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1 Úvod

Cestovní ruch zahrnuje zejména dopravu, turistická zařízení, poskytující ubytování a

stravování, služby cestovních kanceláří, průvodcovské služby, turistický informační systém a

je považován za mnohostranné odvětví. V rámci cestovního ruchu se dává do pohybu

každoročně na celém světě velké množství lidí, jak za účelem rekreace, tak za účelem

poznávání. 

Cestovní ruch patří v současné době mezi jedno z nejvýznamnějších odvětví, protože

pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu, podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu,

tvoří příjmy státního rozpočtu a bývá také označován za nejvýznamnější odvětví, ve kterém

vzniká nejvíce pracovních příležitostí. Cestovní ruch má význam pro zachování kulturního

dědictví, péči o kulturní a přírodní památky, výstavbu ekologických zařízení, přenášení

kulturních hodnot apod. Na druhé straně však může působit v těchto oblastech i

kontraproduktivně tím, že narušuje tradiční životní styl, negativně zasahuje do životního

prostředí a také působí sociální problémy mezi místními obyvateli a návštěvníky.

Již starověké civilizace přinesly první základy cestování jako přirozenou součást svého

rozvoje např. cesty za obchodem, válečné výpravy a kolonie, poutě věřících, stěhování národů

atd. Nejvíce podpořil rozmach cestování technický pokrok společnosti, zejména rozvoj

dopravy (automobilové, železniční, vodní a letecké) a to vyvolalo navazující rozvoj dopravní

infrastruktury a také rozvoj doprovodných služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování,

horské služby, služby průvodců, atd.)

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila okres, ve kterém žiji, jedná se o okres

Opava. Zde jsem se narodila, žiji zde již 22 let a toto místo je mi velmi blízké.
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2 Metodika zpracování a cíle práce

2.1 Metodika zpracování

Pro zpracování své bakalářské práce jsem použila několik metod. V první řadě metodu

analýzy, kterou jsem využila při práci s odbornou literaturou a také při práci se získanými daty

z internetu. Množství dat bylo velké, a proto bylo nutné vybrat to nejpodstatnější. Z tohoto

důvodu jsem použila metodu syntézy, pomocí které jsem zachytila výstižné základní, avšak

nejdůležitější údaje o okresu a městě Opava. Dále jsem použila metodu ilustrační. Do textu

jsem vložila různé obrázky a mapky, které přibližují okres Opava.

Bakalářská práce je rozdělena do 7 základních kapitol a podkapitol. V teoretické části

se zabývám metodikou zpracování a cílem práce. Teoretická východiska zahrnují rozdělení

cestovního ruchu, jeho formy, druhy a také obecné faktory a rozmístění. Součástí teorie je 3.

kapitola, ve které jsem shrnula historii cestovního ruchu a současných trendů. Další kapitolu,

která nastiňuje základní informace o okrese Opava, a také o samotném městě Opavě jsem

nazvala popis lokality. Návrhy na doporučení a zlepšení jsem zjistila na základě vypracované

SWOT analýzy, která zahrnuje přednosti a případné hrozby.

2.2 Cíl práce

Cílem mé práce je seznámení s problematikou cestovního ruchu v okrese Opava. Ve

své práci se zmíním o historii okresu Opava, o poměrech tohoto regionu, o slavných

osobnostech. Pomocí SWOT analýzy zmapuji předpoklady, které mi pomohou vyhodnotit

zjištěné skutečnosti a nastínit řešení pro další rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti. Chtěla

bych také přiblížit dominanty a krásy okresu Opava, zviditelnit dosud opominutelná místa ve

městě.
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3 Teoretická východiska

3.1 Definice cestovního ruchu

Existují desítky definicí pojmu cestovní ruch. Můžeme ho vymezit jako ,,soubor

činností zaměřených na uspokojování potřeb souvisejících s cestováním a pobytem osob

mimo místa trvalého bydliště, zpravidla ve volném čase za účelem odpočinku, poznávání,

zdraví, rozptýlení a zábavy, kulturního a sportovního vyžití, služebních cest a získání

komplexního zážitku“ [7].

3.2 Základní pojmy v cestovním ruchu

V souvislosti s definováním pojmu cestovní ruch byly vymezeny také další pojmy,

vztahující se k podrobnějšímu rozlišení různých typů účastníků v oblasti cestovního ruchu a to

jak domácího, tak mezinárodního. Je nutné vysvětlit rozdíly především mezi těmito pojmy.

Stálý obyvatel (rezident)

 V mezinárodním cestovním ruchu se pod tímto pojmem rozumí osoba, která ve

vztahu k určité zemi v této zemi žije alespoň jeden rok před příjezdem do jiné

země na dobu kratší jednoho roku.

 V domácím cestovním ruchu je za stálého obyvatele považována osoba, která ve

vztahu k danému místu v tomto místě žije alespoň šest po sobě jdoucích měsíců

před příjezdem do jiného místa na dobu kratší šesti měsíců.

Návštěvník (visitor)

 V mezinárodním cestovním ruchu je za návštěvníka považována osoba, která cestuje

do jiné země, než v níž má své trvalé bydliště, na dobu, která nepřekračuje jeden rok,

přičemž hlavním účelem její cesty je nevýdělečná činnost v navštívené zemi.

