práci spomenuté len tie najdôležitejšie, s ktorými prichádza najčastejšie do kontaktu 

obyvateľ mesta i návštevník. Sú to turistické informačné centrá, cestovné kancelárie, cestovné 

agentúry a zmenárne. 

Turistické informačné centrá. Podľa informácií dostupných na internete, mesto Bytča 

nemá zriadené žiadne turistické informačné centrum. Turistická informačná kancelária sa 

najbližšie nachádza v okolitých mestách, ktorými sú Považská Bystrica, Žilina, Martin a obec 

Strečno.  

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Mesto Bytča disponuje jednou fungujúcou 

cestovnou kanceláriou a jednou cestovnou agentúrou, ktoré sa orientujú na poznávacie 

a pobytové zájazdy pri mori, v zahraničí, v domácom prostredí, ale aj na športové a školské 

zájazdy. 

V centre mesta Bytča, konkrétne na Námestí Slovenskej Republiky, sídli cestovná 

kancelária PITIPITIPA. Cestovná kancelária sa špecializuje na letnú dovolenku v Južnom 

Francúzsku, Monaku a v Provensálsku. Jej portfóliom sú najmä pobytové a poznávacie 

zájazdy autobusom na Francúzsku riviéru. V ponuke majú aj školské, či cyklo zájazdy. Ich 

ponuky sú obohatené aj o pobytové zájazdy jógy na Azúrovom pobreží v meste Port Grimaud 

pri Sain Tropez. Pobytovo – poznávací a oddychový zájazd je určený pre skupiny ľudí, ktorí 

majú záujem rozvíjať svoje zdravie, telo, dušu i myseľ (pitipitipa.com).  
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Cestovná agentúra Lenka sa zameriava na predaj pobytových zájazdov cestovných 

kancelárií do celého sveta. Sídli na Námestí Slovenskej Republiky v centre mesta Bytča. 

Portfóliom cestovnej agentúry Lenka sú zájazdy renomovaných cestovných kancelárií, ktoré 

ponúkajú len poistené zájazdy. Partnermi sú napr. TIP travel, Hydrotour, Aeolus, Solvex, 

Kartágo tours, Satur, ETI, Fifo a mnoho iných. Ponuka cestovnej agentúry je rôznorodá, so 

zameraním na domáce i zahraničné zájazdy a podľa účelu na oddychové, poznávacie, 

liečebné, študijné ap. (calenka.sk). 

Zmenárne. V okrese Bytča sa nachádzajú štyri zmenárne priamo v centre mesta Bytča. Ide 

o zmenárne slovenských bánk, akými sú Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka 

a pobočky Prima banka Slovensko a Československá obchodná banka. Súkromná zmenáreň 

sa nachádza v okolitých obciach, konkrétne v obci Horný Hričov. 

Všeobecná infraštruktúra. Miestna vybavenosť zariadeniami poskytujúcimi služby 

obyvateľom i návštevníkom v meste Bytča je na základnej úrovni. V meste sa momentálne 

nenachádza žiadne obchodné, či nákupné centrum, avšak na jeho výstavbe sa momentálne 

pracuje. Všeobecná infraštruktúra týkajúca sa predajní športových potrieb, pošty, potravín, 

lekární, bánk, bankomatov, poisťovní, či parkovísk je dostatočne zariadená. Mesto Bytča, 

žiaľ, nemá k dispozícií svoju vlastnú nemocnicu, avšak disponuje poliklinikou, zdravotným 

strediskom a aj viacerými masérskymi zaradeniami. Obyvatelia i návštevníci majú 

k dispozícii letné kúpalisko a mnoho prírodných plôch na kúpanie, ako napr. nádrž Beňov, 

štrkovisko v Kotešovej a v Predmieri. Mesto, ani okres Bytča, nedisponuje žiadnym 

lyžiarskym strediskom. K dispozícii majú  návštevníci a rezidenti lyžiarske strediská vysokej 

úrovne v okolitých obciach, či mestách. Poskytovanie telekomunikačných, záchranárskych, 

kaderníckych, či kozmetických služieb je v meste  Bytča samozrejmosťou. V meste Bytča je 

dobre vybudovaná dopravná infraštruktúra, turistické chodníky, cyklotrasy ap.  

 

1.1.3. Štatistika cestovného ruchu  

 

V nasledujúcom texte sa venujeme dostupným štatistikám cestovného ruchu. Z hľadiska 

vykazovanej štatistiky ubytovacích zariadení je v práci obsiahnutý počet ubytovacích 

zariadení, počet lôžok v ubytovacích zariadeniach, počet návštevníkov a celková dĺžka pobytu 

v ubytovacích zariadeniach. 

Počet ubytovacích zariadení. Na základe dostupných štatistík cestovného ruchu 

Slovenskej republiky, môžeme konštatovať, že v okrese Bytča vykazovalo v roku 2019 

činnosť 13 ubytovacích zariadení. Počet ubytovacích zariadení sa v porovnaní s rokom 2018 
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nemenil, avšak v porovnaní s rokom 2014 sa počet ubytovacích zariadení zvýšil o 6 (nárast 

o 85,7 %). Celkový počet ubytovacích zariadení v časovom rade v okrese Bytča uvádzame 

v tabuľke 4.  

 

Tabuľka 4 Počet ubytovacích zariadení v okrese Bytča 

Okres/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bytča 7 11 8 9 13 13 

Prameň: datacube.statistics.sk, 2020. 

 

 Pre porovnanie, v Slovenskej republike bol počet ubytovacích zariadení v roku 2019 spolu 

4 487, z toho v Žilinskom kraji bolo registrovaných  1 168 ubytovacích zariadení. Okres 

Bytča v porovnaní s inými susediacimi okresmi v Žilinskom kraji disponuje s najnižším 

počtom ubytovacích zariadení. Napr. okres Čadca, ktorý zo severnej strany susedí s okresom 

Bytča, disponuje s 85 ubytovacími zariadeniami. Taktiež okres Žilina, susediaci z východnej 

strany, mal v roku 2019 zaznamenaných 180 ubytovacích zariadení (statistics.sk) 

Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach. V roku 2019 bolo v okrese Bytča podľa 

zaznamenaných štatistík spolu 361 lôžok v ubytovacích zariadeniach. V porovnaní s rokom 

2014, kedy sa zaznamenal najnižší počet ubytovacích zariadení a lôžok, sa počet lôžok zvýšil 

o 208 (136 %). Okres Bytča v súčasnosti zaznamenáva stúpajúcu tendenciu počtu lôžok 

v ubytovacích zariadeniach. Celkový počet lôžok v ubytovacích zariadeniach v časovom rade 

v okrese Bytča uvádzame v tabuľke 5.  

