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1 Úvod 

1.1 Metoda zpracování 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na sběr 

teoretických znalostí v oblasti cestovního ruchu. Je v ní obsaženo vymezení pojmu cestovní 

ruch, určen objekt a subjekt cestovního ruchu, jeho okolí, formy a druhy.  Poukazuje na to, 

jak cestovní ruch ovlivňuje českou ekonomiku a také seznamuje s Programovacím obdobím 

2007-2013 Evropské Unie. Tato teoretická část se zabývá historickým vývojem a současnými 

trendy v cestovním ruchu. Popisuje také možnost využití SWOT analýzy v oblasti marketingu 

destinace cestovního ruchu.. 

Druhá část se zabývá městem Kravaře ve Slezsku a jeho okolím.  Je zde nastíněna jeho 

historie, přiblíženy kulturní památky, tradice a možnosti společenského a sportovního vyžití. 

Ve třetí části jsou výsledky výzkumu z teoretické části a popisu územního celku 

Kravaře ve Slezsku aplikovány do SWOT analýzy.  

Tato analýza je podkladem pro návrhy a doporučení rozvoje cestovního ruchu 

v Kravařích, které jsou obsaženy ve čtvrté části. 

1.2 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je popsat a představit město Kravaře ve Slezsku a jeho 

okolí a  určit předpoklady pro cestovní ruch.  

Dalším cílem je analýza současného stavu a potenciálu rozvoje cestovního ruchu 

v Kravařích ve Slezsku pomocí SWOT analýzy. Na základě analýzy podat návrhy a 

doporučení, které pomůžou eliminovat nedostatky, vyhnout se ohrožením a využít příležitostí 

pomocí  silných stránek města.  
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2 Teoretický základ 

2.1 Vymezení cestovního ruchu 

Za cestovní ruch , viz [1] se považuje činnost osoby, která cestuje na přechodnou dobu 

(u mezinárodního cestovního ruchu maximálně jeden rok, u domácího šest měsíců) do místa 

mimo své trvalé bydliště, přičemž hlavní účel její cesty je jiný, než vykonávat výdělečnou 

činnost v navštíveném místě (trvalý či přechodný pracovní poměr).  Může se však jednat o 

služební, obchodní nebo jinak motivovanou cestu. Aby se dalo hovořit o cestovním ruchu, 

musí být splněny 3 podstatné skutečnosti, a to:  

1) jedná se o změnu místa 

2) dočasnost pobytu 

3) o jiný než pracovní, nevýdělečný charakter pobytu v navštíveném místě. 

2.2 Subjekt cestovního ruchu 

Reprezentantem účastníka cestovního ruchu  je z ekonomického hlediska každý, kdo 

uspokojuje své potřeby spotřebou statku cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo 

místo trvalého bydliště a obvykle ve volném čase. Cestující lze viz [2] rozdělit: 

Cestující  

� zahrnutí do cestovního ruchu 

o stálý obyvatel 

o návštěvník 

- turista (na dovolené, krátkodobě pobývající turista) 

- výletník 

� nezahrnutí do cestovního ruchu 

o stálí přistěhovalci 

o dočasní imigranti 

o místní cestující 

o diplomati a představitelé konzulátů 

o příslušníci armády v zahraničních posádkách 

o utečenci 

o kočovníci 

o pracovníci v pohraničí a cestující za prací 

o studenti 
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Stálý obyvatel má ve struktuře cestujících své místo jako potenciální účastník 

domácího nebo zahraničního cestovního ruchu. 

Návštěvník je osoba, která cestuje v zemi svého trvalého bydliště na dobu kratší než 6 

měsíců a v zahraničí na dobu kratší než jeden rok. Hlavní účel cesty musí být jiný než 

výdělečná činnost. 

Turista je osoba, která svou účast na cestování jak v zahraničí, tak v zemi s trvalým 

bydlištěm spojuje minimálně s jedním přenocováním. Dle délky pobytu se pak dále rozlišuje: 

Turista na dovolené, který pobývá na určitém místě více než určený počet nocí či dní 

(např. v ČR 2-3 noci, ve Francii 7-8 nocí) 

Krátkodobě pobývající turista, který pobývá na určitém místě dobu nepřekračující 

určený počet nocí nebo dní, ale zahrnuje pobyt alespoň s jedním přenocováním. 

Výletník, který na novém místě pobývá méně než 24 hodin. Viz [2] 

2.3 Objekt cestovního ruchu 

Objektem cestovního ruchu je všechno, co se může stát cílem změny místa pobytu 

účastníka cestovního ruchu. Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. 

Cílové místo představuje středisko cestovního ruchu, region nebo stát jako cestovní cíl, nebo-

li destinace cestovního ruchu. Viz [2] 

Cílové místo musí mít vhodnou primární a sekundární nabídku. Primární nabídku tvoří 

vhodný přírodní a kulturní potenciál, je to něco, co budou mít lidé zájem navštívit. 

Sekundární nabídku tvoří infrastrukturní vybavenost, ubytovací a stravovací zařízení atd. Jsou 

to skutečnosti, které umožní účastníkům cestovního ruchu pohodlně cestovat. Viz [2] 

Z hlediska funkcí se objekty cestovního ruchu rozlišují na: 

� Městská střediska cestovního ruchu (kulturně-historické památky, administrativně-správní 

orgány, obchody a průmysl), 

� lázeňská místa (vybudovaná na bázi přírodních léčivých zdrojů), 

� rekreační střediska (s možností koupání a vodních sportů v nížině, turistiky a vodních 

sportů v podhorských oblastech, turistiky a zimních sportů v horské krajině), 

� rekreační obce (ve kterých zanikla původní hospodářská funkce a v současnosti jsou 

využívané na rekreační účely), 

� chatové oblasti (nacházející se obvykle při vodních plochách nebo výletních místech 

s přírodními a civilizačními atraktivitami). 
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Region cestovního ruchu je přirozený celek, který má společné charakteristické vlastnosti,  

kterými se odlišuje od sousedních území a stává se tak atraktivní pro cestovní ruch. Musí ale 

také splňovat tři předpoklady: kvalitní primární nabídku, komunikační dostupnost a 

infrastrukturní vybavenost. 

 Cestovním cílem se může stát i stát, který může být pro návštěvníka zajímavý jako 

celek z důvodu odlišnosti způsobu života místního obyvatelstva, tradicemi, zvyklostmi apod.  

2.4 Okolí systému cestovního ruchu 

Cestovní ruch je charakterizován jako otevřený systém, na jehož strukturu a vývoj má 

veliký význam vliv okolí. Působí zde také zpětná vazba působení cestovního ruchu na okolí.  

Cestovní ruch ovlivňují tyto druhy prostředí: ekonomické (ekonomický růst, 

nezaměstnanost, inflace, úroková míra), politické (mírové podmínky, společenské zřízení 

státu, právní normy), sociální (úroveň obyvatelstva, fond volného času), technicko-

technologické (dopravní infrastruktura, informačně-technologická vybavenost) a ekologické 

(atraktivnost prostředí, ekologické cítění). Viz [2] 

2.5 Druhy cestovního ruchu 

Kritérium pro rozdělení cestovního ruchu podle druhu je účel (motiv,cíl) cestujících 

pro který cestují a pobývají přechodně na cizím místě. Může se rozdělit na cestovní ruch, viz 

[1]: 

� Rekreační, realizovaný ve vhodném prostředí s cílem odpočinku, reprodukce a 

zlepšení fyzické a psychické kondice (zahrnuje také příměstskou rekreaci – zpravidla 

víkendová na chatách, chalupách a zahradách), 

� kulturně poznávací, zaměřený na poznávání historie, kultury, tradic a zvyků vlastního 

i jiných nároků (základem je architektura, umělecká díla, přírodní zajímavosti, 

společenské události), 

� náboženský, označován také jako poutní turistika, která je realizována návštěvou 

poutních a posvátných míst, církevních památek, ale také účastí na církevních 

obřadech a oslavách, 

� vzdělávací, kdy cílem je naučit se něco nového (jazyk, sport, odborné profesní 

znalosti), 

� společenský, který se týká setkávání příbuzných, přátel a známých (nebo také 

navazování těchto vztahů), kteří mají stejné záliby a zájmy. Můžou se zde také 

zahrnout nejrůznější setkání a vzpomínkové akce, 
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� zdravotní, zahrnující zdravotní prevenci, rehabilitaci, rekonvalescenci, léčení následků 

nemocí v lázních a relaxační (wellness) pobyty, 

� sportovní, týkající se vlastní sportovní aktivity, pasivního diváctví na sportovních 

akcích a lovecké turistiky, 

� poznávání přírody, v podobě návštěv přírodních rezervací, národních parků (zahrnuje 

také ekoturistiku – co nejšetrnější chování k přírodnímu prostředí), 

� dobrodružný, který je spojený s nebezpečím, testováním fyzických a psychických 

vlastností (např. adrenalinové sporty), 

� profesní, zahrnující podnikatelské, obchodní služební cesty, účast na kongresech, 

veletrzích a výstavách a incentivní cestovní ruch (má za úkol zlepšit vztahy se 

zaměstnanci nebo zákazníky), 

� politický, který zahrnuje sjezdy a mítinky politických stran, 

� nákupní, představující cesty za nákupy, 

� venkovský, který spojuje rekreaci s nabídkou venkovských možností (např. chov 

domácích zvířat, výuka jízdy na koni, práce v domácím hospodářství), 

� specifický, kterým může být například turistika pro vozíčkáře. 

 

 

2.6 Formy cestovního ruchu 

Základem posuzování cestovního ruchu jsou zde různé příčiny, které ho ovlivňují a 

důsledky, které přináší.  

Může být rozdělen podle následujících kritérií, viz [1]: 

1. Podle místa 

a. domácí cestovní ruch (na území státu, ve kterém jsou cestující občany), 

b. zahraniční cestovní ruch, který může být dále dle devizového výnosu rozdělen na 

aktivní (příjezdový) a na pasivní (výjezdový). 

2. Podle doby pobytu 

a. krátkodobý (do 3 dnů), 

b. dlouhodobý (nad 3 dny). 

3. Podle počtu účastníků 

a. individuální (jednotlivci, rodina), 

b. skupinový (skupiny, zájezdy), 

c. masový (hromadné akce, např. poutě, sportovní události). 
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4. Podle způsobu organizace (zabezpečení) 

a. organizovaný (zajištěný specializovanými subjekty), 

b. neorganizovaný. 

5. Podle způsobu dopravy 

a. silniční (auta, autobusy, motocykly), 

b. železniční, 

c. letecká, 

d. vodní (říční i námořní doprava), 

e. ostatní (pěší turistika, cykloturistika). 

6. Podle způsobu placení 

a. komerční (plně hrazený zákazníkem, běžně k dostání), 

b. vázaný (hradí pouze část nákladů, musí splnit podmínky např. členství 

v organizaci). 

Tyto uvedené klasifikace, jako všechny ostatní, představují zobecnění reality. V praxi 

se tyto formy a druhy kombinují a integrují do pestré nabídky tak, aby docházelo 

k optimálnímu uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu a spokojenosti 

podnikatelského prostředí.  