 V domácím cestovním ruchu je to osoba, která má trvalé bydliště v dané zemi a

cestuje na jiné místo v zemi mimo své bydliště na dobu kratší než šest měsíců,

přičemž hlavní účel její cesty je jiný, než vykonávání výdělečné činnosti v

navštíveném místě.
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Turista (tourist)

 V mezinárodním cestovním ruchu je za turistu považována osoba cestující do jiné

země, než v zemi, ve které má své obvyklé bydliště, na dobu zahrnující alespoň jedno

přenocování, avšak ne delší jednoho roku a hlavním účelem její cesty není výkon

výdělečné činnosti v navštívené zemi.

 V domácím cestovním ruchu je za turistu považována osoba, která je trvale usídlena v

zemi, cestující do jiného místa odlišného od jejího bydliště (v téže zemi), na dobu

zahrnující alespoň jedno přenocování, avšak ne na dobu delší šesti měsíců, přičemž

hlavní účel její cesty je jiný, než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.

Výletník (excursionist, sameday visitor)

 V mezinárodním cestovním ruchu je za výletníka považována osoba, cestující do jiné

země, než v níž má své trvalé bydliště na dobu kratší než 24 hodin, aniž by

přenocovala v navštívené zemi a hlavní účel její cesty je jiný, než vykonávání

výdělečné činnosti v navštívené zemi.

 V domácím cestovním ruchu je výletníkem osoba usídlená v dané zemi trvale, která

cestuje do místa odlišného od místa jejího trvalého bydliště na dobu kratší než 24

hodin, aniž by v navštíveném místě přenocovala, a hlavní účel její cesty je jiný, než

vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.

V závislosti na délce pobytu se dále rozlišuje:

 turista na dovolené (holidaymayker) – tj. turista, setrvávající na daném místě více

než určitý počet nocí nebo dnů,

 krátkodobě pobývající turista (short-term tourist) – tj. turista, který cestuje na

dobu nepřekračující tento limit, ale trvající déle než 24 hodin a zahrnuje pobyt alespoň

s jedním přenocováním.

Výše uvedené základní pojmy z oblasti cestovního ruchu již postupně přejímají

všechny státy světa a stávají se tak základem pro národní statistické programy cestovního

ruchu i pro statistiku cestovního ruchu v mezinárodních dimenzích.
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Turistické informační centrum

Význam turistického informačního centra v cestovním ruchu je primárně v uspokojení

potřeb návštěvníka získat informace bezprostředně navazující na jeho motivaci cestovat.

Takovou motivací se rozumí např. cesta za odpočinkem, za poznáním, za rodinou a přáteli, za

sportem, či za kulturou. Hlavní funkcí turistického informačního centra je pomoc cestujícím

návštěvníkům zorientovat se v místě působení, poskytnout jim všechny potřebné informace,

které vedou k uspokojení jejich potřeb při pobytu v oblasti. Jeho úkolem je zdarma poskytnout

návštěvníkovi všechny důležité informace a navázat s ním přívětivý kontakt, aby byl při

pobytu v oblasti spokojen, rád se sem opakovaně vracel, jeho pobyt byl co nejdelší a pro

region ekonomicky přínosný. Turistické informační centrum je účelové zařízení poskytující v

oblasti svého působení komplexní informace o všech službách, které souvisejí s cestovním

ruchem (např. informace o kulturních, společenských aktivitách, informace o turistických

atraktivitách v místě oblasti, informace o možnostech stravování, ubytování, atd.).

3.3 Typologie cestovního ruchu

V odborné literatuře se můžeme setkat s nejrůznějším členěním cestovního ruchu a to

v závislosti na tom, jak se projevuje v reálné konkrétní podobě jak na straně poptávky, tak na

straně nabídky.

Cestovní ruch lze členit dle těchto kritérií:

 převažující motivace účasti na cestovním ruchu,

 místo realizace,

 vztah k platební bilanci státu,

 způsob zabezpečení cesty a pobytu,

 délka pobytu,

 způsob financování,

 počet účastníků,

 věk účastníků,

 převažující prostředí pobytu,

 ostatní kritéria.

Samotné definování forem a druhů cestovního ruchu není stále ještě ustáleno, mnoho

autorů se v jejich vymezovaní liší a někdy dochází k jejich vzájemnému prolínání. Například
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J. Vystoupil a kol. [10] člení cestovní ruch na městský, veletržní a kongresový, lázeňský,

venkovský, zimní rekreaci, letní rekreaci u vody a vinařskou turistiku, aniž by bylo zcela

zřejmé, co je zde považováno za druh a formu cestovního ruchu.

3.4 Formy cestovního ruchu

Obecně je studium forem cestovního ruchu důležitým podkladem při geografických

výzkumech cestovního ruchu, protože charakter převládajících aktivit ovlivňuje vývoj

vzájemných vazeb mezi cestovním ruchem a krajinou [8].