 

Tabuľka 5 Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach v okrese Bytča 

Okres/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bytča 153 207 160 206 346 361 

Prameň: datacube.statistics.sk, 2020. 

 

Okres Čadca v roku 2019 zaregistroval 2 490 lôžok a okres Žilina až 9 128 dostupných 

lôžok. Celkový počet lôžok v ubytovacích zariadeniach bol zaznamenaný ku dňu 31.12.2019 

v Slovenskej republike 186 221 a ich využitie bolo 32,4% (statistics.sk). Využitie ubytovacej 

kapacity v Bytči bolo nižšie, v roku 2019 na úrovni 17,7 %. 

 Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach. Od roku 2014 po rok 2019 sa zvýšil 

počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v okrese Bytča o 7 198. V roku 2019 tak bol 

celkový počet návštevníkov ubytovacích zariadení 8 050. Frekvencia návštevnosti 
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ubytovacích zariadení tak každoročne (nárast v roku 2019 oproti roku 2018 o 50,7 %). 

Celkový počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v časovom rade v okrese Bytča 

uvádzame v tabuľke 6.  

 

Tabuľka 6 Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v okrese Bytča 

Okres/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bytča 852 1 182 1 340 4 497 5 343 8 050 

Prameň: datacube.statistics.sk, 2020. 

 

Na Slovensku bol v roku 2019 celkový počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach 6 

432 934, z toho v Žilinskom kraji ich bolo 1 315 559. Okres Čadca zaznamenal 43 309 

návštevníkov v ubytovacích zariadeniach a okres Žilina 278 742 návštevníkov v ubytovacích 

zariadeniach (statistics.sk). 

Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach. V okrese Bytča stúpol 

počet prenocovaní od roku 2014 až o 21 664. Celkový počet prenocovaní v roku 2019 tak bol 

23 260. Medziročný nárast v počte prenocovaní bol až 103,7 %. Počet prenocovaní v okrese 

Bytča mal stúpajúcu tendenciu. Súvisí to najmä s rastúcim počtom návštevníkov 

v ubytovacích zariadeniach a najmä s rastúcim počtom ubytovacích zariadení a ich lôžok. 

Celkový počet prenocovaní v časovom rade v okrese Bytča uvádzame v tabuľke 7.  

 

Tabuľka 7 Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v okrese Bytča 

Okres/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bytča 1 596 4 226 2 189 7 934 11 417 23 260 

Prameň: datacube.statistics.sk, 2020. 

 

Celkový počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v roku 2019 na 

Slovensku bolo 17 703 695, z toho v Žilinskom kraji bolo 3 633 294 prenocovaní 

návštevníkov v ubytovacích zariadeniach. V porovnaní so susediacimi okresmi, s územím 

okresu Bytča, bolo v roku 2019 v okrese Čadca 105 876 prenocovaní a v okrese Žilina až 666 

029 prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach. 

V roku 2019 bola zaznamenaná priemerná dĺžka prenocovaní  návštevníkov v okrese 

Bytča 2,9 noci. Priemerný počet prenocovaní domácich i zahraničných návštevníkov spolu 

bol v roku 2019 v Slovenskej republike v priemere 2,8 noci. Z toho priemerný počet 
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prenocovaní domácich návštevníkov bol 2,9 noci a zahraničných návštevníkov 2,5 noci 

(statistics.sk).  

Priemerná dĺžka pobytu. Priemerná dĺžka pobytu všetkých návštevníkov v okrese Bytča 

v roku 2019 bola 3,9 dňa. V Slovenskej republike bola priemerná dĺžka pobytu 3,8 dňa, z toho 

priemerná dĺžka pobytu domácich návštevníkov bola 3,9 dňa a zahraničných návštevníkov 3,5 

dňa (statistics.sk). 

 

1.2. Karolinka 

 

Mesto Karolinka sa nachádza v Českej Republike. Štatút mesta získala v roku 1998.  

Súčasnou starostkou mesta Karolinka je Marie Chovanečková. Mesto Karolinka patrí pod 

okres Vsetín, ktorý sa nachádza v Zlínskom kraji. Mesto leží v údolí Vsetínskej Bečvy a jeho 

nadmorská výška je 483 m. n. m. Hranice mesta Karolinka siahajú až k Slovenskej republike. 

Mesto vykazuje 2 528 obyvateľov (2019) a rozlohu 42,14 km2. Mesto Karolinka je súčasťou 

dvoch združení. Prvým je Združenie obcí mikroregiónu Vsetínsko, ktorým je Karolinka 

členom od roku 2000. Druhým združením je Valašsko – Horní Vsacko, spolu s ďalšími 

členmi obcí a miest Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, 

Hovězí, Janová, Ústí, Vsetín a Karolinka (karolinka.cz).  

Hlavnými dominantami mesta Karolinka sa stali tri symboly, a to sklenený pohár 

symbolizujúci tradičnú výrobu skla, vodnú hladinu, symbolizujúcu vodnú nádrž a zelená 

farba predstavujúca prírodu a lesy, ktoré pokrývajú tri štvrtiny katastrálneho územia mesta. 

Tieto symboly tvoria znak mesta Karolinka, ktoré je najmladším mestom vo Valašsku a patrí 

medzi atraktívne turistické destinácie v letnom, i zimnom období (regionjavorniky.sk). 

 

1.2.1.  Analýza primárnej ponuky 

 

V analýze primárnej ponuky sú spomenuté prírodné atraktivity mesta Karolinka, jej 

kultúrno-historické pamiatky a organizované podujatia.  

Prírodné atraktivity. Mesto Karolinka patrí do oblasti Valašska. Nachádza sa v srdci 

valašských kopcov. Karolinka leží v údolí Vsetínskej Bečvy v CHKO Beskydy. 

Najnavštevovanejší vrch mesta Karolinka je Soláň (861 m. n. m.).  