2.7 Historický vývoj cestovního ruchu 

Zámožní lidé vždy cestovali do různých částí světa, aby viděli velestavby, umělecká 

díla, aby se naučili novým jazykům, poznali novou kulturu a ochutnali cizí kuchyni. Lidé 

cestovali již ve starověku, ale ne vždy bylo důvodem jejich cesty zábava a odpočinek. 

Postupně pak docházelo k propojení cest s využitím volného času, s poznáním a rekreací. 

Moderní pojetí cestovního ruchu lze zařadit do roku 1841, kdy byl při příležitosti otevření 

železniční tratě z města Derby do města Rugby v Anglii organizovaný první hromadný výlet, 

kterého se účastnilo pět set sedmdesát výletníků. Výlet byl zorganizován Thomasem Cookem, 

který také v roce 1855 zorganizoval první hromadný zahraniční zájezd na Světovou výstavu 

do Paříže, v roce 1870 pak první cestu kolem světa trvající dvě stě dvacet dva dní. Cestovní 

ruch se postupně měnil v důležitou složku světového hospodářství. V druhé polovině 

dvacátého století se změnil v masovou potřebu široké vrstvy obyvatelstva. V současné době 

se cestovní ruch stal důležitou potřebou lidí a ztratil svůj luxusní charakter. Na trhu se 

objevují neustále nové trendy, některé z nich jsou dále popsány v kapitole 2.9 Trendy 

v cestovním ruchu. Viz [6] a  [4]. 
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2.8 Cestovní ruch v České republice 

2.8.1 Cestovní ruch jako součást české ekonomiky 

Česká republika díky svému kulturnímu a přírodnímu bohatství má mimořádné 

předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Důležitou roli pro rozvoj mezinárodního 

cestovního ruchu hraje i její výhodná poloha ve středu Evropy. Toto umístění zapříčinilo, že 

se stala tranzitní zemí. Cestovní ruch ovlivňuje ekonomiku v oblasti devizových příjmů, 

tvorbě hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. Tato skutečnost je nasvětlena 

v následujících dvou tabulkách zpracovaných mnou dle [7] a  [8]. 

Tabulka 2.1 Počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu v ČR podle odvětví v roce 2006 

Odvětví cestovního ruchu 
Počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu  

Sebezaměstnanní  Zaměstnanci  Celkem  

 1 – Hotely a podobná zařízení 4 942 34 397 39 339 

 2 – Vlastnictví druhých domovů x x x 

 3 – Restaurace a podobná zařízení 22 778 49 571 72 349 

 4 – Osobní železniční doprava 2 7 364 7 366 

 5 – Osobní silniční doprava 3 598 12 060 15 658 

 6 – Osobní lodní doprava 11 75 87 

 7 – Osobní letecká doprava 7 4 412 4 419 

 8 – Doplňkové služby osobní dopravy 76 1 450 1 526 

 9 – Pronájem zařízení pro osobní dopravu 54 97 151 

 10 – Cestovní agentury a podobná 

zařízení 6 654 8 578 15 232 

 11 – Kulturní služby 1 613 11 172 12 786 

 12 – Sportovní a ostatní rekreační služby 518 1 761 2 278 

Charakteristická odv ětví CR 40 254 130 937 171 191 

Související odv ětví CR 17 348 41 631 58 980 

Nespecifická odv ětví CR 1 076 8 218 9 293 

Odvětví cestovního ruchu celkem  58 679 180 786 239 465 

 

Tabulka 2.2 Obchodní bilance cestovního ruchu v ČR v letech 2007 a 2008 
 Ukazatel 

v mld. Kč 2007 2008 

Meziroční 

změna 

Vývoz 134,1 130,8 -3,3 

Dovoz 73,5 77,5 4,0 

Saldo 60,6 53,3   
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2.8.2 Podpora ze strany Evropské unie 

Evropská unie realizuje své cíle regionální a strukturální politiky pomocí jednotlivých 

programů, které jsou zahrnuty v Programovacím období 2007 - 2013. Pro jednotlivé členské 

země jsou zpracovávány programové dokumenty, v kterých je stanoven rozpočet a jsou 

definovány nové cíle a priority. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 

2007 – 2013 je realizována pomocí následujících čtyř programů, viz [9]: 

Integrovaný operační program (IOP) 

Tento program je zaměřen na zefektivnění fungování veřejné správy a zlepšení využití 

potenciálu území prostřednictvím národních systémových intervencí. Na cestovní ruch je 

nahlíženo jako na jednu z těchto intervencí. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, který je 

řídícím orgánem programu, podporuje cestovní ruch v rámci prioritní oblasti č.4 – Národní 

podpora cestovního ruchu. Všechny aktivity v této oblasti mohou být realizovány na celém 

území České republiky jako národní a systémové intervence. Do tohoto programu je 

alokováno celkem přibližně 77,5 mil EUR. 

Regionální operační programy (ROP) 

Regionální rada samostatně řídí sedm jednotlivých Regionální operačních programů, 

které přísluší danému regionu soudržnosti. Celkově je do tohoto programu alokováno 981,9 

mil EUR. Regionální operační program je určen jednou prioritní osou, v níž je zahrnuta široké 

spektrum oblastí podpory. 

Programy přeshraniční spolupráce 

Tyto programy jsou určeny pro neziskový sektor a jsou finančně podporovány 85%. 

Pro účely programu se slučují vymezené oboustranné pohraniční oblasti a jejich finanční 

prostředky se slučují do jedné společné částky. Podíly podpory jsou diferencované dle 

jednotlivých společných pohraničních území. Celkově zde bude na jednotlivé projekty 

postupně využito cca 190 mil EUR. 

Program rozvoje venkova (PRV) 

PRV je samostatně financován v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Cestovní ruch je zde chápán jako 

příležitost pro rozvoj nezemědělské produkce prostřednictvím diverzifikace ekonomických 

aktivit na venkově. 144, 8 mil EUR je zde alokováno na podporu projektů, které jsou 
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zaměřené na budování rekreační infrastruktury a zajištění služeb pro pěší a vodní turistiku, 

lyžování, budování vinařských stezek a hipostezek.  

2.9 Trendy v cestovním ruchu 

Požadavky zákazníků v cestovním ruchu se neustále mění a stávají se mnohem 

náročnějšími. Tyto změny jsou ovlivněny globalizací, růstem znalostí, přibývajícím volným 

časem a stylem života, který se stále více stává konzumním. Je stále větší zájem o turistiku, 

která má vzdělávací a aktivní charakter. Mezi populární trendy v cestovním ruchu lze, viz 

[10] a [11],zahrnout:  

2.9.1 Volunturismus 

Tento termín vznikl z anglického volunteer (dobrovolník) a turismus, lze jej tedy 

přeložit jako dobrovolnická turistika. Jedná se o spojení dovolené s aktivní pomocí 

navštíveným oblastem. Tento způsob cestování nabízí možnost poznat místa, na které by se 

člověk jako obyčejný turista nedostal. Účastníci těchto zájezdů většinou během týdne pracují 

a o víkendu má možnost poznat zemi jako turista. Dobrovolníci mohou vykonávat pomoc od 

neodborné manuální práce, přes výuku jazyků až po odbornou lékařskou pomoc. 

Volunturismus umožňuje lépe poznat danou zemi, než ostatní formy cestovního ruchu, tím že 

je se účastník stane součástí komunity. O tento druh cestování mají zájem především mladí 

lidé, kteří se jím zabývají o letních prázdninách během studií. Mezi dobrovolnické destinace 

patří například Ekvádor, Bolívie, Malawi a Dominikánská republika.  

2.9.2 Responsible Travel 

Responsible Travel, neboli zodpovědné cestování má snahu minimalizovat dopady na 

životní prostředí a také se snaží ovlivňovat z hlediska ekologického, sociokulturního a 

ekonomického.  Cestovní ruch je závislý na pozemních dopravních prostředcích a také na 

letecké přepravě, proto je jedním ze zdrojů ekologické nerovnováhy. Toto odvětví produkuje 

5% světových emisí CO2. Kromě ekologických dopadů může také negativně ovlivnit člověka. 

Příliv turistů může vést k překročení etických norem a narušení kulturních hodnot obyvatel 

rekreační oblasti. Cestování podle zásady Responsible Travel lze dosáhnout například tím, že 

si turista zjistí co nejvíce informací o zemi, kterou hodlá navštívit, nebalí si zbytečnosti a 

vybral ekologicky nejšetrnější možnost dopravy. Měl by si zjistit informace o obyvatelích, 

jejich kultuře a naučit se pár zdvořilostních frází.  
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2.9.3 Agroturistika 

Agroturistika je většinou provozována jako přivýdělek k hlavní činnosti, kterou je 

zemědělství. Turisté se mohou zapojit do chodu zemědělské usedlosti nebo farmy. Tento typ 

dovolené si vybírají především rodiny s dětmi, které mohou pomáhat s krmením zvířat nebo 

prací na zahradě. Tato zkušenost je velikým zážitkem pro rodiny žijící ve městě. V Čechách je 

tato turistika provozována na Šumavě a v jižních Čechách a postupně také na Vysočině, v 

Českém ráji nebo na Valašsku. Tato venkovská turistika zajišťuje přirozenou formou trvale 

udržitelný rozvoj cestovního ruchu. 

2.9.4 Léčebný turismus 

Účelem léčebného turismu je podstoupení léčebného či zkrášlovacího zákroku v jiné 

zemi než v té, v níž je turista rezidentem. Pacienti nejčastěji cestují za neakutními 

chirurgickými zákroky, jako jsou například náhrady kloubů, kardiochirurgické, ortodontické a 

stomatologické zákroky, léčba neplodnosti a plastická chirurgie. Důvodem vycestování je 

většinou nízká cena nebo nedostupnost požadovaného zákroku v zemi cestujícího. Tyto cesty 

bývají spojené s poznáváním a odpočinkem v exotické zemi. Turista se buď může svěřit do 

specializovaných cestovních kanceláří nebo vyrazit za nabídkou konkrétního zdravotního 

zařízení. Tento typ cestování je nejvíce rozvinut ve Spojených státech amerických, kde je 

cena lékařské péče a zdravotního pojištění značně vysoká. Léčebný turismus se také již rozvíjí 

v Evropě. V České republice je spojen s lázněmi, do kterých zamíří ročně přes 300 tisíc 

zahraničních hostů. 

2.9.5 CouchSurfing 

CouchSurfing International je neziskovou organizací založenou ve Spojených státech 

amerických roku 2003. Tato společnost zajišťuje bezplatné ubytování pro registrované 

uživatele. Tato služba je poskytována zdarma po celém světě. Motivem je nejen snížení 

cestovních nákladů, ale také možnost lepšího poznání lokálních komunit a kultur a možnost 

navázat nové vztahy a získat nové přátele. 

2.9.6 Asketická dovolená 

Provozování asketické dovolené znamená rozbití denního stereotypu. Pro některé typy 

lidí může zažití nedostatku, deprivace či bolesti být osvobozující. Asketismus je 

charakterizován jako životní styl spojený s odpíráním určitých rozkoší a požitků.  
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Radikální fitness je jedním z druhů asketické dovolené, kde hosté dobrovolně 

podstoupí drsný dietní a abstinenční režim. Lidé si začínají uvědomovat důležitost svého 

zdraví a proto je tento typ cestovního ruchu na vzestupu. 