Členění na formy cestovního ruchu slouží v první řadě obchodní, propagační a

pracovní praxi. Při rozlišování forem cestovního ruchu se vždy zdůrazní určitý prvek, např.

věk, motiv účastníka nebo způsob dopravy. K primárním motivům realizace cestovního ruchu,

ze kterých se vyčleňují formy cestovního ruchu, patří motivy ekonomické, kulturní, rekreační,

společenské, sportovní a specifické. Nejrozšířenější a zároveň nejstarší formou cestovního

ruchu je rekreační cestovní ruch, který bývá často spojován s fyzickou a psychickou

regenerací. V souvislosti s níže zkoumaným územím je nutné hovořit zejména o kulturním

cestovním ruchu, jehož hlavním motivem je získávání znalostí o navštěvované destinaci a

také poznávání.

Cestovní ruch lze rozdělit podle [4]:

1. Místa

a) domácí cestovní ruch (jedná se o cestovní ruch na území státu, ve kterém jsou

cestujícími občané státu),

b) zahraniční cestovní ruch, který lze dále rozdělit na aktivní (příjezdový) a na

pasivní (výjezdový).

2. Doby pobytu

a) krátkodobý (do 3 dnů),

b) dlouhodobý (nad 3 dny).

3. Počtu účastníků

a) individuální (jednotlivci), 

b) skupinový (zájezdy),

c) masový (např. poutě, sportovní události).

4. Způsobu organizace

a) organizovaný,
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b) neorganizovaný.

5. Způsobu dopravy

a) silniční,

b) železniční,

c) letecká,

d) vodní (říční i námořní doprava),

e) ostatní (pěší turistika, cykloturistika).

6. Způsobu placení

a) komerční (plně hrazený zákazníkem),

b) vázaný (zákazník hradí pouze část nákladů, musí splnit určité podmínky např.

členství v organizaci).

3.5 Druhy cestovního ruchu

Druhové členění, neboli členění na základě vnějších podmínek, zohledňuje zejména

jevový průběh cestovního ruchu a také způsob jeho realizace v závislosti na ekonomických,

geografických, společenských a jiných faktorech.

Jedná se o:

 rekreační, jehož cílem je dosažení odpočinku, reprodukce a zlepšení fyzické a

psychické kondice a je realizovaný ve vhodném prostředí (můžeme zde zahrnout také

příměstskou rekreaci – víkendy na chatách, chalupách),

 náboženský, zde se jedná o návštěvu poutních a posvátných míst, církevních památek,

je označován jako poutní turistika,

 kulturně poznávací, zde se jedná o poznávání historie, kultury, zvyků a tradic vlastního

i jiných nároků (základem jsou přírodní zajímavosti, architektura, umělecká díla),

 vzdělávací, podstatou je naučit se něco nového (jazyk, odborné profesní znalosti),

 poznávání přírody, jedná se o poznávání přírodních rezervací, národních parků, 

 dobrodružný, je spojený s  testováním fyzických a psychických vlastností (např.

adrenalinové sporty),

 profesní, zahrnuje obchodní služební cesty, účast na veletrzích, výstavách a

kongresech, 

 společenský, jedná se o setkávání s příbuznými, přáteli a známými, kteří mají stejné

zájmy,
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 politický, jedná se o mítinky politických stran,

 zdravotní, zahrnuje zdravotní prevenci, rehabilitaci, léčení následků nemocí v lázních, 

 sportovní, jedná se o vlastní sportovní aktivity, o pasivní diváctví na sportovních

akcích a také loveckou turistiku,

 nákupní, jedná se o cesty za nákupy,

 venkovský, spojuje rekreaci s  venkovskými možnostmi (např. chov domácích zvířat),

 specifický, jedná se například o turistiku pro tělesně postižené.

3.6 Obecné faktory rozvoje a rozmístění cestovního ruchu

Faktory rozvoje a rozmístění cestovního ruchu dělíme z ekonomického hlediska a

geografického hlediska na lokalizační faktory (přírodní podmínky, kulturně-historické

podmínky), selektivní faktory (demografické, urbanizační, ekonomické a politické faktory) a

realizační faktory (materiálně technická základna, dopravní předpoklady).

3.6.1 Lokalizační faktory

Lokalizační faktory mohou mít přírodní i společenský charakter. Při samotné realizaci

cestovního ruchu sehrávají důležitou roli. Představují soubor podmínek, které jsou

významným vnějším motivačním činitelem a předurčují funkční využití konkrétní oblasti na

základě přírodních možností, kvality, povahy společenských podmínek a atraktivit. V

souvislosti s přírodním prostředím jde hlavně o geomorfologický, klimatický, hydrologický a

biologický potenciál oblasti. Kulturně historický potenciál destinace je tvořen uměle

vytvořenými složkami, které zahrnují takové atraktivity cestovního ruchu, které svou

hodnotou přitahují určitý okruh návštěvníků. Jednotlivé komponenty ovlivňují lokalizaci

cestovního ruchu společně, pouze výjimečně působí samostatně. Ve vztahu k cestovnímu

ruchu mají však lokalizační faktory svým způsobem druhotný význam. Poskytují jen určité

možnosti, o jejichž využití rozhodují z hlediska cestovního ruchu selektivní a realizační

podmínky [7].