V oblasti mesta Karolinka sa nevyskytuje veľa podzemných vôd, naopak oblasť je radená 

k najvodnatejšiemu územiu Českej republiky, čo sa povrchových vôd týka. K najväčším 
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vodným nádržiam v oblasti patrí priehrada Stanovice z roku 1985, ktorá sa nachádza pri 

meste Karolinka. Vodná nádrž sa stala symbolom mesta a slúži ako zásobáreň pitnej vody pre 

celý okres Vsetín a neďaleký Zlín. V blízkej oblasti mesta Karolinka sa nachádza aj veľké 

množstvo malých plôch, akými sú napr. jazero Jezerné v susednej obci Velké Karlovice, ďalej 

prírodná nádrž Balaton v meste Nový Hrozenkov alebo rybník Provazné v obci Halenkov.  

Kataster mesta Karolinka zaznamenáva tri prírodné pamiatky pod správou CHKO 

Beskydy. Jednou z nich je Vachalka. Je to zachovalý zbytok javorovej bučiny pralesového 

charakteru. Poslaním vyhlásenia prírodnej pamiatky je ochrana porastu, vzácnych 

a ohrozených druhov rastlín a živočíchov a významných hniezd vtáctva (vbeskydech.cz). 

Prírodná pamiatka Smradlavá je pozostatok prevažne bukového porastu starého približne 

225 rokov. V lese sa nachádza mnoho vzácnych druhov rastlín, húb, zvierat i chránených 

vtákov (beskydy.cz). 

Skálí je prírodná pamiatka nachádzajúca sa v strednej a spodnej časti prudkého južného 

svahu hlavného hrebeňa Vsetínskych vrchov. Predmetom ochrany sú geomorfologické útvary, 

tzv. balvanité rozpady pieskovcov so zmiešaným lesným povrchom. Cieľom ochrany je 

zachovanie geomorfologických útvarov, bez výrazných vonkajších zásahov a vytváranie 

vhodných podmienok pre rozvoj vzácnych a ohrozených druhov organizmov 

(nature.hyperlink.cz).  

Kultúrno – historické pamiatky. Medzi najznámejšie kultúrno-historické pamiatky mesta 

Karolinka, patrí tzv. Raťkovský zhluk starých valašských dreveníc z konca 18. a začiatku 19 

stor. v rôznom stupni schátralosti. Nachádzajú sa v Raťkovskej doline a predstavujú súbor 26-

tich najväčších zachovalých valašských dreveníc v okrese Vsetín, ktoré sa nachádzajú na 

svojich pôvodných miestach. Drevenice sa skladajú z pôvodne obytných domov 

a hospodárskych budov pre zvieratá (turistika.cz).  

Za vzhliadnutie v meste Karolinka, stojí aj kostol Panny Márie Karmelskej, ktorý bol 

vysvätený v roku 1997. V objekte je umiestnená najväčšia drevená socha Madony v Českej 

republike s výškou 253 cm.  

Organizované podujatia. Mesto Karolinka je vo svojom okolí povestné najmä svojou 

sklárskou tradíciou. V roku 2019 sa konal 31. ročník tradičného sklárskeho jarmoku. 

Prebiehal sa na Radničnom námestí v centre mesta a jeho program zahŕňal niekoľko 

samostatných vystúpení lokálnych umelcov a hudobníkov. Zároveň býva v areáli sklárskeho 

závodu pre návštevníkov pripravená prehliadka a ukážka dekorovania a zdobenia skla, 

realizuje sa predaj sklárskych výrobkov za znížené ceny. V nadväznosti na epidemiologickú 

situáciu bol 32. ročník sklárskeho jarmoku, ktorý sa mal konať v 15. augusta 2020 zrušený. 
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Mesto každoročne pripravuje pre občanov i návštevníkov akciu s rozsvietením vianočného 

stromčeka s Mikulášom a následne vianočné trhy. Medzi ďalšie organizované podujatia patria 

napr. cirkevná púť, futbalový a volejbalový turnaj ap.  

 

1.2.2.  Analýza sekundárnej ponuky  

 

V analýze sekundárnej ponuky sú spomenuté najvyhľadávanejšie ubytovacie a stravovacie 

zariadenia týkajúce sa supraštruktúry cestovného ruchu, infraštruktúry cestovného ruchu 

a všeobecnej infraštruktúry.  

Supraštruktúra cestovného ruchu. Supraštruktúra cestovného ruchu je súbor zariadení 

a ich služieb nevyhnutných na to, aby sa návštevník mohol v cieľovom mieste ubytovať, 

stravovať a vykonávať rôzne rekreačné a kultúrne aktivity.  

Ubytovacie zariadenia. Mesto Karolinka je pomerne malé s nízkym počtom obyvateľov. 

V súčasnosti sa tam nachádza viacero ubytovacích zariadení. Ubytovacie zaradenia sú 

kategórie hotel, penzión, apartmánové domy, chatové osady, či ubytovanie v súkromí. Všetky 

nižšie charakterizované ubytovacie zariadenia sú celoročne otvorené.  

 

Tabuľka 8 Ubytovacie zariadenia v meste Karolinka a ich celková kapacita  

Názov ubytovacieho zariadenia Počet izieb Počet lôžok + prísteliek 

Horská chata Karolinka * 85 

Horský hotel Soláň 45 125 

Penzión Sklář 12 34 + 25 

Penzión Skaličí  4 12 

Spolu 61 256+25 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa ČŠÚ, 2020.  

Pozn.: * - neuvedené. 

 

 Horský hotel Soláň je ubytovacie zariadenie kategórie hotel triedy so štyrmi hviezdičkami. 

Hotel sa nachádza na vrchu Soláň, ktorý má výšku 816 m. n. m. a ponúka výhľad do údolia 

susednej obce Velké Karlovice. Hotel Soláň je rodinné ubytovacie zariadenie s priateľským 

a kvalifikovaným prístupom personálu a v posledných rokoch bolo modernizované. Hotel 

disponuje 125-timi stálymi lôžkami v 45-tich izbách. K hotelu sú k dispozícii aj dve 

samostatné vily pre ubytovanie max. 8 osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hotela. 

Návštevníkom hotela je k dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie a nefajčiarske priestory. Izby 
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sú dvoj a trojlôžkové, s možnosťou prístelky. Hotel Soláň má izby rozdelené na typy z 

hľadiska štandardnej izby, deluxe izby, apartmán, suita pre rodiny s deťmi alebo rodinný, či 

premium apartmán. Dve samostatné hotelové vily sú kompletne zariadené kachľovou pecou, 

kuchynskou linkou, obývačkou, televízorom, sociálnym zariadením i Wi-Fi pripojením. 