Pro turisty, kteří chtějí uniknout každodennímu stresu a věnovat se meditaci a očistě 

duše, je vhodná jóga. Centra jógy jsou rozmístěné po celém světě, ale nabízí se také možnost  

strávit prázdniny v buddhistickém klášteře.  

Pod pojem Ruský trh lze zařadit několik výjimečných projektů. Turista může 

vyzkoušet pocit ,,zelenáče“ v armádním výcviku, nebo si zkusit jaké to je být bezdomovcem 

v moskevských ulicích. 

Novinkou jsou také hotely, které dříve sloužily jako věznice. Některé z nich jsou 

přeměny v luxusní hotely a některé si ponechaly svůj vězeňský ráz s čtyřmi holými zdmi. 

Z některých těchto hotelů si může zájemce odnést domů jako zážitek pokřik a šikanování 

strážemi. Tento druh dovolené je často vyhledávaný školními skupinami a firmami, které zde 

provozují team-building.  

2.9.7 Disporia tourism 

Tímto druhem cestování se rozumí cestování do bývalé domoviny. Cestujícími jsou 

lidé, kteří kdysi emigrovali a nyní se vracejí do své rodné země jako turisté. Motivem jejich 

návštěvy se může stát jeden ze tří důvodů. Lidé se vracejí, aby lépe poznali zemi svých 

předků, aby investovali do nemovitostí pro případný návrat nebo jezdí kvůli zvláštním 

příležitostem jako jsou vánoce, velikonoce a rodinné oslavy.  

2.9.8 Dark tourism 

Dark tourism, v překladu temný turismus, přivádí návštěvníky na místa, kde se kdysi 

stalo nějaké neštěstí či tragédie. Mezi nejčastěji navštěvované objekty patří hřbitovy, místa 

konfliktů, věznění, mučení, zabíjení a místa postižená přírodními katastrofami. 

Nejnavštěvovanější památky v Evropě patří dům v Amsterdamu, v němž se během nacistické 

okupace ukrývala rodina Anny Frankové a bývalý koncentrační tábor v polské Osvětimi. 

Nejnavštěvovanějším místem na světe je Ground Zero v New Yorku připomínající atentát na 

World Trade Centre z 11. září 2001. 

2.9.9 Youth Travel 

Podle UNWTO (World Tourism Organization) cestování mladých lidí představuje asi 

20% světových příjezdů a patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející sektory na trhy. V současné 
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době se mladý turista již nereprezentuje jako takzvaný batůžkář, jeho průměrná útrata na 

jednu cestu je nyní téměř 2 tisíce eur. Mladí lidé se vydávají na cesty nejčastěji během 

prázdnin, po ukončení studií, před startem profesní kariéry a při změně zaměstnání. Jejich 

motivací pro cestování je poznávání jiných míst a kultur, dále pak rekreace a zábava. Většina 

z nich cestuje za určitým účelem, který může být například zdokonalení jazyka či 

dobrovolnická činnost. Mezi nejoblíbenější země mezi mladými cestovateli patří Austrálie, 

USA a Francie. Česká republika se nachází v druhé desítce nejnavštěvovanějších zemí na 

světe. Pro rozvoj tohoto typu cestování je zapotřebí rozvoj sportovních a adrenalinových 

atraktivit, vybudování příslušné infrastruktury a kvalitní a moderní internetová prezentace. 

2.9.10 Cestování seniorů 

Většina současných seniorů se stále cítí mladě a chce si užívat aktivního života a to i 

přes skutečnost, že většina z nich má již dospělé děti a je v důchodu. Demografický trend 

předpokládá zvýšení podílu lidí starších 64 let na celkové populaci. Vzroste tedy podíl i 

starších cestujících. Předpokládá se také, že současní mladí cestovatelé budou chtít cestovat i 

v seniorském věku. Kdysi bylo hlavním kritériem seniorů při výběru cena, to se ale díky 

vyšším příjmům změnilo. Nyní jejich dovolené nejsou zaměřené pouze na lázeňské pobyty, 

ale zajímají se i o aktivní odpočinek. Ideální sportovní vyžití je pro ně plavání v bazénu, 

cvičení v posilovně a pěší nebo cyklistické výlety. Hotelový personál by měl také nabízet 

určité kulturní aktivity, individuální přístup personálu a bezbariérový přístup v celém areálu 

ubytovacího zařízení.  

  

2.10 SWOT analýza v cestovním ruchu 

SWOT analýza, viz [12] je metoda vyvinuta Albertem Humprhreem v 60. a 70. letech. 

Pomocí ní lze identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s určitým 

projektem, typem podnikání, politikou a podobně. Používá se především v oblasti marketingu. 

Tato metoda spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů silných a slabých stránek 

vůči příležitostem a nebezpečím. 

Strengths neboli silné stránky, 

Weaknesses neboli slabé stránky, 

Opportunities neboli příležitosti, 

Threats neboli hrozby. 
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Rozdělení SWOT analýzy do mřížky: 

SWOT-analýza 
Interní analýza 

Silné stánky Slabé stránky 

E
xterní analýza 

Příležitosti 

S-O-Strategie: Vývoj 

nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj 

silných stánek projektu. 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro 

vznik nových příležitostí. 

Hrozby 
S-T-Strategie: Použití 

silných stránek pro 

zamezení hrozeb 

W-T-Strategie: Vývoj 

strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby, 

ohrožující naše slabé 

stránky. 

 

V cestovním ruchu SWOT analýza pomáhá určit současnou pozici destinace na trhu. 

Pomocí otázky ,,Z čeho se skládá nabídka destinace cestovního ruchu?“ lze určit silné a slabé 

stránky destinace. Použitím otázky ,,Co ovlivňuje úspěšnost nabídky destinace na trhu a 

v jakém směru?“ získáme informace o příležitostech a ohroženích nabídky destinace. 

2.10.1 Vnit řní analýza 

Vnitřní část SWOT analýzy spočívá v určení silných a slabých stránek destinace a 

identifikování jejich synergického efektu, za účelem použití silných stránek pro úspěšnou 

marketingovou strategii a minimalizaci negativních dopadů slabých stránek. Posuzují se 

především z časového hlediska, kdy se porovnává existující stav se stavem, kterého chce 

destinace dosáhnout a také se silnými a slabými stránkami konkurence. Výsledek analýzy pak 

vede k odhalení specifické přednosti destinace, kterou se výrazně liší od konkurence. Tato 

specifická přednost by měla být základem pro zaujetí pozice destinace na trhu cestovního 

ruchu. V této části SWOT analýzy by měly být (viz [3])  položeny tyto otázky: 

� Jak velká je destinace? (čtvereční kilometry, počet obyvatel, plochy vhodné pro 

cestovní ruch, počet mikroregionů, historických, technických a jiných památek a 

atraktivit apod.) 

� Jaké jsou kapacity a struktura supra a infrastruktury cestovního ruchu, další 

infrastruktury v destinaci? (počet a struktura pokojů, počet parkovacích míst pro 

osobní auta, počet a struktura židlí v hostinských zařízeních, kapacita sportovně-

rekreačních a kulturně-společenských zařízení apod.) 

� Kde se destinace nachází? (hlavní cesty, dálnice, železniční tratě vedoucí do 

destinace, okolní letiště, přístavy apod.) 
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� Kdy je vytíženost destinace nejvyšší a které období je nejhorší? (období roku, dny 

v týdnu apod.) 

� Kdo jsou návštěvníci destinace? (sportovci, senioři, bohatí, obchodně cestující, ženy, 

účastníci kongresů, rodiny, turisté, mladí lidé apod.) 

� Jaký je přístup místních obyvatel k návštěvníkům destinace? (vstřícný, neutrální, 

nevraživý apod.) 

2.10.2 Vnější analýza 

Tato část SWOT analýzy spočívá v odhadu příležitostí a ohrožení destinace na trhu 

v souvislosti s určení specifických předností destinace. Příležitosti představují výhody 

vyplývající ze silných stránek a také výhody spojené s vnějším prostředím destinace, je-li je 

možné využít. Ohrožení vyplývá ze slabých stránek destinace a nevýhod vyskytujících se ve 

vnějším prostředí. Při této analýze je nutné získat informace o ekonomických, kulturně-

sociálních, politických, technologických a ekologických faktorech. Dále je nutné identifikovat 

existující i potenciální trh a vyhodnotit nejsilnější konkurenty. Mezi další faktory ovlivňující 

cestovní ruch v destinaci patří politické prostředí, legislativa a působení nátlakových skupin. 

Viz [3] 
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3 Charakteristika územního celku 

3.1 Kravaře ve Slezsku  

Město Kravaře leží v údolní řeky Opavy, ve výšce 237 metrů nad mořem. Toto slezské 

město má rozlohu 1 937 ha a sčítá 6 720 obyvatel. Je vzdáleno 13 kilometrů jižně od polských 

hranic a 9 kilometrů východně od města Opavy. Je složeno ze tří městských částí, kterými 

jsou: Kravaře, Kouty a Dvořisko. Kravaře se nacházejí v historické oblasti Horního Slezska, 

která se nazývá Hlučínsko. Viz [5] 

3.2 Historický vývoj Krava ř 

První zmínka o Kravařích z roku 1 224 je v listině českého krále Přemysla Otakara I., 

o městské části Kouty bylo prvně zmíněno v roce 1281 a o Dvořisku v roce 1770.  Kravaře se 

během staletí staly centrem malého panství východní části Opavska, které vlastnil do roku 

1420 mocný rod Benešoviců. Členové tohoto rodu se nechávali nazývat ,,pány z Kravař“ a 

vlastnili například Helfštýn, Fulnek, Štramberk, Starý Jičín a Strážnici. Z erbu Benešoviců je 

odvozen znak města – zavinutá střela. Rod Eichenforffů měl v rukou panství v letech 1 636 až 

1 782. Tento rod nechal přestavět kravařský zámek v duchu vrcholného baroka a založil 

přilehlý přírodně-krajinářský park. V roce 1742, kdy císařovna Marie Terezie prohrála roku 

1742 válku o Slezsko, připadlo území Hlučínska, včetně Kravař a Koutů Prusku. Pouze 

Dvořisko, nacházející se na pravém břehu řeky Opavy, zůstalo Rakousku. Kravaře byly 

připojeny zpět k území tehdejšího Československa až v roku 1920. Během nacistické okupace 

se opět staly součástí německé říše. V roce 1960, který se stal milníkem novodobých dějin, se 

po připojení sousedních obcí Kouty a Dvořisko staly Kravaře městem. Po zrušení okresních 

úřadů v roce 2002 zde vznikl obecní úřad s rozšířenou působností, jenž má ve správě devět 

obcí, kterými jsou Kravaře, Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Rohov, Strahovice, Sudice, 

Štěpánkovice a Třebom. Viz [5] 

Obr. 3.1 Městský znak Kravař [5] 
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3.3  Region Hlučínsko 

Hlučínsko je krajem úrodných lánů, zelených lesů a vodních ploch, který je orámován 

na východě pohořím Beskydy a na západě Jeseníky. Tento malebný kout České republiky je 

bohatý nejen svými přírodními krásami, ale také množstvím dochovaných kulturních 

památek, širokou škálou architektonických a řemeslných zajímavostí ale také pohostinností a 

přátelskou povahou místních obyvatel. Tvoří jej severní okraj Moravskoslezského kraje a leží 

v jeho slezské části mezi městy Ostrava a Opava. Řeka Odra na jihovýchodě je jeho 

přirozenou hranicí, řeka Opava zase na jihu a sever rámuje česko-polská státní hranice. 