3.6.2 Selektivní faktory

Selektivní předpoklady jsou do jisté míry protikladem lokalizačních. Selektivní faktory

především stimulují vznik cestovního ruchu a ovlivňují kvantitativní a kvalitativní parametry

účasti obyvatelstva. Demografická struktura obyvatelstva výrazně determinuje rekreační
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nároky a preference. Stává se tak velmi důležitým vstupním údajem například pro

vypracování marketingových studií. Základním diferenciačním faktorem je pak urbanizace,

která vyčleňuje městské obyvatelstvo od venkovského, které se často vyznačuje poněkud

odlišnými nároky na cestovní ruch. Neméně klíčové ekonomické vlivy pak ve výsledku

spoluurčují celkovou úroveň poptávky, která je závislá jak na dosažené životní úrovni

populace, tak na objemu fondu volného času [7].

3.6.3 Realizační předpoklady

K vlastnímu uskutečnění cestovního ruchu dochází až díky realizačním předpokladům,

které přeměňují potenciál v podobě lokalizačních a selektivních faktorů v realitu. Tyto vztahy

realizují prostřednictvím komunikačních předpokladů a materiálně-technickou základnou

cestovního ruchu. Pod materiálně-technická zařízení můžeme zahrnout ubytovací, stravovací,

sportovní, sportovně-rekreační, zábavní zařízení a dopravní zařízení s výraznou rekreační

funkcí (vleky, lanovky apod.). Kvalita a hustota komunikačních sítí jsou pak základním

předpokladem prostorové realizace a rozvoje cestovního ruchu [10].

3.7 Materiálně technická základna

Materiálně technická základna plní základní úlohu při poskytování potřeb účastníků

cestovního ruchu. Existence materiálně technické základny je hlavní podmínkou pro

využívání předpokladů území pro cestovní ruch a rekreaci.

Tato základna je tvořena souhrnem hmotných prostředků, sloužících k realizaci účasti na

cestovním ruchu, k realizaci a tvorbě služeb pro účastníky cestovního ruchu a také ke splnění

předpokládaných cílů této účasti.

Funkční dělení materiálně technické základny:

 stravovací služby, 

 ubytovací služby,

 služby cestovních kanceláří, agentur,

 doprava,

 sportovně rekreační zařízení,
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 doplňkové služby (směnárny, finanční služby, prodej suvenýrů a předmětů, které

souvisí s cestovním ruchem).

3.7.1 Stravovací služby v cestovním ruchu

Již Abraham Maslow zařadil do své pyramidy potřeb fyziologické potřeby, které

zahrnují potřeby hladu a žízně, tzv. potřeby stravování, které lze uspokojit:

 individuálním nákupem v maloobchodní síti, přípravou pokrmů v domácnostech, 

 naturální výrobou a naturální spotřebou,

 soustavou společného stravování.

Rozlišujeme:

Závodní stravování, které uspokojuje potřebu výživy zaměstnanců v průběhu

pracovního dne. Je zaměřeno na poskytování obědů a večeří stálému okruhu zákazníků,

poskytuje základní a doplňkovou formu stravování. Stravující si hradí pouze část ceny jídla.

Materiálně technickou základnu tvoří:

 jídelny podniků,

 kantýny, 

 bufety.

Školní stravovaní je zaměřeno na stravování žáků, studentů a zaměstnanců,

pracujících ve školském zařízení. Je zde nutné dodržovat hygienické předpisy a zásady pro

přípravu jídel.

Materiálně technickou základnu tvoří:

- školní jídelny,

- stravovací zařízení zajišťující školní stravování na základě smlouvy.

Restaurační služby, které na rozdíl od předchozích jmenovaných tvoří důležitou

funkci a to společenského styku a zábavy lidí. Uspokojení potřeb výživy patří mezi základní

funkci restauračních služeb.
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Restaurační služby se dělí do kategorií dle rozsahu a kvality poskytovaných služeb:

 samostatná služba (pouze stravování): restaurace, bary, občerstvení, kiosky, kavárny,

čajovny apod.,

 stravování spojené s doplňkovými službami – penziony, hotely F1 (pouze snídaně či

polopenze).

Typické rysy:

 plná úhrada ceny jídla,

 stravování pro velké skupiny ve speciálních prostorách,

 musí odpovídat stanoveným hygienickým předpisům,

 všechna hostinská zařízení (mimo občerstvení a kiosky) musí mít sociální zařízení

odděleně,

 franchisingové formy podnikání se začínají uplatňovat v souvislosti s pronikáním

zahraničních společností do oblasti pohostinství i na území České republiky

Franchising v cestovním ruchu

Vznik franchisingového systému je datován do roku 1954, kdy Ray Kroc získal od

bratrů Mac a Dick Donaldových licenci na technické know-how a ochrannou firemní značku

McDonald´s. První restaurace byla otevřena ve státě Illionois v roce 1955. V zahraniční byla

první restaurace otevřena v Kanadě a to v roce 1957. 

Franchising je systém distribuce, který provozuje podnik určitého vlastníka tak, jako

by tento podnik byl součástí velké sítě používající stejnou obchodní značku, stejné symboly,

vybavení, zařízení a poskytující standardizované služby či výrobky. Je založen na úzké a

trvalé spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů. Franchisor

poskytuje svým franchisantům právo a ukládá jim zároveň povinnost provozovat obchod

podle jeho konceptu. Franchisant je v tomto smyslu oprávněn a zavázán využívat, za úplatu a

za stálé technické a hospodářské podpory franchisora, značku zboží, služeb, nebo jiná

autorská práva, jakož i know-how patřící poskytovateli franchisy, a to v rámci a po dobu

stanovenou franchisingovou smlouvou, kterou za účelem takového podnikání podepsaly obě

strany. 

