JAK ZLEPŠIT CESTOVNÍ RUCH VE VAŠEM REGIONU?
Českou republiku navštěvuje mnoho turistů. Nejvíce je asi navštěvována Praha, kde je plno
historických památek a míst, které lidé touží vidět. I jiné oblasti České republiky jsou jistě
zajímavé a zaslouží si, aby byly navštěvovány. A co náš region? Jelikož náš region je
obklopen horami, je přizpůsoben k turistickým výšlapům, lyžování, jízdě na horských kolech
a dalšímu sportovnímu vyžití.
Cestovní obslužnost v našem třineckém regionu se zdá být docela uspokojivá, i když ke
zlepšení je vždy dostatek prostoru. Velice dobrým nápadem města Třince bylo zřízení vlakové
zastávky Třinec centrum. Tím se ve skutečnosti střed města Třince přesunul ze Starého města
do Lyžbic a částečně na Terasu. Na vlakovou zastávku navazují autobusové zastávky, odkud
se cestující dostanou do všech městských, ale i příměstských částí města Třince. Pohodlně se
přijíždějící turisté dostanou do všech směrů našich krásných Beskyd.
Z Třince se přijíždějící turisté mohou autobusem přepravit do Oldřichovic a tam se vydat
lanovkou na Javorový vrch, kde je umožněno sportovní i turistické vyžití. V zimě je tam
možnost krásného lyžování, v létě zase možnost tandemových seskoků, paraglidingu, tomu,
kdo má rád běhání, jsou k dispozici krásné běžecké trasy. Z Javorového vrchu lze turistickou
stezkou po hřebenech Beskyd projít na Kozinec. Dále je možno pokračovat směrem na horu
Ostrý, Kamenitý až na Kozubovou. Z Kozubové se dostaneme do Lomné, kde se dá navštívit
přírodní rezervace Mionší. Z obce Lomná je možnost dostat se na horu Velký Polom. Z něj
můžou turisté přejít na Slovensko nebo turistickou stezkou na chatu Skalka a odtud pak dolů
směrem do Mostů u Jablunkova. Do této obce se dostaneme jak vlakovým tak i autobusovým
spojením. Najdeme zde spoustu krásného, sportovního a turistického vyžití. V létě láká
návštěvníky nově otevřený bazén s obrovskou skluzavkou a spoustou dalších atrakcí.
Můžeme navštívit nový lyžařský areál, velkou bobovou dráhu, trampolíny, lezecké stěny a
lanové centrum. Vedle lyžařského areálu se nachází krásný hotel Grůň s možností ubytování
a výbornou domácí i zahraniční kuchyní. Hotel je zajímavý tím, že je největším srubovým
hotelem v České republice postaveným ze smrkového dřeva. Nově otevřenou sedačkovou
lanovkou se dostaneme na Studeničné, odkud vedou cyklostezky směrem na Gírovou a
Hrčavu. A z Hrčavy do Polska nebo na Slovensko. Poblíž této obce najdeme místo, kde se
potkávají hranice České, Slovenské a Polské republiky. Tomuto místu se říká Trojmezí.
Návštěvníci Beskyd se také mohou přesunout autobusem do obce Nýdek a prohlédnout si
starý dřevěný kostelík. Okolí je vhodné pro provozování pěší turistiky a výletů. Delší
procházkou z Nýdku se dostaneme údolím Hluchové na horu Filipku.
Z Nýdku kolem penzionu Ovečka a skokanského můstku se dostaneme strmou stezkou na
horu Čantoryji. Dominantou Čantoryje je rozhledna, z které při krásném slunečném počasí
jsou vidět celé Beskydy, Malá Fatra a dokonce i Tatry. Odtud po polské straně vede lanovka,
kterou se turisté mohou dostat do Visly a Ustroně a navštívit tam polské památky a atrakce.
Rytířskou naučnou stezkou po Čantoryji se dostaneme zpátky do Nýdku.

Náš region je z hlediska cestovního ruchu a turistiky hodně využíván. Aby se návštěvnost
turistů ještě zvýšila, bylo by zapotřebí více propagace a nabídek, které zatím ještě nejsou
dostačující. Je třeba více zpropagovat třinecký hokej, fotbal a krásy našeho podhůří Beskyd
k přilákání více návštěvníků, kteří holdují turistice.

Ale to všechno - turistika a cestovní ruch - jsou především o penězích. V prvé řadě je
zapotřebí zvýšení finančních dotací na různé granty týkající se projektů rozšíření turistických
aktivit, na různé opravy památek, na rozšíření kulturních míst, vybudování sportovních areálů
a středisek, vybudování cyklotras a tras na in- line bruslení. Nutné je taky zvýšit množství a
zlepšit kvalitu ubytování. Chybí zde příležitost ke kvalitnějšímu koupání. Mnozí turisté
přijíždějí svými auty, a proto by bylo vhodné vybudovat záchytná parkoviště, ze kterých by
do konkrétních podhorských oblastí jezdila kyvadlová autobusová doprava.

Důležitou součástí turistiky jsou i drobní podnikatelé. Bylo by vhodné jim poskytovat
finanční dotace nebo i úlevy na daních pro jejich činnost a zřizování malých rodinných farem
a tím podporovat výrobu regionálních bio potravin a produktů.

Také postavení nové dálnice je přínosem ke zvýšení přílivu návštěvníků z odlehlejších
částí republiky. Jelikož se nacházíme v blízkosti hranice s Polskou a Slovenskou republikou,
jejich obyvatelé hojně navštěvují náš region. V případě větší propagace a nabídky by byl
zájem turistů určitě vyšší.

A co naše lesy? Kvůli kůrovci, který napadá čím dál tím víc stromů, z některých už z nich
moc nezbylo. Stromy se kácejí, ale nových moc nepřibývá. Z našich krásných zelených
Beskyd zůstávají holé kopce. Bylo by potřeba se snažit více vysazovat lesní porosty. Může se
stát, že v budoucnu už nebudeme mít kam chodit na výlety a procházky, protože tam, kde by
měly být lesy, nebude nic, zaniknou lesní studánky a potůčky. Lesní zvěř se bude stahovat do
údolí, protože nebude mít svá přirozená útočiště. Turisté se nebudou mít kam vracet a
obdivovat krásu Beskyd.