 Nachází se zde 27 samostatných obcí, jejichž správními centry jsou Hlučín a Kravaře, 

na západním okraji území i Opava. Viz [5] 

3.4 Sdružení obcí Hlučínska 

3.4.1 Založení  

Podnětem pro založení Sdružení obcí Hlučínska se stala reforma veřejné správy, která 

následovala po tzv. Sametové revoluci z roku 1989. Tyto události a zostřené politické boje se 

staly důvodem, že do regionu proudilo čím dál méně finančních prostředků. Vytvořit 

sdružení, které by hájilo zájmy Hlučínska, bylo tedy přirozenou reakcí 35 obcí. První 

ustavující zasedání Sněmu starostů Sdružení obcí Hlučínska (SOH) se konalo 18. září 1991. 

Byla zde zvolena Rada a předseda SOH. Viz [5] 

3.4.2 O sdružení 

Dne 27. října 1998 podepsalo novou zakladatelskou smlouvu 24 členů. Jimiž se staly 

Hlučín, Kravaře, Dolní Benešov, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Hať, Hněvošice, 

Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Rohov, 

Služovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina a Závada. 

Později přistoupily ještě obce Píšť, Bělá a Strahovice.  

Založení SOH bylo výrazem soudržnosti a ochoty všech obcí si vzájemně pomáhat, 

společnými silami dosahovat úzkých specifických cílů a rozvíjet kulturní a ekonomické 

spolupráce se sousedními příhraničním polskými obcemi. Sdružení také velmi úzce 

spolupracuje s městskými částmi Ostrava-Petřkovice, Ostrava-Hošťálkovice, Ostrava-Lhotka 

a Opava-Malé Hoštice. Tyto městské části totiž historicky spadají do oblasti Hlučínska. 

V současnosti se sdružení zaměřuje na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, kultury a 

propagace regionu. Viz [5] 
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3.5 Dopravní dostupnost 

Region Hlučínsko je součástí Moravskoslezského kraje, který leží na historické 

dopravní cestě mezi severem a jihem Evropy. Výhodná je také jeho strategická poloha na 

rozmezí tří států – České republiky, Polska a Slovenska.  

K navštívení Hlučínska lze využít jak autobusové, vlakové či letecké dopravy. Snadná 

dostupnost je také vlastním automobilem a na kole.  

Autobusovou linkou jsou dostupné všechny obce v kraji. Tyto pravidelné spoje 

zajišťují dopravní společnosti: Veolia Transport Morava, ČSAD a TQM. Mezinárodní 

autobusovou dopravu pak zajišťují společnosti Student Agency a Eurolines. 

Do města Kravaře se lze také dostat vlakovou dopravou. Vlak na trase Opava – Hlučín 

zde má dvě zastávky a to Kravaře ve Slezsku a Kravaře Kouty.  

Nejbližší letiště se nachází 20 km z centra krajského města Ostravy. Toto vnitrostátní a 

mezinárodní letiště je druhé největší v České republice. 

Moravskoslezský kraj má celkem 3 376,4 km silnic, z toho 15,5 km rychlostních 

silnic, 715,8 km silnic 1. třídy, 749,8 km silnic 2. třídy a 1 895,3 km silnic 3. třídy. V 

současné době je ve výstavbě komunikace D 1 a R 48, jejich postupná výstavba značně zvýší 

hodnotu délky dálnic a rychlostních silnic. Město Kravaře pak protínají silnice I. a II. třídy. 

Hlučínsku náleží velký počet cyklistických tras, kterými je doslova protkáno. Tyto 

trasy procházejí nenáročným terénem Hlučínské pahorkatiny. Cyklistům usnadní jejich cestu 

dobré značení tras a informační tabule s mapou cyklostezek, které lze najít ve všech obcích 

Hlučínska. Viz [13] 

Obr. 3.2 Vlaková doprava [13] 

 

Obr. 3.3 Letecká doprava [13] 
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3.6 Přírodní poměry 

Hlučínsko se nachází na severovýchodě České republiky, do centra Prahy je vzdáleno 

vzdušnou čarou přibližně 300 km. Tento kout Moravskoslezského kraje je lemován pohořími. 

Na západě Hrubým Jeseníkem s nejvyšší horou Pradědem a na Jihovýchodě 

Moravskoslezskými Beskydy s nejvyšší horou Lysá hora. Na jihu pak leží Nízký Jeseník a 

Oderské vrchy. Oblast mezi horami pokrývá Slezská nížina, která je tvořena Opavsko-

ostravskou pánví. Těmito nižšími polohami protékají řeky Odra, Opava, Ostravice a Olše. Viz 

[14] 

3.7 Podnebí 

Podnebí je v této oblasti mírné s typickým střídáním čtyř ročních obdobích. Průměrné 

letní teploty se pohybují okolo 20°C, zimní kolem 0 °C. V létě může ovšem teplota dosahovat 

až tropických 30 °C, v zimě klesnout i pod - 10 °C. První sněhová pokrývka se objevuje 

v horských oblastech v říjnu a v nížinách koncem listopadu nebo počátkem prosince. 

V nejvyšších polohách Jeseníků je sněhová pokrývka často už od listopadu až do května. 

Teplé dny, které jsou vhodné pro letní aktivity jsou běžné od května do září, z nichž 

nejteplejším měsícem bývá červenec. Průměrná roční teplota se pohybuje od 9,4 °C do 4,4 °C 

a to v závislosti na nadmořské výšce. Roční srážkový úhrn činí 650 až 1 500 mm.  

Počasí tohoto kraje má mnoho tváří a odvíjí se od typu atmosférického proudění. 

Pokud převládá severovýchodní proudění v zimě, pak je počasí stálé a mrazivé a v létě lze 

očekávat suché a horké dny. Jižní proudění přináší výrazné oteplení do každého ročního 

období. V posledních letech také způsobuje neobvykle teplé dny již v květnu. Po výskytu 

atlantického proudění lze očekávat nejvíce nestálé počasí. Přináší totiž srážky způsobené 

přechodem frontálních systém. Extremní situace v počasí se vyskytují málokdy. Na jaře, kdy 

dochází k tání sněhu na horách a v nejdeštivějším měsíci červenci je možný výskyt zvýšených 

hladin vodních toků, který může přejít i v povodňový stav. Výskyt silných poryvů větrů je 

také méně obvyklý. Viz [15] 
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3.8 Ubytovací zařízení 

Město Kravaře nabízí možnost ubytování v těchto zařízeních, viz [16]: 

Hotel Buly Aréna 

Tříhvězdičkový hotel s kapacitou 60 míst nabízí ubytování ve dvoulůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, satelitem a přístupem na Internet. Hostům i 

návštěvníkům hotelu je k dispozici restaurace s celodenním provozem.  

Obr. 3.4 Hotel Buly Aréna [16] 

 

Penzion Buly Centrum 

Tento penzion se stylovou restaurací a vinárnou nabízí 4 dvoulůžkové a 4 třílůžkové 

pokoje. Součástí penzionu je travnaté fotbalové hřiště pro malou kopanou a diskotéka 

fungující každý páteční večer. 

Restaurace Slanina 

Ubytovna s 2 až 5-ti lůžkovými pokoji, celkem pro 23 osob. 

V blízkosti Kravař se lze také ubytovat v okolních obcích,viz [17]:  

� Velké Hoštice (Penzion Darja, Penzion u Bouchače a Penzion u zámku)  

� Dolní Benešov (Penzion Herta) 

� Bolatice (Penzion Bolatice a Turistická ubytovna Kondor) 

� Štěpánkovice (Hotel Albertovec) 

� Bohuslavice (Penzion u Kostela)  

� Kozmice (Hostinec u Krokodýla) 

� Hlučín (Autokemp Jezero SRA, Penzion a restaurant Stará celnice, Penzion Azalka, 

Penzion Rodos, Penzion Sv. Floriána, Restaurant - Penzión Hevil, Ubytovna SRA) 

� Bělá (Penzion Bělá) 

� Hať (Hostinec a Penzion u Sv. Mikuláše) 
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� Ludgeřovice (Motel TAXI) 

� Šilheřovice (Golf hotel U sv. Jana, Hotel Golf Šilheřovice, Penzion Na Náměstí, 

Penzion Stará Pekárna)  

3.9 Stravovací zařízení 

V Kravařích se nachází celkem šest restauračních zařízení, viz [16] 

Hotel Buly Aréna 

Hotel provozuje celodenní restauraci s výhledem na ledovou plochu, která nejen 

hotelovým hostům nabízí menu z české i mezinárodní kuchyně. Kapacita restaurace činí 70 

míst. Nabízí také salónek s kapacitou 80 míst a terasou, případně prostory lobbi baru – 25 

míst. 

Restaurace Buly Centrum 

Stylová restaurace s vinárnou nabízí během týdne také polední menu a sezónní 

venkovní posezení. 

Zámecká restaurace 

Stylová restaurace s vinárnou nabízí rovněž během týdne polední menu, sezónní 

venkovní posezení. 

Restaurace Slanina 

Restaurace nabízí denní menu v nekuřáckém salónku, velký sál až pro 200 osob a 

salónek pro 60 osob. V restauraci je také samostatná místnost pro kulečník a hráče karet a 

šachu a sezónní venkovní posezení. 

Restaurace U Mnicha 

Stylově laděná nově zřízená restaurace nabízí širokou škálu specialit, včetně pizzy a 

denního menu.  

Restaurace Damika 

Se nachází poblíž vstupu do zámeckého parku a nabízí příjemné prostředí 

komornějšího rázu. Během týdne nabízí také polední menu a možnost sezónní venkovní 

posezení. 