K hotelu Soláň patrí aj wellness & spa centrum s bohatou ponukou masáží, sáun, zábalov 

a kúpeľov. Otváracia doba wellness & spa centra je rozdielna v závislosti od letnej a zimnej 

sezóny. Súčasťou wellness centra je hosťom k dispozícii hotelový bazén s morskou vodou a 

fitness centrum. V areáli hotela sú v ponuke aktivity pre deti, lyžovanie a športové aktivity. 

Hotel Soláň sa zaoberá aj organizovaním konferencií, s potrebným technickým zabezpečením 

a cateringovými službami, v prispôsobených konferenčných miestnostiach. Hotel organizuje 

aj spoločenské udalosti, ako napr. rodinné oslavy a svadby s kapacitou až do 150 hostí. 

Neoddeliteľnou súčasťou hotela je najmä reštauračné zariadenie, kaviareň, hotelová vináreň 

a bar s letnou terasou (hotelsolan.cz). 

Penzión Sklář je ubytovacie zariadenie kategórie penzión v meste Karolinka. Rodinný 

penzión sa nachádza v meste Karolinka a jeho celková kapacita je 34 stálych lôžok a 25 

prísteliek v ôsmich izbách a štyroch apartmánoch. Všetky izby a apartmány sú kompletne 

zariadené kuchynskou linkou, sociálnym zariadením a Wi-Fi pripojením. Penzión Sklář 

ponúka hosťom dodatočné služby reštaurácie, letnej záhrady, spoločenskej miestnosti 

a miestnosti na úschovňu lyží a bicyklov (penzionsklar.cz).  

Horská chata Karolinka sa nachádza na samote, v blízkosti lesa, v meste Karolinka. Chata 

je ubytovacie zariadenie s nízkym štandardom, avšak ubytovanie je vhodné najmä pre rodiny 

s deťmi, či spoločenské akcie pre viacčlenné skupiny osôb. Ubytovacie zariadenie ponúka 

dvoj až sedem lôžkové izby so spoločným sociálnym zariadením na chodbe.  

Ubytovacie zariadenie Chalupa Severka spolu s Drevenicou Kobylská sa  nachádzajú 

v meste Karolinka. Priestory ubytovacích zariadení sú zrekonštruované a vhodné pre 

návštevníkov zimnej i letnej sezóny. Ubytovacia kapacita Chalupy Severka je 6 stálych lôžok, 

s možnosťou dvoch prísteliek. Zariadenie je vybavené potrebným hygienickým zariadením, 

kuchynskou linkou so základnými spotrebičmi, obývacou miestnosťou, fínskou saunou a Wi-

Fi pripojením. Ubytovacie zariadenie Drevenica Kobylská má celkovú kapacitu 12 stálych 

lôžok v troch izbách. Objekt je rovnako kompletne zariadený hygienickým zariadením 

a potrebným vybavením (chalupyvalassko.cz). 

Stravovacie zariadenia. V meste Karolinka sa nachádza široký výber stravovacích 

zariadení. Väčšina z nich sú najmä reštaurácie zariadené do typického dreveného valašského 
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štýlu. Mnoho stravovacích zariadení sa nachádza aj vo vyššie spomínaných ubytovacích 

zariadeniach.  

 

Tabuľka 9 Stravovacie zariadenia v meste Karolinka a ich celková kapacita  

Názov stravovacieho zariadenia Kapacita miest pri stole 

Valašský šenk u Valů * 

Posezení na Náměstí 40 

Penzión & restaurant Sklář * 

Raťkovský šenk  101 

Reštaurácia U Vleku 200 

Spolu 341 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2020.  

Poznámka: neuvedené * 

 

Medzi samostatné stravovacie zariadenia patrí napr. Reštaurácia U Vleku. Nachádza sa na 

okraji mesta Karolinky, priamo v areáli lyžiarskeho strediska. Reštaurácia je otvorená 

celoročne, nielen v hlavnej lyžiarskej sezóne. Zariadenie nie je len lyžiarsky bufet, ale aj 

reštaurácia s ponukou organizovania spoločenských podujatí, ako napr. rodinných osláv, 

svadieb ap.  

Stravovacie zariadenie Raťkovský šenk je typická reštaurácia s domácou kuchyňou. 

Celková kapacita podniku je 101 miest v troch samostatných nefajčiarskych miestnostiach. 

V letnom období má reštaurácia k dispozícii vonkajšiu záhradu s detským kútikom.  

Posezení na Náměstí je stravovacie zariadenie orientované prevažne na ponuku pizze, ale 

ich ponuka zahŕňa aj jedlá pripravované z mäsa, rýb, cestovín ap. Podnik sa nachádza na 

Radničnom námestí mesta Karolinka. 

Infraštruktúra cestovného ruchu. 

Turistické informačné centrá. Mesto Karolinka má zriadené turistické informačné 

centrum. Jeho prevádzková doba sa líši  v závislosti od zimnej a letnej sezóny a v dobe 

štátnych sviatkov je uzatvorené. Turistické informačné centrum Karolinka poskytuje 

neplatené služby, ako napr. podávanie informácií o možnostiach ubytovania, stravovania, či 

spoločensko-kultúrnych podujatí, poskytovanie propagačných materiálov a máp. Taktiež 

predávanie suvenírov, kníh, turistických známok, vstupeniek a poskytovanie verejného 

internetu. Turistické informačné centrum Karolinka prezentuje návštevníkom aj tipy na výlety 

a zaujímavosti v meste i v blízkom okolí (karolinka.cz).  
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Cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Podľa informácií dostupných na internete sa 

v meste Karolinka nenachádza žiadna cestovná kancelária, ani cestovná agentúra. Najbližšie 

služby sú k dispozícii v okolitých mestách. 

Všeobecná infraštruktúra. Mesto Karolinka ponúka rozličné možnosti využitia voľného 

času, nielen svojim obyvateľom, ale aj návštevníkom. V meste sa nachádza niekoľko 

zariadení pre šport a rekreáciu, ktorými sú tenisové a volejbalové kurty, skate park, športový 

areál, futbalové ihrisko a miestny futbalový klub. Dominantou je Ski areál Karolinka. 