Podstata franchisingu spočívá v propojení jednoho partnera ekonomicky silného

s dobrým postavením na trhu a se zájmem i nadále rozšiřovat distribuci své produkce
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s partnerem, řadou partnerů slabých, kteří teprve začínají se svou samostatnou výdělečnou

činností.

Hlavní rysy franchisingu:

 Je to licence na podnikání po určitou dobu v určené geografické oblasti pod názvem

poskytovatele a s použitím jeho ochranných známek a loga.

 Předmětem franchisingové smlouvy je obchodní činnost, obvykle ve formě služby,

která již byla vyzkoušena a testována na trhu a za určitých podmínek je proveditelná

kdekoliv a kýmkoliv.  

 Franchisor poskytuje celkový obchodní koncept této metody a nabyvatel ho musí plně

dodržovat. Např. v oblasti rychlého občerstvení musí nabyvatel dbát na dodržování

tajných receptur i na vzhled prostředí, kde se občerstvení podává. 

 Poskytovatel zaškolí nabyvatele v provozu franchisingového podniku dle metody

rozpracované v manuálu. 

 Poskytovatel dává k dispozici své služby – propagační služby, marketing, poradenství

(týkající se získání potřebných finančních prostředků na počáteční nutné investice),

v oblasti průzkumu trhu, podporu při jednání o pronájmu vhodných prostor, pomoc

při vyřizování administrativy, při vedení účetnictví.

 Za poskytnutí práv k užívání obchodní metody a za poskytování služeb se nabyvatel

zavazuje provést úvodní investice do podniku a potom pravidelně platit poskytovateli

z dosaženého obratu svého podniku. Nabyvatel může být povinen odebírat vybavení,

suroviny a služby pro chod podniku od vybraných dodavatelů určených

poskytovatelem nebo přímo od poskytovatele.

3.7.2 Ubytovací služby v cestovním ruchu

Ubytovací služby mají charakter produktu neskladovatelného. Podílejí se podstatně

značným rozsahem na zajištění a realizaci cestovního ruchu.

Kritéria členění ubytovacích zařízení podle:

Časového využití na:

 celoroční (základní fond ubytovacích kapacit),

 dvousezónní (léto, zima),
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 jednosezónní (léto nebo zima).

Charakteru zařízení na:

 pevná zařízení: hotely, motely, ubytovny, penziony, kempy, ubytování v soukromí,

 pohyblivá zařízení: lodě, botely, obytné přívěsy.

Provozovatele na:

 zařízení volného cestovního ruchu,

 zařízení vázaného cestovního ruchu (chaty, ubytovny, lázeňské léčebny).

Druhu zařízení:

 hromadná a individuální.

Hromadná:

 hotel – min 10 pokojů pro hosty včetně poskytování stravovacích služeb během

celého dne, 5 kategorií, úrovní (*****)

 hotel - min 10 pokojů, omezené stravovací služby, minimálně snídaně, 4 třídy

 motel - min 10 pokojů a rozšířené služby pro motoristy, rozsáhlé parkoviště, 4 třídy

 penzion - min 5 pokojů, ostatní služby by měly být na úrovni hotelu, 4 třídy

 botel – hotel na lodi, která je trvale zakotvena

 kemp – vlastní ubytovací zařízení (stan nebo obytný přívěs), pronajatá chatka,

bungalov, 4 třídy

 turistická ubytovna – skromnější ubytovací zařízení, ve kterém se nachází větší počet

lůžek, pouze 2 třídy [6].

Individuální:

 obytná místnost,

 ubytování, nacházející se v soukromí, až 4 třídy,

 pronájem samostatných objektů (chaty, chalupy, rekreační domy).

Certifikace ubytovacích služeb

Certifikace soukromých subjektů, které poskytují ubytovací služby v cestovním ruchu,

byla do konce roku 2003 zařazena na seznam 55 překážek rozvoje cestovního ruchu v ČR,

proto dva největší profesní svazy sdružující hotely, penziony a podobná zařízení sjednotily

nová pravidla hodnocení ubytovacích zařízení a stanovily přesná kritéria pro zařazení
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provozovny do určité kategorie, stanovily jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení v ČR.

Certifikace byla uznána Českou centrálou cestovního ruchu a Ministerstvem pro místní

rozvoj. Platnosti nabyla v lednu roku 2004. 

Jedná se o rozdělení ubytovacích zařízení do skupin a to podle rozsahu a kvality

poskytovaných služeb. Rozdělení hotelů do kategorií od 1 až 5 hvězdiček je mezinárodně

zavedeným pojmem. Certifikát je od roku 2006 udělován na dobu 4 let a klasifikační komise

rozhodne o udělení certifikátu každému podnikateli, na základě jeho požadavku a splnění

daných kritérií (poplatek 1500 Kč pro členy profesních asociací a 3000 Kč pro ostatní, vyplní

dotazník, komise rozhodne o udělení certifikátu a počtu přidělených hvězdiček) [12].