Cukrárna Jařabová , Cukrárna Peterková, Cukrárna Večerek 
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Možnost se dobře najíst se skrývá i v okolí Kravař, viz [18] : 

� Bělá (Hájenka u Chmelíka) 

� Bohuslavice (Restaurace u Kostela) 

� Bolatice (Kavárna Park, Pohostinství Pod Kostelem, Restaurace „U Pekařů“ a 

Restaurace Koupaliště) 

� Darkovice (Hostinec u Janů a Restaurace Piáno) 

� Dolní Benešov (Penzion Herta, Restaurace Štika, Sport centrum, Restaurace Neptun a 

Restaurace U Supa) 

�  Hať (Hostinec a Penzion u Sv. Mikuláše) 

� Hlučín (Café Galerie Hlučín, Hospoda 56, Motorest Laguna, Pizzerie Zlaté Časy, 

Radniční Sklípek, Restaurace a penzion Sv. Florián, Restaurace Kaskáda Restaurace u 

Kubinů a další) 

� Chuchelná (Café Lukáš) 

� Kobeřice (Vinárna Bunkr) 

� Kozmice (Hospůdka Pod Kopcem a Hostinec U Krokodýla) 

� Rohov (Hospoda u Komárků) 

� Sudice (Restaurace ,,U Zlatého džbánu“ a Restaurace a pizzerie u Sv. Jana) 

� Šilheřovice (Restaurace Dolní Dvůr, Restaurace Golf Hotel U sv. Jana, Restaurace 

Hotel Golf, Restaurace Lovecký zámeček, Restaurace Na Náměstí, Restaurace Rudolf 

II. a Restaurace Stará Pekárna) 

� Štěpánkovice (Hospoda "Na statku" a Restaurace a vinárna Eduard Maria) 

� Velké Hoštice (Kašpárková pizza, Zámecké vinné sklepy a vinotéka Velké Hoštice) 

3.10 Nákupní střediska 

V Kravařích se nachází nákupní centrum TUTY, ve kterém je možno zakoupit 

potraviny, drogerii, oděvy a obuv. Možnost nákupu potravin je také v malém obchodě 

„Večerka“. Nejbližší hypermarket je vzdálený přibližně 7 kilometrů. Ve městě je také lékárna, 

pošta, prodejna spodního prádla, zlatnictví, železářství, nábytek, fotoateliér a několik malých 

elektro-prodejen. 
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3.11 Historické památky 

3.11.1 Hrady a zámky 

Barokní zámek – Kravaře 

Kravařský zámek stojí v poklidné zóně parku, takže je ideální jak pro poznávání 

historie zdejšího místa, tak pro aktivní odpočinek. Prostory zámku, až na několik místností 

jsou účelově využity.  Park, který zámek obklopuje na rozloze 19 hektarů, je částečně upraven 

pro účely golfového hřiště a pak přechází v lesopark obsahující vzácné exempláře dřevin. Za 

zmínku stojí mohutný ořešák s obvodem kmene 6,5 metrů.  

Tato vrcholně barokní stavba zámku s arkádovým dvorem se řadí mezi 

nejvýznamnější barokní stavby ve Slezsku. Prvotní výstavba zámku se datuje mezi lety 1649 

až 1662. Jan Rudolf svobodný pán Eichendorff jej v letech 1721-1728 nechal přestavět a tak 

získal svou nynější podobu. Autor přestavby se nechal inspirovat vídeňskými architekty 

Fischerem z Erlachu a Johannem Lucasem von Hildebrandt. Při přestavbě byla zachována 

čtvercová dispozice s vnitřním uzavřeným nádvořím a osmihrannou kaplí s vysokou kopulí, 

která uzavírá zadní trakt. Zámecká kaple, která je starší než barokní přestavba, pochází už 

z roku 1622. Kapli později vyzdobil slezský barokní sochař J. J. Lehner a malíř F. Ř. I. 

Eckstein je jedním z hlavních představitelů barokní nástěnné malby. Kaple je zasvěcena 

archandělu Michaelovi, který je ústřední postavou na oltářním obraze, nazvaném Pád andělů. 

Stropní freska představuje nanebevzetí panny Marie. Kaple jako jediná část zámku nebyla 

postižena rozsáhlým požárem v zimě 1937. Oheň zničil zámecké stropy i s rokokovými 

freskami a veškeré vnitřní vybavení a bohatou štukovou výzdobu. Až do roku 1989 sloužily 

prostory zámku pro politicko-vojenskou expozici ostravské operace.  

Od roku 1997 je na zámku zpřístupněná stálá barokní a etnografická expozice, která 

přibližuje zámecký život Eichendorffů, a také život obyčejných lidí na Hlučínsku. Během 

roku je expozice doplňována krátkodobými tématickými výstavami fotografií, obrazů, 

nástrojů apod. Na zámku se pořádá spousta kulturních akcí, jako Vánoce a Velikonoce na 

zámku nebo sraz automobilových veteránů. V zámecké restauraci se také konají plesy a 

svatby. Expozice je otevřena od dubna do října a to od úterý do neděle. Viz [5] 
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Obr. 3.5 Barokní zámek Kravaře [19] 

  

 
Zámek s parkem – Hlučín 

Tento zámek byl původně pozdně gotická tvrz, která nyní tvoří jádro jižního křídla 

zámku. Součástí zámku je zámecký park, který se nachází v zadní časti zámku a navazuje na 

nádvoříčko. Dnes slouží jako muzeum, informační centrum a knihovna. Nedaleko zámecké 

budovy se nacházejí zbytky městského opevnění. Viz [5] 

Zámecký areál – Dolní Benešov 

Z dřívější pozdně gotické tvrze se zachoval kamenný portál z roku 1498. Později došlo 

na panství k přestavbě renesančního zámku do klasicistní podoby s centrální hodinovou věží a 

anglickým parkem. Při přestavbě roku 1924 získat dnešní podobu. Součástí zámeckých budov 

je obřadní síň a zámecká kaple sloužící jako muzeum.Vedle cechovních insignií jsou zde 

vystaveny originály barokních soch. Zámek je sídlem městského úřadu, je také využíván pro 

školské účely a jako lapidárium. Viz [5] 

Barokní zámek – Bolatice 

Jednoposchoďový zámek ve středu obce je tvořen nevelkou budovou obdélníkového 

půdorysu s mansardovou střechou a hodnotnými kamennými portály. V roce 2001 byl nově 

vybudován zámecký park. Viz [5] 

Zámek Lichnovských – Chuchelná 

Raně barokní  zámek v Chuchelné byl postaven před rokem 1650. V roce 1853 byl k 

zámku přistavěn tzv. Dům kavalírů, který sloužil k ubytování zámeckých hostů. Zámek je 

obklopen parkem přírodně-krajinářského typu s řadou vzácných dřevin. Většina starších 

exemplářů dřevin pochází z konce minulého století, kdy byla úpravě parku věnována 

maximální péče. Mírně svažitý a zvlněný terén umožnil vznik několika pěkných zákoutí s 

odpočívadly. Viz [5] 
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Zámek Šilheřovice 

Zámek je čtyřkřídlou budovou postavenou v letech 1787 – 1815 v romantickém 

historizujícím – klasicistním  slohu. V druhé polovině  19. století zámek prošel pseudobarokní 

přestavbou a v současnosti se pyšní statutem kulturní památky. Zámek se nachází uprostřed 

rozsáhlého zámeckého parku, který náleží k největším svého druhu v Moravskoslezském 

kraji. Od poloviny 19. století byly součástí parku také skleníky, pařeniště a oranžerie pro 

pěstování ananasovitých rostlin. Jsou zde také uměle založené vodní plochy – rybníky 

Podzámecký, U loveckého zámečku a Evelinino jezero. Dále se u jezírka nachází lovecký 

zámeček ze druhé poloviny 19. století, s původními kotci pro lovecké psy – zámeckým 

psincem. Viz [5] 

Barokní zámek – Velké Hoštice 

Zámek z roku 1754 byl vystavěn v pozdně barokním slohu a kolem poloviny 19. 

století zámek prodělal rozsáhlou přestavbu, která mu dala dnešní podobu třípatrové budovy 

s mansardovou střechou. Fasáda je kryta bohatým rokokovým štukem. Poslední rekonstrukce 

proběhla koncem roku 2000, kdy byla dokončena oprava zadního traktu a v něm vybudován 

dům s pečovatelskou službou. Hlavní budovu tvoří sály zdobené štukovou výzdobou a 

malbami. Je zde stálá expozice z dějin Velkých Hoštic, archeologická výstavka, místní 

knihovna a klub důchodců. Součástí zámku je také restaurace, která nabízí konání různých 

kulturních a společenských akcí. Ve sklepě zámku je vinárna a bohatě zásobená vinotéka. 

Kolem parku byl na počátku 19. století zřízen rozsáhlý park s plochou 2,90 hektary. Viz [5] 

Středověký hrádek v obci Závada 

Pozůstatek opevnění středověkého hrádku je památkově chráněn a byl zpřístupněn 

v roce 1999. Hrádek s jednoduchým přístřeškem a spoustou laviček je ohraničený dřevěnou 

ohradou. Viz [5] 

3.11.2 Církevní památky 

Farní kostel sv. Bartoloměje – Kravaře 

Kostel sv. Bartoloměje je dominantou města viditelnou na vzdálenost desítek 

kilometrů. Bílá renesanční věž z první třetiny 16. století je nejstarší část stavby. Ve věži je 

kamenná křtitelnice a dva zvony ze 17. století. Dílem stavitele Josefa Seyfrieda je 

monumentální novogotické trojlodí katedrálního půdorysu. Součástí areálu je fara, která je 

bývalým klášterem sester Božího srdce. Dnes je sídlem městského úřadu. Na počátku 19. 
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století byla postavena nová kazatelna, křtitelnice a čtyři nové boční oltáře. V roce 1843 byly 

v kostele nainstalovány varhany. Viz [5] 

Obr. 3.6 Kostel sv. Bartoloměje [19] 

 

 

Kostel sv. Mikuláše – Kravaře-Kouty 

Tento kostel je oproti farního kostela sv. Bartoloměje novější stavbou. Koutecký rodák 

J. Luzar jej nechal v roce 1928 postavit pro potřeby farníků. Oltáře jsou zhotovené bratry 

Riegrovými z Krnova. Viz [5] 

Kaple sv. Floriána – Kravaře 

Tato kaple se nacházející se na Opavské ulici zaniká v řadové zástavbě. Kapličku 

s čtvercovým půdorysem zdobí dva antické sloupky s hlavami andílků, ve štítě je výklenek se 

soškou sv. Floriána. Kaple s letopočtem 1772 je dokladem slezského baroka. Viz [5] 

Obr. 3.7 Kaple sv. Floriána [19] 
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Kaple sv. Michala na Dvořisku – Kravaře 

Kaple, která byla prohlášena za kulturní památku je menšího rozměru se zvlněným 

štítem, zaobleným nárožím a s vysokou šestistrannou sanktusovou věžičkou, která je 

zakončená cibulkou a křížem. Na portálkem je nadepsáno: ,,Svatý Michaeli, oroduj za nás“ a 

letopočet 1882. Viz [5] 

Obr. 3.8 Kaple sv. Michala [19] 

 

Kostely a kaple lze nalézt i v okolních obcích, viz [5]: 

� Hlučín (Farní Kostel sv. Jana Křtitele, Evangelický kostel, Hřbitovní kostel sv. 

Markéty) 

� Dolní Benešov (Farní kostel sv. Martina, Kostnice u kostela sv. Martina, Kaple sv. 