Nachádza sa na okraji mesta, hneď vedľa cesty hlavnej triedy. Jeho ideálna poloha je vhodná 

nielen pre začínajúcich, ale aj pokročilých lyžiarov a snowboardistov. Ponúka denné i večerné 

lyžovanie rozšírené o ponuku pretekov a súťaží. V meste Karolinka je zriadené zdravotné 

stredisko so základnými ošetrovateľskými službami, ako napr. praktický všeobecný lekár, 

zubná, gynekologická a psychiatrická ordinácia, lekárne a očná optika. V centre mesta 

Karolinka sa nachádza najmä mestský úrad, pošta, pobočka banky Českej sporiteľne, 

bankomat a taktiež aj stredisko polície (karolinka.cz). 

V letných mesiacoch je mesto Karolinka cieľovým miestom pre návštevníkov z okolitých 

miest. Prostredie láka návštevníkov na turistiku, aktívny oddych na horách i rozsiahle 

cyklotrasy. 

Kultúrne vyžitie v meste Karolinka je pod záštitou súkromného kultúrneho zariadenia, 

ktorým je Valašské národné divadlo. Okrem divadelných a hudobných predstavení sa tam 

konajú plesy, výstavy a rôzne kultúrne podujatia. Kultúru v meste zabezpečuje aj základná 

umelecká škola, ktorá do svojich programov vkladá koncerty žiakov, mikulášske 

predstavenia, vernisáže a iné divadelné predstavenia.  

V roku 2014 bolo v meste Karolinka slávnostne otvorené Múzeum sklárstva. Je prístupné 

tým, ktorí majú záujem nahliadnuť do umenia a zručnosti súčasných i minulých sklárskych 

majstrov. V roku 2015 bola otvorená aj Galéria múzea sklárstva, kde sa nachádzajú obrazy 

všetkých valašských majstrov. Obrazy sú z dielne viacerých akademických maliarov, ktorí vo 

svojich dielach zobrazili sklárskych majstrov, ich výrobu a život v sklárňach a v Karolinke 

(regionjavorniky.sk). 

 

1.2.3.  Štatistika cestovného ruchu  

 

Štatistiky cestovného ruchu v meste Karolinka zahŕňajú počet ubytovacích zariadení 

a počet lôžok v ubytovacích zariadeniach, počet návštevníkov, počet prenocovaní a priemernú 

dĺžku pobytu návštevníka v meste Karolinka.  
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Počet ubytovacích zariadení v meste Karolinka. V roku 2019 boli podľa dostupných 

informácií Českého štatistického úradu v meste Karolinka zaevidované len 3 ubytovacie 

zariadenia. Sú to Horský hotel Soláň, Penzión Sklář a Horská chata Karolinka. Všetky 

ubytovacie zariadenia sú otvorené celoročne.  

Informácie sme porovnali so susednými mestami a obcami Velké Karlovice, Halenkov 

a Nový Hrozenkov. Obec Halenkov mala k dispozícii 4 ubytovacie zariadenia, a to Hotel 

Lidový Dům kategórie penzión, Penzión Fortuna, Penzión na Parní píle a Chalupa Peciválka 

kategorizovaná ako ostatné zariadenia. Hotel Lidový Dům je k dispozícii iba v letnej 

prevádzke, ostatné ubytovacie zariadenia sú celoročnej prevádzky.  

 V obci Nový Hrozenkov bolo registrovaných 6 ubytovacích zariadení, a to Horský Hotel 

Kohútka ***, Horský Hotel Permoník ***, Horský Hotel Portáš *** a Hotel Lidový Dům *. 

Ďalej to boli Chata Javorka a Chata Spartak, obe kategorizované ako turistické ubytovne. 

Všetky hotelové zariadenia majú celoročnú prevádzku, turistické ubytovne sú otvorené len 

v letnej a zimnej sezóne.  

 Obec Velké Karlovice mala v roku 2019 zaznamenaných 27 ubytovacích zariadení 

v celoročnej prevádzke. Z toho bolo 6 zariadení kategórie hotel, 15 zaradení kategórie 

penzión, 3 zariadenia kategórie turistická ubytovňa, 2 ostatné zariadenia bližšie 

nešpecifikované a 1 kemp (vdb.czso.cz).  

 

Tabuľka 10 Počet ubytovacích zariadení v meste Karolinka a jeho blízkom okolí 

Mesto/Obec Počet ubytovacích zariadení 

Karolinka 3 

Halenkov 4 

Nový Hrozenkov 6 

Velké Karlovice 27 

Spolu 40 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ČŠÚ, 2020.  

 

Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach. Z údajov za rok 2018 vieme, že v ubytovacích 

zariadeniach v meste Karolinka bolo celkovo 282 lôžok v 95-tich izbách. Údaje za 

predchádzajúce roky nie sú k dispozícii. Avšak informácie vieme porovnať s celkovým 

počtom lôžok v Českej republike za rovnaké obdobie.  

 V Českej republike bolo v roku 2018 všetkých ubytovacích zariadení 9 426, z toho bolo 

537 603 stálych lôžok a počet izieb bol 210 415 (vdb.czso.cz).  
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Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach. Na základe údajov Českého 

štatistického úradu sú dostupné informácie o počte návštevníkov v meste Karolinka len za 

obdobie roku 2018. Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach bol v meste Karolinka 

celkovo 11 298.  

Pre porovnanie bolo v roku 2019 v Českej republike zaznamenaných 21 984 598 

návštevníkov, z toho bolo 11 101 558 rezidentov a 10 883 040 návštevníkov (vdb.czso.cz).  

Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach. V roku 2018 bolo v meste Karolinka 

uskutočnených celkovo 24 778 prenocovaní. Celkový  počet prenocovaní v Českej republike 

bol v roku 2019 až 57 009 897, z toho bolo 29 827 136 prenocovaní rezidentov a 27 182 761 

návštevníkov. Využitie ubytovacej kapacity bolo v roku 2018 v Karolinke 24,1 %.   

 V meste Karolinka bol priemerný počet prenocovaní v roku 2018 2,2 noci. Priemerná 

dĺžka prenocovania v Českej republike v roku 2019 bola 2,6 noci. Priemerná dĺžka 

prenocovania rezidentov bola 2,7 noci a návštevníkov 2,5 noci. V časovom rade 

zaznamenanom od roku 2012, podľa Českého štatistického úradu klesal počet prenocovaní. 

V roku 2012 bol počet prenocovaní v priemere 2,9 noci (vdb.czso.cz).  

Priemerná dĺžka pobytu v ubytovacích zariadeniach. V meste Karolinka bola v roku 

2018 zaznamenaná priemerná dĺžka pobytu všetkých hostí 3,2 dňa. Priemerná dĺžka pobytu 

v Českej republike v roku 2019 bola 3,6 dňa. Rezidenti strávili v oblasti v priemere 3,7 dňa 

a návštevníci 3,5 dňa (vdb.czso.cz).  