Hotelnictví

Hotelový průmysl představuje soubor, který zahrnuje výstavbu, řízení a organizaci

hotelů, budování hotelových řetězců. Faktory, které ovlivňují rozvoj hotelnictví:

 rozvoj dopravy,

 pokles cen služeb,

 rozvoj informačních technologií,

 internacionalizace mezinárodního cestovního ruchu.

V hotelnictví rozeznáváme několik základních způsobů provozování hotelů:

 nezávislý hotel – hotel, který je provozován nezávisle na jiném hotelovém subjektu, 

 rezervační systém: hotel nebo hotely, které využívají výhod celosvětového

reservačního systému na základě uhrazení členského poplatku, 

 franšízový systém -  systém zahrnuje celosvětový rezervační systém, manuály řízení

a školení standardu kvality (počáteční, průběžná a vzdělávací), marketing, včetně

reklamních kampaní, centrální nákup (slevy u dodavatelů, nižší poplatky za akceptaci

platebních karet) controling, poradenství (interní publikace, kontakty, regionální

a celosvětové konference). Hotely využívají ochrannou hotelovou známku globálního

významu, průběžně dostávají od mateřské společnosti řetězce komplexních služeb,

 hotely vlastněné hotelovými skupinami - hotely, které vlastní hotelové řetězce,

bývají stabilní finanční jistotou provozovatele sítě,

 hotely pronajaté hotelovými skupinami - jedná se o nejobvyklejší způsob předání

hotelového objektu do správy jiného subjektu. V České republice se však pronájmy
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hotelů a penzionů neosvědčily, jelikož nájemci nemají odpovídající vztah k zařízení

[6,11].

Yield Management

V poslední době se v hotelnictví začíná uplatňovat tzv. výnosový management = Yield

Management. Někdy nazývaný také "management výnosů" nebo "cenotvorba". Jedná se o

zvláštní způsob odstupňování cen, který se zakládá na vytváření přídělů (kontingentaci), tedy

určité množství konkrétního zboží má určitou cenu. Je-li tento kontingent spotřebován, je

stejné zboží k dispozici již jen za jiné (většinou vyšší) ceny. V případě správného používání

umožňuje yield management rovnoměrné vytížení i při kolísající poptávce a maximalizuje

takto celkový výnos určité výkonové jednotky. Yield management pochází původně z oblasti

letecké dopravy, ale v současnosti se používá také v jiných druzích přepravy [12].

Tato technika se využívá k překonání kolísavosti, nevyrovnanosti poptávky                   

     (např. v restauracích dochází ke střídání období vrcholné poptávky – čas obědů a období

slabé poptávky – mezi koncem obědů a začátkem večeří). Cílem je rovnoměrněji využívat

stávající kapacity. Nástrojem je cenová diferenciace, která je založená na segmentaci trhu

cestovního ruchu (např. 2 velké a velmi rozdílné segmenty: cestující na dovolené a cestující,

kteří cestují obchodně). Yield managemant může zlepšit ekonomické výsledky zvýšením

obsazenosti sedadel v letadle, vlaku či autobuse, zvýšením vytíženosti pokojů v ubytovacím

zařízení.

Cílem yield managementu je stanovit optimální cenu s ohledem na konkrétní

podmínky v dané organizaci, s přihlédnutím k rozdílným segmentům trhu a období [6].

3.7.3 Dopravní služby v cestovním ruchu

Doprava je základní podmínkou realizace cestovního ruchu a to ve všech jejích

formách. Cestovní ruch je přímo závislý na rozvoji dopravy. Rozhodující část dopravních

systémů byla vybudována a slouží pro hospodářské účely, tomu odpovídá i rozmístění

dopravní infrastruktury. Některá dopravní infrastruktura se buduje výhradně pro potřeby

turistiky. Příkladem jsou lanovky, lyžařské vleky, horské tratě apod. 

Členění dopravy podle:

 použitého dopravního prostředku: pozemní (železniční, silniční), letecká, vodní,



22

 oblasti dopravy na: vnitrostátní, mezinárodní,

 jízdního řádu na: služby pravidelné dopravy, služby nepravidelné dopravy.

Železniční doprava 

Železniční doprava patří ke kolejovým druhům dopravy. V České republice jsou

hlavním přepravcem České dráhy. 

Typické znaky:

 přednosti: hromadnost, plynulost a bezpečnost,

 málo závislá na přírodních jevech a na ročním období, 

 ve světě mnohdy dražší než autobusová, avšak pohodlnější, luxusnější než autobusová

doprava,

Služby poskytované v rámci železniční přepravy:

 pravidelná doprava (přeprava veřejnosti i účastníků cestovního ruchu),

 nepravidelná doprava (rekreační vlaky respektují některé požadavky cestovního

ruchu, např. kola mohou do vlaku v sezóně, zvláštní vlaky, které se vypravují

v případě celostátních nebo mezinárodních akcí).

Doplňkové služby:

 informace o spojích, 

 úschova a přeprava zavazadel, 

 rezervace míst a jízdenek, 

 restaurační služby.

Silniční doprava 

V cestovním ruchu existují dvě základní formy silniční přepravy:

 autokarová doprava,

 individuální mototuristika.