Kříže) 

� Bělá (Kostel sv. Jana Křtitele) 

� Bohuslavice (Kostel nejsvatější trojice) 

� Bolatice (Kostel sv. Stanislava, Kaple sv. Mikuláše) 

� Hať (Kostel sv. Matouše) 

� Hněvošice (Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla) 

� Chuchelná (Kostel povýšení svatého Kříže, Novogotická kaple sv. Kříže) 

� Kobeřice (Kostel Nanebevzetí Panny Marie) 

� Štěpánkovice (Kostel sv. Kateřiny) 

� Kozmice (Kostel sv. Floriána, Boží Muka) 

� Ludgeřovice (Římskokatolický chrám sv. Mikuláše) 

� Píšť (Kostel sv. Vavřince) 

� Chlebičov (Kaple Panny Marie Růžencové) 
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3.11.3 Doklady lidové architektury  

Skanzen lidových tradic – Bolatice 

Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích byl v roce 2002 vybudován pomocí 

dotací z Evropské unie a jeho programu Sapard. Místní občané se do vybudování také 

zapojili, a to jak svou prací, tak darem exponátů. Nachází se v tradičním vesnickém stavení, 

které je typické pro 19.století a počátek 20. století. Je zde možné shlédnout obytné části domu 

jako jizbu, kuchyň a místnost pro služky. Návštěvníci si mohou také prohlédnout prádelnu, 

stáj pro koně, chlév pro krávy a srubek. V kůlně a stodole jsou pak umístěny řemeslné 

nástroje, zemědělské stroje a nářadí, které se používalo v domácnosti a při práci na statku.  

V areálu se mimo prohlídek konají také kulturně společenské akce tradičního lidového 

charakteru. Viz [5] 

Obr. 3.9 Skanzen Bolatice [20] 

 

 

Roubené špýchary 

Tyto budovy, které sloužily k uskladnění vymláceného obilí lze objevit ve Chuchelné, 

Kobeřicích, Rohově, Strahovácích a Štěpánkovicích. Viz [5] 

Ostatní lidová architektura 

V Kozmicích se nachází památkově chráněna stodola s ohradní zdí z konce 19. století. 

V Rohově lze nalézt areál statku, který tvoří několik dochovaných objektů původní lidové 

architektury. Jedná se například o charakteristický opavský zděný rodinný dům s portikem 

s výměnkem se samostatným hospodářským vybavením z roku 1861. Hospodářskou budovu, 

starou stáj z režných cihel z roku 1896 si lze prohlédnout v Rohově. Viz [5] 
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3.12 Technické památky  

Hornické muzeum – Ostrava Petřkovice 

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích je největší v České republice, otevřeno bylo 

4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, která je patronkou horníků.  

Expozice nabízí: povrchovou expozici strojů a zařízení, rekonstrukci sídliště lovců 

mamutů, expozici osídlení Kandelu, vývoj důlních svítidel, základní důlní profese, prodej 

suvenýrů a podzimní expozici. Zde je možné absolvovat fárání těžními klecemi do podzemí, 

projít 250 m důlních chodeb a zhlédnout imitaci důlních pracovišť, štoly z první poloviny 19. 

století a jiné. Viz [5] 

Obr. 3.10 Hornické muzeum [21] 

 

 

Kolečkův mlýn – Kozmice 

V původním vodním mlýnu, který byl postaven v roce 1845, funguje od roku 1997 

malá vodní elektrárna a slouží jako výrobna krmných směsí. Viz [5] 

Čujk ův mlýn – Kobeřice 

První zmínka o mlýně je z roku 1756, kdy byl vystavěn. V roce 1913 byl mlýn 

zbourán a od základu postaven nový, který stojí do dnešní doby. Z tohoto roku zůstal na 

mlýně německý nápis, který v překladu zní: ,,Všem lidem nelze vyhovět. A vyhovět je umění, 

že to dokáže jen málokdo.“. Viz [5] 
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3.13 Vojenská technika a opevnění 

Městské opevnění – bašty – Hlučín 

Opevnění vzniklo zřejmě při založení města Hlučín ve 13. století. Hradby vznikly až 

na přelomu 15. a 16. století. Opevnění, které se skládalo z hradebních zdí s třemi branami a ze 

13 okrouhlých bašt, bylo dokončeno v letech 1534 až 1535. Hradby dnes připomíná jen 

dvojitý věnec ulic, mezi nimiž se dochovaly úseky kamenných zdí a poloválcové bašty. Viz 

[5] 

Areál vojenského opevnění – Hlučín Darkovičky 

Areál vojenské pevnosti z období před 2. světovou válkou je největší svého druhu 

v České republice. Zahrnuje objekty Obora, Alej a Orel. Alej je obnoveným pěchotním 

srubem a skládá se ze tří pevností a jedné pevnůstky. Výzbroj a vybavení je autentické z roku 

1938. Skanzen bojové techniky, který je umístěn kolem objektu, má připomínat těžké 

osvobozovací boje odehrávající se v těchto místech v dubnu roku 1945. Viz [5] 

Obr. 3.11 Areál vojenského opevnění – Darkovičky [5] 

 

 

Pevnost Křižovatka – Velké Hoštice 

Areál opevnění pocházející z doby před 2. světovou válkou je přístupný veřejnosti. 

Leží mezi obcemi Malé a Velké Hoštice. Takzvaný pěchotní srub je oboustranný, 

dvoupodlažní, dvouzvonový objekt a zrekonstruován byl do podoby z roku 1938. Druhá 

polovina je upravena do podoby z roku 1945. V objektu je umístěno dobové zařízení a 

expozice představující problematiku předválečného opevnění z roku 1938 s dobovou 

výstavkou zbraní a munice. Viz [5] 
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Vojenský skanzen – Hať 

Skanzen je tvořen betonovými sruby, které byly vybudovány jako součást 

předválečného československého pohraničního opevnění. Viz [5] 

3.14 Přírodní památky 

Přírodní rezervace "Koutské a Zábřežské louky" 

Tato nejhodnotněji zachovalá mokřadní oblast Hlučínska se nachází v prostoru 

jihovýchodně od městské části Kravaře-Kouty a jihozápadně od části Dolního Benešova-

Zábřehu na ploše 75,70 ha.  Je to ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, luhů a 

rozptýlené zeleně se zbytky slepých, mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě 

řeky Opavy, kde lze objevit ohrožené a velmi vzácné druhy živočichů a rostlin. Viz [22] 

Obr. 3.12 Koutské a Zábřežské louky [22] 

 

 

Národní přírodní památka Odkryv v katastru Krava ře 

Tato přírodní památka se nachází přibližně 1 km severozápadně od Kravař na výměře 

1,64 hektaru v prostorách bývalé pískovny. Umělý odkryv hliněných ledovcových usazenin 

odpovídající složením hlinitým pískům až písčitým hlínám z období sálského kontinentálního 

zalednění ve starších čtvrtohorách, jež odhalila těžba písku. Nejcennějším a druhově 

nejbohatším pro květenu je prostor stěn i vrcholů malé pískovny a stěna velké pískovny. Viz 

[5] 

Přírodní rezervace Dařanec v obci Vřesina  

Přírodní rezervace je vytvořena jedním z mála zachovalých přirozených porostů 

podmáčených dubohabřin. Dubová bučina na mírně zvlněné plošině, na východě a západě 
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ohraničené žleby a potůčky, tvoří pozůstatek přirozené lesní a bylinné skladby plošin 

Hlučínské pahorkatiny. Stáří vysokokmenného porostu v rezervaci je 60 až 100 let. Viz [5] 

Přírodní rezervace Černý les I a II u Šilheřovic 

Obě rezervace byly vyhlášen v roce 1970 a jejich rozloha činí 8,06 a 7,69 hektarů. Jde 

o nejstarší bučiny v okrese Opava. Les tvoří buková kmenovina ve stáří 100 až 150 let. Na 

světlinách se objevuje zmlazení lípy, habru, klenu, ojediněle dubu. Roste zde 400 druhů hub. 

Ze vzácných živočichů jsou to dnes již ojediněle se vyskytující obojživelníci, jako je čolek 

velký, ropucha velká a jiné žáby. Z hojných druhů ptactva pak čáp černý, chráněný létající 

savec netopýr stromový a v některých pevnůstkách pobývající netopýr černý. Rezervace jsou 

zařazeny do seznamu NATURA 2000 s hlavním předmětem ochrany páchníka hnědého. 

V téměř tisícihektarovém lese je známá Bažantnice, jedna ze tří největších v republice, 

založená v roce 1852 lesmistrem Exnerem. Viz [5] 

Přírodní rezervace Hněvošický háj 

Izolovaný lesní komplex přírodní rezervace, který se nazývá Hněvošický háj, se 

nachází v blízkosti státních hranic s Polskem. Přírodní rezervací byla vyhlášena v roce 1969. 

Podélně severního okraje vede cyklistická stezka. Terén je tvořen mírnými svahy s různými 

expozicemi, je členěn zářezy a stržemi s potůčky a prameništi. Převažuje zde střední les a 

pařezina. V podrostu je bohatě rozvinuto bylinné patro. V korunách stromů hnízdí ostříž lesní. 

Viz [5] 

Národní přírodní památka Landek 

Tento vrch nad soutokem Odry a Ostravice byl vyhlášen národní přírodní památkou 

v roce 1992. Vyskytuje se tady velmi cenná vegetace, některé exempláře buku staré 150 a 

více let; dokonce i teplomilnější rostliny. Památka na paleolitické osídlení střední Evropy, 

tábořiště lovců mamutů a mladších kultur. Zajímavý je také nález Landecké Venuše z krevele. 

Přírodovědná naučná stezka seznamující s geologickou a báňskou minulostí kraje je 

zakončena dřevěnou rozhlednou, která byla zřízena v roce 1998 na místě bývalého hradu. Viz 

[5] 
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3.15 Sport a relaxace 

3.15.1 Cykloturistika 

Hlučínsko je protkáno sítí cyklotras, jejíž páteří je část cyklostezky č. 5 Moravská 

brána, která je součástí evropské sítě Euro-velo. Na ní navazuje přes 20 tras, které jsou 

vedeny převážně po málo frekventovaných silnicích, lesních a polních cestách sjízdných na 

všech typech kol. O roku 2005 funguje nová cyklostezka určena i pro in-line bruslaře, která 

vede mimo zastavěné území města podél řeky Opavy, která díky mostu pro pěší a cyklisty 

propojuje nejen Kravaře s obcí Mokré Lazce, ale zároveň i mikroregion Hlučínska s 

mikroregionem Matice slezské. Viz [23] 

Obr. 3.13 Cyklomapa Hlučínska [23] 
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3.15.2 Koupaliště a bazény 

Aquapark Krava ře - Sportovní a rekreační komplex 

Nový moderní Aquapark, který je samostatnou součástí Buly Arény, se nachází 

v Kravařích-Koutech. V bazénu s několika chrliči, vodními děli, masážními hlavicemi, 

jeskyní s bublery a vodopádem mohou návštěvníci příjemně relaxovat. Hlavními atrakcemi je 

tobogán dlouhý 65 metrů, divoká řeka a vířivá lázeň. K dispozici je také bar s občerstvením. 

Komplex mimo jiné nabízí také saunu, páru masáže, aquaerobik a solárium. Viz [24] 

Obr. 3.14 Aquapark Kravaře [24] 

 

Koupaliště Bolatice 

Letní koupaliště v Bolaticích nabízí návštěvníkům velký bazén o rozměrech 30x25 m, 

bazén pro neplavce o rozměrech 15x25 metrů a dětské  brouzdaliště o rozměrech 5x10 metrů. 