 

2. SWOT ANALÝZA 

Na základe poznania súčasnej situácie a predikcie vývoja, je možné uviesť silné a slabé 

stránky regiónu ako aj určiť príležitosti a ohrozenia pre región. SWOT analýza na základe 

detailnej analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, trhu a konkurencie hovorí 

o existujúcej situácii a rozvojovom potenciáli regiónu. Poskytuje informácie, ktoré sú 

užitočné pri hľadaní súladu medzi zdrojmi, danosťami regiónu, konkurenčným prostredím 

a trhom cestovného ruchu, na ktorom región pôsobí. jednotlivé časti analýzy SWOT sa 

navzájom dopĺňajú. Ich kombináciou v reálnych aktivitách vie región podporiť silné stránky 

využitím príležitostí a eliminovať slabé stránke prostredníctvom vznikajúcich príležitostí, 

prípadne sa vopred pripraviť na ohrozenia vonkajšieho prostredia ap.   

Medzi silné stránky riešeného územia patria: 

 výhodná geografická, dopravná a strategická poloha v blízkosti hraníc s Českou 

republikou a Poľskom, 
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 vhodné prírodné podmienky pre rozvoj letnej a zimnej turistiky,  

 existujúca ponuka zariadení pre trávenie zimnej a letnej dovolenky, 

 vhodné podmienky pre pešiu turistiku, vybudovaná sieť turistických chodníkov, 

 existujúca sieť cyklotrás a podpora cykloturistiky, 

 tradícia priemyselnej výroby, živností a remesiel, 

 unikátne tradičné remeslá – drotárstvo na slovenskej strane, sklárstvo na českej strane, 

 zachovalé prírodné a kultúrne dedičstvo,  

 rozvíjajúci sa mestský a  kultúrny cestovný ruch (mestská pamiatková zóna Bytča), 

 bohatstvo ľudovej kultúry, 

 ochota miest Bytča a Karolinka spolupracovať, 

 sieť stredných škôl, zabezpečujúcich vzdelávanie pre trh práce, 

 potenciál rastu odbornosti a zručnosti ľudských zdrojov. 

Medzi slabé stránky riešeného územia patria:  

 nedostatočná úroveň využitia potenciálu, keďže územie okresu Bytča je najmenej 

navštevovaná oblasť Žilinského kraja. Z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby  rozvoj 

CR v regióne bol rovnomernejšie rozložený. Preto je potrebné vytvárať podmienky 

pre zvýšenie návštevnosti aj v tých častiach regiónu, kde prichádza v súčasnosti menej 

návštevníkov. Dopyt návštevníkov súvisí s nedostatočne rozvinutou ponukov 

produktov cestovného ruchu, ale aj tým, že región v okolí Bytče nemá tradíciu ako 

typický región cestovného ruchu (napr. pri porovnaní s blízkymi regiónmi Liptova, 

Kysúc, Oravy), 

 nízke využitie ubytovacej kapacity v Bytči iba na úrovni 17,7 % v porovnaní s 

celoslovenským priemerom na úrovni 32,4% (súvisí s predchádzajúcim bodom), 

 región nemá označenie, slogan ani značku, pod ktorým by bol známy a prezentoval sa 

na trhu cestovného ruchu (Región Javorníky je neznámy a nespropagovaný názov), 

 Bytča a okolie patria k oblastiam so zachovanou tradičnou remeselnou výrobou, avšak 

tradičná výroba a remeslá ako drotárstvo a tkáčstvo nie sú dostatočne prezentované 

pre návštevníkov. V regióne chýbajú expozície a tvorivé dielne, kde by remeselníci 

priamo pred očami návštevníkov predviedli ukážky remesiel, prípadne by si to 

návštevníci mohli aj vyskúšať,  

 chýbajúce turistické informačné centrum v Bytči,  

 v regióne chýbajú požičovne bicyklov a služby pre cyklistov, je potrebné dobudovať 

infraštruktúru pre cyklistov ako aj kratšie trasy,  
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 chýbajúca spolupráca s oblastnou a krajskou organizáciou cestovného ruchu (v oblasti 

pôsobí OOCR Región Horné Považie, ktorej mesto Bytča nie je členom – problémom 

je, že organizácia sa hlási k Trenčianskemu samosprávnemu kraju, preto by bolo pre 

mesto Bytča vhodnejšie stať sa členom OOCR Malá Fatra, ktorá patrí pod Žilinský 

samosprávny kraj), 

 chýbajúci spoločný marketing regiónu, ideálne na úrovni celého regiónu (ten by 

mohol byť práve zabezpečený vstupom mesta Bytča do OOCR Malé Karpaty, ktorá je 

členom KOCR Žilinský turistický kraj),  

 chýbajúci jednotný informačný a rezervačný systém na úrovni regiónu,  

 slabo spropagovaná stránka www.regionjavorniky.sk, chýbajúca propagácia na 

sociálnych sietiach, 

 chýbajúce komplexné produkty cestovného ruchu, 

 absentuje ponuka spoločensko-zábavných služieb vo večerných hodinách, resp. chýba 

ponuka služieb pre návštevníkov v prípade nepriaznivého počasia,  

 nedostatok verejných hygienických zariadení, 

 na výstavách cestovného ruchu chýba propagácia regionálnych produktov a 

koordinácia účasti regiónov a podnikateľov v cestovnom ruchu. 

 nedostatok prostriedkov na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva,  

 cestná infraštruktúra v nepostačujúcom stave, 

 nedoriešená statická doprava v mestách, 

 nedostatočná úroveň tvorby nových pracovných miest, 

 nedostatočný počet chodníkov a tematických trás vo vzťahu k bohatému prírodnému 

potenciálu, 

 nedostatok informácií o prírodných atraktivitách a ich využití v CR, 

 v regióne chýbajú cestovné kancelárie zamerané na príchodový CR do regiónu, 

 chýbajúce sprievodcovské služby v teréne, 

 nedostatočné značenie kultúrnych pamiatok a ich dostupnosť, 

 nevyhovujúci technický stav viacerých kultúrnych pamiatok, 

 absencia tematických trás s využitím kultúrneho potenciálu   

 nedostatočná prezentácia remesiel, úbytok remesiel, absencia výučby remeselnej 

tvorby pre návštevníkov. 