Typické znaky:

 plynulost ovlivňuje hustota silničního provozu, havárie apod.,
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 cenová dostupnost,

 částečná závislost na počasí.

Autobusová doprava

Autobusová přeprava patří k nejvyhledávanějším způsobům dopravy.

Rozdělení:

 pravidelná – dle jízdního řádu. Linkové autobusy, provozují je dopravní společnosti

např. TQM,

 nepravidelná – vzniká na základě smlouvy mezi dopravní společností a jiným

subjektem (podnik, škola apod.). Provozovatelem nepravidelné autobusové dopravy

mohou být také podnikatelské subjekty jako např. cestovní kanceláře, soukromí

autodopravci, apod. Dopravce určí smluvní cenu, která se odvíjí od typu autobusu,

jeho velikosti, počtu ujetých kilometrů, délce pobytu či počtu řidičů.

Letecká doprava 

Letecká doprava patří mezi nejrychlejší způsob přepravy. Dříve patřila letecká doprava

k symbolům luxusu spojeným s prvotřídními službami. Postupem času začala klesat úroveň

kvality služeb v důsledku snižování cen a snahy přepravit maximum klientů. Začaly se

vyskytovat zpoždění letu, dlouhé čekání na odbavování apod. 

Typické znaky:

 nejrychlejší, 

 částečně ovlivněna povětrnostními vlivy, 

 cena relativně vysoká, ale v dnešní době již dostupná široké veřejnosti.

Rozdělení letadel podle počtu míst k přepravě cestujících:

 aerotaxi (3-10 cestujících),

 střední dopravní letadla (30-100 míst),

 velká dopravní letadla (nad 100 míst).

Podle provozní rychlosti rozlišujeme letadla:

 podzvuková,

 nadzvuková,
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 vysokorychlostní.

Většina letadel umožňuje přepravu v různých třídách, které se odlišují rozsahem

a úrovní poskytovaných služeb a to se odrazí v ceně přepravy. 

Rozlišujeme:

 F - první třída (first class),

 Y - ekonomická třída (economy class),

 C - klubová třída (business).

Správa letiště a letecké společnosti zajišťují cestujícím služby:

 informace o spojení, volných místech, rezervace místa, úschova zavazadel, přeprava

zavazadel, informační panely,

 transfery z terminálu ve městě na letiště a zpět, přeprava mezi budovou letiště

a letadlem, transfer mezi letišti,

 celní a pasová služba,

 odbavení cestujících a zavazadel, služby VIP,

 palubní služby (občerstvení během letu, noviny, prodej dárkových předmětů),

 směnárny, obchody, spoje, taxislužby, půjčovna aut a další.

Vodní doprava 

Vodní doprava patří k nejstarším druhům přepravy osob a představuje přepravu

účastníků cestovního ruchu plavidly po vodních dopravních cestách. Nejvyužívanější je vodní

doprava v  přímořských zemích a v zemích velkých splavných řek (např. Egypt – plavba po

Nilu, Řecko – Egejské moře – výlety na ostrovy). V České republice je lodní přeprava

provozována zejména v letním období (říční plavby po Vltavě, výletní plavby po přehradách).

Podle druhu dopravní cesty dělíme vodní dopravu na vnitrozemskou a námořní. 

Typické znaky:

 pomalá (klidná),

 atraktivní, 

 nepružná,

 nákup lodních lístků dle tříd podle různé úrovně sezení, komfortu (celé kajuty, pouze

sedadla, paluba bez sedadel).
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Hromadná vodní doprava

Členění hromadné vodní dopravy:

 výletní lodě: jedná se o jednodenní poznávací výlety s řadou atrakcí, např. tzv. pirátské

lodě,

 okružní plavby: plavby, které trvají minimálně týden, jedná se o velké lodě, kde jsou

poskytovány základní služby (ubytování, přeprava, stravování), rekreační služby

(bazény, posilovny, masáže), společensko-zábavní (diskotéky, noční bary) a ostatní

služby (lékař, směnárny, obchody, apod.),

 trajekty: jedná se většinou o pravidelné linky, velké lodě, které slouží k přepravě osob,

aut i autobusů po určité trase (do Anglie, Švédska,...),

 individuální: motorové čluny, jachty, apod.

3.8 Vývoj cestovního ruchu

Cestování a poznávání vzdálených zemí provázelo vývoj starověkých civilizací

odedávna a bylo svým způsobem podmínkou jejich úspěšného rozvoje, kulturního a

duševního obohacování a ekonomického násobku, ať už šlo o civilizace Sumerů, Peršanů,

Asyřanů, Řeků, Římanů či Egypťanů. Ve středověku patřilo cestování k životnímu stylu

šlechty, později i bohatých měšťanů a kupců. Vznikaly kvalitní mapy tehdy známého světa a

významné cestopisy [5].