Ve své nabídce má noční koupání, rychlá občerstvení, brach volejbal, volejbal, nohejbal, 

ruské kuželky, kriket, petanque, stolní tenis, badminton, soft tenis a půjčovnu kol. V areálu je 

penzion, fitness studio, sauna a solárium. Viz [25] 

Sportovně rekreační areál Darkovice 

V areálu se nachází přírodní koupaliště, dětský koutek, dvě hřiště na plážový volejbal, 

sociální zařízení a občerstvení. Viz [26] 

Sportovně rekreační areál Hlučín 

Vodní nádrž o rozloze 160 hektarů se nachází v těsném sousedství města. Na březích 

je vybudován rozsáhlý Sportovně rekreační areál. Návštěvníkům jsou k dispozici travnaté 

pláže, přírodní bazény, sportoviště, bufety, restaurace, minigolfové hřiště, tenisové kurty, 

kurty na plážový volejbal, půjčovna sportovních potřeb, půjčovna lodí a vodních kol. 

Ubytovat je možné v penzionu Rodos, který má kapacitu 20 osob, nebo se usídlit 

v autokempinku s místy pro stany a karavany. V areálu je v provozu vlek pro vodní lyžování. 
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Velká vodní plocha je vhodná pro jachting a windsurfing. V areálu jsou pravidelně pořádány 

kulturní a sportovní akce. Viz [27] 

Koupaliště Píšť 

Sportovně rekreační areál nabízí možnost okoupat se ve dvou bazénech, opalovat se na 

travnaté ploše, zahrát si na tenisových kurtech či se občerstvit u stánku s bohatým výběrem. 

Samostatnou součástí koupaliště je areál s minigolfem. Viz [28] 

3.15.3 Golf 

Zámecký golfový klub Kravaře  

Devítijamkové hřiště Zámeckého golfového klubu Kravaře vzniklo v roce 1997. 

Hřiště, které je umístěno v krajinářském parku vrcholně barokního zámku Kravaře, je 

nenásilně začleněno mezi vegetaci vzrostlých dřevin, zámeckých záhonů a vodních ploch 

tvořených jezírky. Klub hráčům nabízí výuku golfu, půjčovaní holí, uspořádaní uzavřených 

turnajů a zapůjčení hřiště. Nabízí se zde možnost konání firemních akcí či uspořádání 

společenských a kulturních aktivit. Sezóna trvá od dubna do října. Viz [5] 

Obr. 3.15 Golf Kravaře [5] 

 

Hřiště Park Golf Club – Šilheřovice 

Toto osmnáctijamkové golfové hřiště provozující Park Golf Club TJ Mittal Ostrava se 

rozkládá na 98 hektarovém anglickém parku. V areálu jsou pohostinná zařízení provozována  

místním Středním odborným učilištěm a Hotelovou školou Šilheřovice, dále pak Hotel Golf, 

Restaurace Rudolf II., Klub pro občerstvení a odpočinek golfistů a jejich hostů v bývalé 

Rothschildově aranžerii. Viz [5] 
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3.15.4 Ostatní 

Lázeňské zařízení 

V obci Bělá lze od roku 2004 navštěvovat léčebné bazénky, které jsou založené na 

Priznitzově metodě. Bazénky, které se nacházejí v příjemném prostředí, obklopeném 

přírodou, lze užívat zcela zdarma a přístup má povolen úplně každý. 

Rehabilitační ústav, který se nachází v Chuchelné, poskytuje komplexní rehabilitační 

péči dětem i dospělým. Napomáhá lidem po úrazech, operacích pohybového systému dále 

s léčením deformit a páteří a lidem po amputacích. Používají se zde např. metody jako 

Vojtova reflexní metoda, jóga pro děti, cvičení na gymnastických míčích a na přístrojích. 

Součástí rehabilitace je také např. vodoléčba a elektroléčba. Viz [5] 

Jezdectví 

Na Hlučínsku je možno věnovat se jezdectví na těchto místech: Hřebčín Velkostatek 

Albertovec – Štěpánkovice, Hřebčín AMONA – Bohuslavice, Dětský ran Hlučín, Jezdecký 

klub Baloušek – Hlučín, Jezdecký klub Empresa s.r.o. – Dolní Benešov (areál statku Střední 

Dvůr v Kobeřicích), Jezdecký klub Červánek – Hať a Jezdecký klub Šilheřovice. Viz [5] 

Tenis 

Tenis si lze v Kravařích a v jeho okolí zahrát na kurtech, které jsou v těchto objektech: 

Buly Aréna Kravaře, Areál TC Hlučín, Sportovní areál TJ MSA Dolní Benešov, Tenisové 

kurty Darkovice, Tenisový kurt Píšť, Tenisový kurt Strahovice, Tenisový kurt Štěpánkovice, 

Tenisové kurty Velké Hoštice a Tenisový kurt – Závada. Viz [5] 

Buly Aréna 

Sportovní areál Buly Aréna v Kravařích Koutech nabízí široké spektrum sportovních 

vymožeností, mezi něž patří ledová plocha ledová plocha, fotbalové hřiště, basketbalové 

hřiště, bowling, fitness, tenisové kurty, tělocvična a AHL, což je amatérská soutěž místních 

nadšenců a fanoušků ledního hokeje. Součástí areálu jsou šatny, sprchy a sociální zařízení. 

Občerstvení zajišťuje restaurace s venkovní terasou a salónky. Areál nabízí zájemcům 

uspořádání hokejové, fotbalové a jiné soustředění. Viz [29] 

Běh zámeckým parkem v Kravařích 

Letos bude startovat již 28. ročník tradičního červnového běhu pro všechny věkové 

kategorie. Závod je situován do krásného prostředí zámeckého parku v Kravařích. Trať 
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hlavního závodu tvoří čtyři okruhy v rovinatém terénu, celková délka tratě je 7 kilometrů. Viz 

[30] 

Slezský aeroklub Zábřeh 

Aeroklub nabízí provoz a rozvoj leteckých sportů. Jedná se zejména o motorové 

sportovní – soukromé létání, létaní na bezmotorových letadlech – kluzácích a parašutismus. 

Součástí letiště Zábřeh, kde se vše odehrává, je také letecká škola a základní výcvik 

parašutistů. Viz [31] 

Pstruží farma Bělá 

Pstruží farma s hájenkou  „U Chmelíka“ se nachází přibližně 1 kilometr za obcí Bělá 

směrem na obec Závada. Stará hájenka se sedmi základními kameny od původních majitelů 

Rotschildů byla postavena roku 1856. Roku 1896 u ní vznikla pstruží farma. Návštěvníci si 

mohou vychutnat rybí pochoutky nebo si po zapůjčení prutu ulovit rybu sami a to vše 

v krásném prostředí v blízkosti lesů. Na farmě je otevřeno od května do září o víkendech a 

svátcích. Viz [32] 

Obr. 3.16 Pstruží farma Bělá [32] 

 

3.16 Kulturní akce 

Kravařský odpust 

Toto slavné posvícení s již stoletou tradicí se koná každoročně od pátku do pondělí 

v termínu, který je nejblíže svátku sv. Bartoloměje (24.srpna), který je patronem kravařského 

kostela. Jedná se o lidovou pouť s církevním podtextem, ale také se spoustou atrakcí, stánky 

s pochutinami a bohatým hudebně-zábavným programem. Pouť je ukončena v pondělí večer 

efektním ohňostrojem. Nově probíhá také soutěž ,,O najlepši prajsky kolač“, které se mohou 

zúčastnit jak profesionální pekárny, tak i hospodyňky z celého Hlučínska. Součástí soutěže je 

ochutnávka koláčů širokou veřejností. Kravaře během těchto dnů navštíví desítky tisíc lidí. 

Viz [33] 
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Velikonoce na zámku v Kravařích 

Každoročně se vždy o víkendu 14 dní před velikonocemi pořádá na zámku 

v Kravařích výstavní akce „Velikonoce na zámku“. Návštěvníky lákají obyčeje a zvyklosti 

spojené s velikonoční tématikou. V historické kulise zámku je možné shlédnout ve svátečním 

aranžmá velikonoční vazby, pečivo, výrobky ze dřeva a keramiky, rukodělné výroby, ukázky 

řemesel, velikonoční výstavy prací dětí, mládeže a dospělých. Kulturní program v podobě 

živě hrané hudby a představení mládeže je zajištěn po celý víkend. Viz [34] 

Vánoce na zámku v Kravařích 

Tradiční Vánoce na zámku, které se konají každý rok druhý adventní víkend, 

pomohou návštěvníkům na chvíli zapomenout na předvánoční shon a navodit vánoční 

atmosféru. Hosté se mohou těšit na tradiční sváteční hudbu, lidové obyčeje a zvyky, na 

ukázky lidových řemesel, výstavu Betlémů, historické skupiny a loutkové divadlo. 

K zakoupení jsou zde připraveny baňky a další různé pozornosti pod stromeček. Viz [35] 

Obr. 3.17 Vánoce na zámku [35] 

 

Veteráni na zámku v Kravařích 

Originální dobové setkání historických vozidel se koná každý rok v prvním srpnovém 

víkendu na Mezinárodním srazu historických vozidel na zámku v Kravařích. Pro návštěvníky 

jsou připraveny vyšperkované podvozky, motory i karosérie. Majitelé historických 

dopravních prostředků svým dobovým oblečením podporují atmosféru této krásné doby. 

Během celého dne je připraven bohatý doprovodný program, který zahrnuje populární a již 

tradiční soutěž elegance za doprovodu swingové hudby.  
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Jezdecký a dostihový den na Albertovci 

V dostihovém areálu Hřebčína Albertovec, bývalého šlechtického sídla se koná 

jezdecký a dostihový den. V dopoledních hodinách je také otevřen areál hřebčína, který si 

budou moci návštěvníci detailně prohlédnout. Vrcholem dostihového odpoledne je 

Steeplechase Cross Country Albertovce na trati 5 000 metrů. Tato akce se pravidelně koná 

poslední červencový víkend. Viz [37] 

Obr. 3.18 Jezdecký a dostihový den na Albertovci [37] 

 

3.17 Folklór  

Kravařský folklórní soubor Karmašnice se pilně snaží udržet zvláštnosti ,,Prajské“, 

mezi které patří typické nářečí, kroje, zvyky i humor. Soubor se účastní nejrůznějších 

domácích i mezinárodních folklórních akcí a přehlídek. Viz [38] 

Různé spolky působí i v okolních vesnicích: 

� Bolatice – Dětský folklórní soubor Burianky 

� Šilheřovice - Dětský folklórní soubor Majíček 

� Štěpánkovice – Dětský folklórní soubor Škobránek a Folklórní soubor Srubek 

� Bohuslavice – Folklórní soubor Vlašanky 

� Dolní Benešov – Folklórní soubor Karmašnice 

� Kobeřice – Dechová hudba Kobeřanka  

3.18 Projekty spolufinancované Evropskou unií 

V oblasti cestovního ruchu získaly Kravaře finanční prostředky na realizaci dvou 

projektů. Partnerským městem obou projektů se stalo město Ratiboř. Přislíbená dotace městu 