Medzi príležitosti riešeného územia patria: 

 cezhraničná spolupráca, 
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 blízkosť hlavných zahraničných príjazdových trhov (ČR a Poľsko), pre Karolinku SR, 

 dobudovanie dopravnej infraštruktúry, 

 skvalitnenie infraštruktúry a poskytovania verejných služieb, 

 rozvoj informatizácie  -  postupné nasadzovanie e-služieb v prioritných oblastiach 

rozvoja regiónu, 

 budovanie integrovaného systému dopravy na regionálnej úrovni,  

 zmena prístupu k tvorbe krajiny, dosiahnutiu jej cieľovej kvality, k manažmentu 

chránených území,  voľnej krajiny a mestských oblastí, 

 funkčné prepojenie mestských a priľahlých vidieckych oblastí pri zachovaní 

špecifických znakov vidieka za účelom zvýšenia kvality života v regióne v mestách i 

na vidieku, 

 rozvoj vidieckeho a ekologického cestovného ruchu,  

 rozvoj pobytového cestovného ruchu v horskom a lesnom prostredí,   

 rozvoj pešej turistiky, 

 rozvoj cykloturistiky,  

 možnosti bežeckého lyžovania,   

 poznávanie kultúrno-historických pamiatok, 

 návšteva múzeí a galérií,  

 poznávanie miestnych tradícií,    

 návšteva podujatí (športové, kultúrne, spoločenské, náboženské, folklórne), 

 využitie jedinečnej tradície v okolí Bytče – drotárska tradícia a obec Veľké Rovné, 

ktorá patrí do okresu Bytča s Drotárskym múzeom (ideálne aj ukážka drotárskeho 

remesla), 

 využitie sklárskej tradície v Karolinke,  

 v regióne je rôznorodá ponuka produktov aj z hľadiska cenovej úrovne, ktorá je 

priaznivejšia v porovnaní so susednými regiónmi Žilinského kraja, najmä pokiaľ ide o 

ubytovacie služby, 

 orientácia sa na starostlivosť o zdravie a pestovanie tela, udržiavanie zdravého 

životného štýlu a vykonávanie aktivít s tým spojených obyvateľov ako aj 

návštevníkov regiónu, 

 rozvoj domáceho cestovného ruchu pod vplyvom situácie vo svete. 

Medzi ohrozenia riešeného územia patria: 

 starnutie populácie, 
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 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a dobudovanie verejnej infraštruktúry, 

 rastúca konkurencia na domácom a zahraničnom trhu, 

 nemotivujúce podnikateľské prostredie, 

 nedostatočne vybudovaná infraštruktúra cestovného ruchu,  

 presadzovanie individuálnych záujmov na úkor záujmu regiónu cestovného ruchu a 

celospoločenských záujmov, 

 chýbajúca vzájomná spolupráca v rámci širšieho regiónu (napr. s OOCR Malé Karpaty 

alebo OOCR Región Horné Považie). 

 

3. NÁVRHY MATKETINGOVÝCH AKTIVÍT 

Cieľom marketingových aktivít riešeného územia by malo byť zvýšenie úrovne 

udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi regiónu. 

V prvom rade musia byť návštevníci a obyvatelia informovaní o ponuke cestovného ruchu, 

ktorá je v riešenom území k dispozícii.  

Región Javorníky predstavuje región s dostatočne variabilnou a diferencovanou ponukou 

pre mestský a vidiecky CR, ponúkajúci pobyty v horách, v prírode, tradície i súčasnosť, 

dovolenku v lete aj zime. Strategickým cieľom regiónu využiť široké a variabilné spektrum 

podmienok na tvorbu kvalitných produktov, ktoré umožnia zvýšiť návštevnosť regiónu o 25 

% do roku 2023. Zároveň má poskytnúť vhodné podmienky pre rekreáciu a oddych miestnych 

obyvateľov. 

Medzi konkrétne návrhy marketingových aktivít v strednodobom horizonte (3-5 rokov) 

patria návrhy v oblasti tvorby produktu, ceny, distribúcie a komunikácie, pričom sme ich 

zoradili z hľadiska ich dôležitosti implementácie pre región: 

 je potrebné vytvoriť a spropagovať značku a imidž regiónu (vytvoriť dizajn manuál loga 

a značky, ktorý budú používať všetky podnikateľské subjekty v danom regióne, bude 

používaný na všetkých druhoch propagačných a komunikačných nástrojov), skvalitniť 

marketing, 

 je potrebné vytvoriť propagačný a informačný materiál (image brožúrka a informačná 

skladačka), kde by návštevník ale aj obyvateľ našiel potrebné informácie. Tieto 

materiály je zároveň potrebné vhodným spôsobom distribuovať. Fyzickú distribúciu na 

konkrétne miesta v Žilinskom a Zlínskom kraji odporúčame v nasledujúcej kapitole. 

Zároveň by materiály mali byť k dispozícii na stránke miest Bytča a Karolinka, ako aj 

na spoločnej stránke www.regionjavorniky.sk; 
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 je potrebné spropagovať Bytčianko–javornícky turistický infoportál 

www.regionjavorniky.sk, ktorý bol vytvorený za podpory prostriedkov Európskej únie. 

Cieľom aktivity bolo vytvorenie infraštruktúry, ktorá by umožňovala zabezpečenie 

informačného servisu pre obyvateľov miest Bytča, jeho partnerského mesta Karolinka v 

Českej republike a malebných obcí pod Javorníkmi na oboch stranách hranice. Portál je 

zameraný na turistickú atraktívnosť tohto územia a na informácie o kultúrno-

spoločenských podujatiach, ktoré sa tu často konajú. Vďaka informáciám z portálu majú 

občania a turisti, ktorí sa v Bytči zastavia, možnosť objaviť čaro a krásu Javorníkov, 

miest a obcí z tohto regiónu. Projekt taktiež umožňuje lepšiu propagáciu podujatí pre 

verejnosť, ktoré sa v danom území konajú. Portál bol vytvorený na povzbudenie 

vzájomného cezhraničného navštevovania sa občanmi miest a obcí v tomto území. Je ho 

však potrebné doplniť, zatraktívniť a spropagovať; 

 je potrebné zvýšiť aktivitu na sociálnych sieťach. Využívať Facebok, Twitter 

a Instagram na propagáciu riešeného územia; 

 ideálne by bolo keby portál www.regionjavorniky.sk mohol zároveň slúžiť aj ako portál 

pre rezervovanie ubytovania, ponuky komplexných produktov, prípadne iných služieb 

v regióne; 

 je potrebné zlepšiť informovanosť o kultúrno–historických pamiatkach. Bolo by vhodné 

vytvoriť kultúrno-poznávaciu trasu v rámci riešeného územia Bytče a Karolinky so 

systémom priestorového značenia a vhodnými mapami, rovnako uvedením spôsobu, 

ako navštíviť tieto pamiatky na bicykli, autom; 

 na stránkach a sociálnych sieťach je potrebné sprístupniť a aktualizovať kalendár aktivít 

a organizovaných podujatí; 

 možnosťou je osloviť novinárov, ktorí by mohli napísať reportáž o riešenom území na 

základe vlastnej skúsenosti (infocesty); 