činí 36 309,19 EUR a město se podílí částkou 6 407,52 EUR. Finanční prostředky pocházejí 

z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, který je součástí Operačního programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Viz [39] 
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3.18.1 Projekt  „Krava ře – Ratiboř blížeji – Koncepce rozvoje cestovního ruchu v 

Kravařích“  

Tento projekt se zabývá koncepčním řešením problematiky rozvoje cestovního ruchu 

v Kravařích a okolí. Turistické atraktivity v Kravařích a jeho okolí nejsou dostatečně 

využívány. Město spolupracuje se společností DC Vision s.r.o., která umožní identifikaci 

rozvojových potřeb a pomůže vytvořit kapacitu pro přeshraniční projekty. Toto podpoří 

budoucí rozvoj spolupráce mezi komunitami a úroveň společenských, kulturních a 

ekonomických vztahů na obou stranách hranice. Viz [39] 

3.18.2 Projekt „Krava ře – Ratiboř blížeji – Informační podpora cestovního 

ruchu“ 

Projekt podporuje česko – polskou přeshraniční spolupráci mezi Kravařemi a Ratiboří 

v oblasti podpory a propagace produktů cestovního ruchu, volnočasových aktivit a nabídky 

lokálních poskytovatelů služeb. Cílem je vytvořit propagační brožury, které budou 

prezentovat aktuální nabídku produktů cestovního ruchu v města Kravaře a Ratiboř. Brožury 

budou přeloženy do polštiny, angličtiny a němčiny. Hlavním cílem je zvýšení atraktivity 

regionů, přehlednost, aktuálnost a úplnost informací v nabídce lokálních poskytovatelů služeb 

a zvýšení informovanosti o nabízených službách. Viz [39] 
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4 SWOT analýza rozvoje cestovního ruchu v Kravařích a 

jeho okolí 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

Rozmanitost regionu 
 

Neatraktivní umístění na severovýchodě 
České republiky 
 

Dopravní dostupnost města (letecky, 
hromadnou dopravou, autem) 
 

Absence památek UNESCO 
 

Poloha mezi dvěma pohořími (Jeseníky, 
Beskydy) 
 

Absence letního koupaliště ve městě 
 

Mírné podnebí v kraji 
 

Absence veřejných WC ve městě 
 

Dostatečná kapacita stravovacích zařízení 
 

Nedostatečná kapacita ubytovacích zařízení 
 

Množství historických památek 
 

Malá možnost sportovního vyžití v zimních 
měsících 

Množství technických památek 
 

Nedostatek nákupních možností ve městě (o 
víkendech a večerech) 
 

Výskyt přírodních památek 
 

Chybí větší nákupní centrum s dostatečnou 
parkovací plochou 
 

Dostatečné možnosti sportovního využití 
 

Zatížení města nákladní a osobní 
automobilovou  dopravou 
 

Značené cyklotrasy 
 

Chybí obchvat města 

Kulturní akce ve městě a v okolí Absence kulturního domu  
 

Folklor a lidové tradice 
 

Absence venkovního zastřešeného jeviště 

Fungující informační centrum ve městě 
 

Propagační materiály a internetové stránky 
pouze v českém jazyce 

Besedník – kravařské noviny vydávané 11x 
ročně 
 

Špatné směrové značení sportovních a 
kulturních center 

Internetové stránky města 
 

Ve městě není žádná půjčovna jízdních kol 
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Bezplatný internet pro veřejnost (např. 
v městské knihovně a na obci) 
 

Neupravenost některých cyklotras  

Město využívání dotací Evropské unie 
 

Zánik městského kinosálu  

Příležitosti (Opportunities) Ohrožení (Threats) 

Využítí elektronického marketingu Atraktivita jiných krajů  

Přeshraniční spolupráce s Polskem Zájem o zahraniční cestovní ruch 

Zájem investorů Hospodářská krize 

Využití podpory malého a středního 
podnikání Evropskou Unií  

Znečištěné životní prostředí v kraji 

Rostoucí zájem o cestování ze strany seniorů 
i mladých lidí 

Znečištění ovzduší lidmi topícími kvůli 
vysokým cenám plynu tuhými topivy 

Další využívání dotací Evropské unie  Cestovní ruch bude brán jako nedůležitá 
součást ekonomiky 

Výstavba letního koupaliště Chybějící spolupráce mezi podnikatelskými 
subjekty 

Nabídka kompletních balíčků služeb Zánik folkloru a lidových tradic 

Nabídka služeb pro cyklisty (půjčovna kol, 
úschovna kol atd.) 

Časté opravy cest a následné omezení 
infrastruktury 

Zkvalitnění a prodloužení cyklo a in-line 
stezek  

 

Atraktivita agroturistiky  

Podpora kulturních akcí na zachování 
folkloru a tradic 

 

Zaměření restaurací na místní krajové 
speciality 

 

Zajištění celoroční atraktivity města  

Výstavba obchvatu města  

Zřízení kinosálu  
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5 Návrhy a doporučení 

Ze SWOT analýzy vyplynulo, že město Kravaře ve Slezsku má předpoklady stát se 

turistickou destinací. Region je zajímavý svými historickými památkami, tradicemi, kulturním 

a sportovním vyžitím. Analýza také ale poukázala na několik nedostatků, např. že region není 

zatím schopen zabezpečit kvalitní služby pro turisty a že cestovní ruch zde má sezónní 

charakter. Proto nyní podám několik doporučení, které pomůžou využít potenciálu, kterým 

město oplývá.  

Zlepšení propagace města 

Město má své vlastní kvalitní webové stránky www.kravare.cz, které informují o 

zajímavostech, aktualitách a blížících se akcích. Bohužel jsou ale pouze v českém jazyce. 

Doporučuji proto překlad portálu alespoň do angličtiny. Využívání internetu se pro cestovní 

ruch stalo globálním trendem, město proto také může využít služeb stránek založených na 

sociálních sítích jako je např. Facebook. Kravaře by také měly usilovat o zařazení na 

internetový portál www.kudyznudy.cz, který provozuje příspěvková organizace Česká 

centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Organizace podporuje příjezdový a domácí 

cestovní ruch a zaměřuje se na propagaci. Dalším důležitým prvkem je, aby publikace a 

propagační materiály města nebyly také vydávány  pouze v českém jazyce.  

Služby podporující cykloturistiku 

Hlučínsko má velký potenciál pro rozvoj cykloturistiky. Kraj je protkán 

cyklostezkami, některé z nich ale nejsou kvalitně upraveny a zcela na sebe nenavazují. 

Cyklista tedy musí část trasy absolvovat po hlavní komunikaci. Doporučuji proto stezky 

upravit a rozšířit. Vzrostl zájem o in-line bruslení, proto alespoň část cyklotras by bylo 

vhodné upravit i pro tento druh sportu.  

Cykloturistika je významnou součástí cestovní ruchu na Hlučínsku, proto by se měla 

věnovat dostatečná pozornost na služby věnované cyklistům. Město by mělo zajistit např.: 

� Zastřešené odstavné místo pro kola a zavazadla nebo místnost pro bezplatné uschování 

kol a zavazadel,  

� poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol a náhradních dílů pro kola, 

� servis a půjčovnu kol, 

� prodej cyklistických a turistických map okolí, 

� informační a rezervační servis pro zajištění ubytování, které poskytuje služby pro cyklisty, 
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� zajištění odvozu a přepravy zavazadel pro cyklisty. 

Zlepšení infrastruktury ve městě 

Zjistila jsem, že město je velice zatíženo nákladovou automobilovou dopravou. 

V posledních letech je také průjezd města ztížen z důvodu výstavby veřejné splaškové 

kanalizace a čističky. Kravaře by tedy měly usilovat o výstavbě obchvatu města. Silnice 

vedoucí do města jsou ve špatném stavu a nedostatečně udržovány. Komunikace jsou 

v nejhorším stavu vždy po zimních měsících. Cesty by proto měly být opravovány 

z kvalitních materiálů, aby se zabránilo opakovaným rekonstrukcím. 

Kultura ve městě 

 Všechny kulturní akce se vždy konají na zámku v Kravařích. Městu chybí kulturní sál 

či venkovní zastřešené jeviště a kinosál již několik let neexistuje. Není zde proto možnost 

konání koncertů a festivalů. Výstavba kulturního střediska či jeviště by proto byla vhodná. 

Gastronomie 

 Jak cizinci, tak turisti z České republiky, si rádi pochutnají na typicky českém či 

krajovém jídle, ochutnají pivo, vino a pálenku nebo se rádi přihlásí na kurz vaření. Mezi 

typické jídla kraje patří např. polévka kyselica, husa se zelím a bramborovým knedlíkem a 

jako dezert hlučínské koláče. Tradiční kuchyně se nyní vrací do módy a její propagace by 

mohla městu zajistit příliv dalších návštěvníků.   

Letní koupaliště 

V Kravařích se nachází sportovně rekreační komplex Bully aréna. Jeho součástí je 

nový, moderně zařízený aquapark. Bohužel je pouze krytý a nenabízí možnost letního 

koupání na sluníčku. Doporučovala bych tedy investici na rozšíření aquaparku i na venkovní 

bazén, který návštěvníky bude v létě lákat mnohem více.  

Nákupní středisko 

Možnost nákupu zde zastává pouze nákupní středisko TUTY, které je otevřeno 

v pracovní dny do 18:00 hodin a o víkendu pouze v sobotu do 12:00 hodin. Kapacita 

parkování u obchodu je také nedostatečná a výjezd zpět na hlavní cestu obtížný. 

Doporučovala bych tedy výstavbu nákupního centra s parkovištěm nebo alespoň prodloužit 

otevírací dobu střediska.  
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6 Závěr 

Cestovní ruch patří v současné době mezi přední ekonomické aktivity hospodářsky 

vyspělých zemí světa. Toto odvětví nabízí jak finanční přínosy, tak pracovní příležitosti. 

Domácí cestovní ruch je stěžejní pro rozvoj regionů a nabízí možnosti přínosu pro kraj. 

Cílem mé práce bylo zanalyzovat současný stav města Kravaře ve Slezsku a jeho 

potenciální vývoj v oblasti cestovního ruchu. 

Informace jsem získala z propagačních materiálů města, webových stránek a knižních 

publikací. Jelikož mi je město Kravaře velice blízké, znalosti jsem čerpala i z vlastních 

zkušeností.  

V teoretické části jsem popsala cestovní ruch z různých hledisek, přiblížila jeho 

historii a současné trendy. V další části jsem pak zkoumala město Kravaře ve Slezsku a region 

Hlučínsko, do kterého město spadá. Zjištěné informace jsem shrnula v praktické části 

bakalářské práce do SWOT analýzy. V této analýze jsem zjistila, jaké má město silné a slabé 

stránky a jakých příležitostí by bylo vhodné využít. Na základě těchto zjištění jsem podala 

orientační návrhy a doporučení, které by městu měly pomoci zlepšit rozvoj cestovního ruchu 

a zvýšit návštěvnost v kraji. 

Zpracování této bakalářské práce mě obohatilo o teoretické znalosti, praktické 

zkušenosti a zjistila jsem, že město Kravaře ve Slezsku a jeho okolí má velmi dobré 

podmínky, aby se stalo vyhledávanou turistickou destinací.  
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