 ďalšou možnosťou je osloviť blogera a pripraviť mu program na deň, o ktorom by 

následne mohol napísať; 

 zvážiť spoluprácu v rámci širšieho regiónu (napr. s OOCR Malé Karpaty, KOCR 

Žilinský turistický kraj alebo OOCR Región Horné Považie); 

 ponúknuť a spropagovať miestnu gastronómiu. Gastronómia je súčasťou kultúrneho 

dedičstva, typických a jedinečných zvykov každého národa. V predchádzajúcich rokoch 

vyšlo pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja niekoľko informačných materiálov, 

v rámci ktorých bola bližšie rozobratá aj regionálna gastronómia Horného Považia. 
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Bolo by vhodné zistiť, ako je táto gastronómia implementovaná v ponuke 

pohostinských zariadení a venovať sa jej propagácii. Tradičnú gastronómiu regiónu 

ovplyvnil horský charakter územia. Základnou surovinou v regióne boli zemiaky. Varili 

sa polievky, prívarky, kaše a cestoviny. Polievky tvorili dôležitú súčasť stravy 

obyvateľov – pripravovali sa polievky z fazule, bôbu, zemiakov, čerstvých húb, rasce, 

kapusty, bryndze. Z obilninových jedál boli obľúbené kaše, cestoviny, placky a koláče. 

Obľúbenou bola krupičná kaša z pšeničnej krupice, ktorá sa v regióne nazývala 

„ježiškova kaša“ (konzumovala sa aj na Vianoce). Pre Bytču a okolie boli typické aj 

huspenina a klobásy; 

 domáci a zahraničný cestovný ruch je treba zamerať na predĺženie pobytu návštevníkov 

a na zníženie sezónnosti. Využitie ubytovacích kapacít je v regióne nízke (tak v Bytči 

ako aj v Karolinke pod úrovňou slovenských alebo českých priemerných hodnôt). Je 

dôležité využiť rastúci záujem o poznávací a kultúrny mestský cestovný ruch a tiež 

vidiecky cestovný ruch a rozširovať ponuku na uspokojovanie špecifických záľub 

návštevníkov; 

 dobudovať a spropagovať vybavenosť pre oddychové, pohybové a športové aktivity, 

dobudovať lesoparky, skvalitňovať obslužnú vybavenosť; 

 je potrebné zlepšiť značenie a propagáciu existujúcich cyklotrás, chýbajú požičovne 

bicyklov; 

 možnosťou je zriadiť a prevádzkovať Turisticko-informačné centrum v Bytči; 

 v regiónoch podporovať tradičné a prezentovať ich turistom (výroba syrov, tkáčstvo, 

drotárstvo, výroba keramiky ap. – muzeálne expozície spojené s prezentáciou výroby a 

možnosťou zakúpenia regionálnych produktov), 

 koordinovať organizovanie podujatí a festivalov na území Žilinského samosprávneho 

kraja, iniciovať vznik nových kultúrnych a športových podujatí na prilákanie 

návštevníkov do regiónov, 

 podporovať podnikateľov, ktorí poskytujú doplnkové služby v cestovnom ruchu – 

požičovne športových potrieb, športové školy, služby regionálnych sprievodcov, 

horských vodcov, animačné služby ap.  
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4. NÁVRHY MIEST NA DISTRIBÚCIU PROPAGAČNÝCH 

MATERIÁLOV  

 

V nasledujúcom texte uvádzame návrh dvadsiatich miest na distribúciu propagačných 

materiálov (image brožúry a informačnej skladačky) v Žilinskom samosprávnom kraji 

a Zlínskom kraji. Všetky materiály by zároveň mali byť dostupné na internetových stránkach 

miest Bytča a Karolinka a na spoločnej stránke www.regionhavorniky.sk. 

Navrhované miesta na distribúciu v Žilinskom kraji: 

 Bytčiansky zámok, Bytča, 

 Sobášny palác v Bytči,  

 Mestský úrad Bytča, 

 Múzeum Drotárie, Veľké Rovné, 

 Radničná reštaurácia, Bytča (http://www.radnicna-restauracia.sk/), 

 Turistická informačná kancelária mesta Žilina (www.tikzilina.eu), 

 Turisticko - informačné centrum Čičmany (www.cicmany-info.sk), 

 I. Slovensko - české infocentrum Kohútka, Lazy pod Makytou 

(http://www.kohutka.info/), 

 Turistické informačné centrum Rajecká pohoda v Rajeckých Tepliciach 

(https://rajeckapohoda.sk/) 

 Informačné centrum pri Cestovnej kancelárii Selinan Žilina (https://www.selinan.sk/), 

 Považské múzeum v Žiline (www.pmza.sk), 

 Budatínsky hrad (https://pmza.sk/budatinsky-hrad/#text-10), 

 Penzión Royal, Bytča (http://www.royalpenzion.sk/). 

Navrhované miesta na distribúciu v Zlínskom kraji: 

 Informační centrum Karolinka, Karolinka, 

 Múzeum sklářství Karolinka, Karolinka, 

 Horský hotel Soláň, Karolinka (https://www.hotelsolan.cz/), 

 Informační centrum Velké Karlovice (https://www.vychodni-

morava.cz/sluzba/4375/informacni-centrum-velke-karlovice), 

 Turistické informační centrum Vsetín (https://www.ic-vsetin.cz/) 

 Turistické informační centrum Rožnov pod Radhoštěm 

(http://www.visitroznov.cz/turisticke-infocentrum/ds-1032/p1=1005), 

 Městské informační a turistické středisko, Zlín (http://www.ic-zlin.cz/). 
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