3.8.1 Historie cestovního ruchu

Již starověké civilizace přinesly první základy cestovního ruchu, který byl součástí

jejich rozvoje (cesty za obchodem, válečné výpravy a kolonie, poutě věřících atd.). Už v

období renesance bylo cestování podpořeno některými významnými osobnostmi (Vasco de

Gama, Kryštof Kolumbus a další), které přispěly k navštěvování nových míst ve světě. V době

baroka měly největší podíl na cestování cesty za účelem rekreace, zábavou a také cesty do

lázní. Na přelomu 18. a 19. století byl mohutný rozmach cestování podpořen rozvojem

průmyslu a dopravy, především železniční. Na začátku 19. století se objevily další technické

možnosti spojené s cestováním, zejména rozvoj leteckého a automobilového průmyslu. 

Rozvoj a rozmístění turistických destinací rozdělil cestovní ruch do několika segmentů:
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 přímořské oblasti,

 horské oblasti,

 venkovské oblasti.

Nejstarším a také nejvyhledávanějším segmentem turismu jsou návštěvy přímořských

letovisek. Každoročně pobývá na březích jižní Evropy přes 100 miliónů turistů z různých

zemí. Později se začal rozvíjet cestovní ruch v horských oblastech, zejména v atraktivních

vysokohorských oblastech (rakouské a švýcarské Alpy). Od počátku 20. století si majetnější

vrstvy lidí pronajímaly tzv. letní byty na venkově, které vytvořily základy vzniku

venkovského cestovního ruchu vytvořeného z původně dlouhodobých sezónních pobytů na

venkově [10,9].

3.8.2 Současné trendy cestovního ruchu

Cestovní ruch představuje významné národohospodářské odvětví, které má průřezový

charakter, na jehož realizaci se podílí řada dalších odvětví, jako např. doprava, kultura,

stavebnictví a další.

Podle studie Světové organizace cestovního ruchu (WTO – World Tourism

Organisation) „Vize cestovního ruchu pro rok 2020“ bude dlouhodobé cestování zabírat místo

nynějších 24 % celých 32 % v zahraničním cestovním ruchu a každá třetí cesta bude

dlouhodobým pobytem v jiném regionu světa. 

Podle populačních projekcí OSN pro WTO po vyřazení lidí, kteří nemohou být

považování za reálné potencionální cestovatele (osoby velmi staré a velmi mladé, osoby

nemocné a osoby s neadekvátními finančními možnostmi) je zřejmé, že největší podíl na

mezinárodním cestovním ruchu budou představovat Evropané, a to 14 % (tedy jeden ze

sedmi), zatímco v jižní Asii to bude pouze jeden ze sta. Celosvětově se bude v roce 2020

účastnit mezinárodní turistiky 7 % lidí (tedy jeden ze čtrnácti).

Podle WTO je současný stav dopravy pod úrovní tržní a průmyslové kapacity.

Odhaduje se, že mezinárodního cestovního ruchu se účastní méně než 3,5 % světové populace

a tento počet by mohl narůst v příští dekádě až na 7 %. Cestovní ruch se stává zranitelnějším a

více podléhá reakcím na ekonomické problémy, na nedostatek bezpečnosti a jistoty, na

ohrožení životního prostředí a zdraví. Tyto potíže mají dopad na konkrétní destinace a



27

regiony. Chování spotřebitelů bude ovlivněno narůstajícím znečištěním přírodního prostředí a

náklady spojenými s neúměrnou frekvencí dopravy.

Většina populace ve vyspělých zemích má zájem o cestování a disponuje prostředky,

které jí to umožňují. Počet starších osob v těchto zemích vytvoří vyšší procento celkové

populace, což bude pozitivní pro zahraniční cestovní ruch, především pro dlouhodobé pobyty.

To umožňuje výrazný růstový potenciál [3].

3.9 SWOT analýza v cestovním ruchu

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) a

slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), které jsou spojené

s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou apod. Tato

metoda analýzy se používá především v marketingu, např. při analýze a tvorbě politik. Pomocí

této metody je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové

možnosti růstu. 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym v 60. a 70. letech. V cestovním

ruchu pomáhá tato analýza určit současnou pozici destinace na trhu. Silné a slabé stránky

destinace, informace o příležitostech a ohroženích nabídky destinace lze určit pomocí dvou

základních otázek a to: ,,Z čeho se skládá nabídka destinace cestovního ruchu?“ a ,,Co

ovlivňuje úspěšnost nabídky destinace na trhu a v jakém směru?“
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SWOT analýzu je možno členit pomocí mřížky:

Tabulka č. 3. 1 – Mřížka SWOT analýzy

SWOT-analýza
Interní analýza

Silné stánky Slabé stránky

Exter

ní

analýz

a

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.

Zdroj:[21]

Vnitřní analýza

Silné a slabé stránky destinace a identifikování jejich synergického efektu, za účelem

použití silných stránek pro úspěšnou marketingovou strategii a minimalizace negativních

dopadů slabých stránek tvoří vnitřní část SWOT analýzy. 

Výsledkem analýzy je odhalení specifických předností destinace, kterými se výrazně

liší od konkurence. 

V této části SWOT analýzy by měly být položeny např. 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.)
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 Kde se destinace nachází? (dálnice, hlavní cesty, železniční tratě vedoucí do

destinace, okolní letiště, apod.)

 Kdy je vytíženost destinace nejvyšší a které období je nejhorší? (období roku,

dny v týdnu apod.)

 Kdo jsou návštěvníci destinace? (senioři, bohatí, ženy, účastníci kongresů,

rodiny, turisté, mladí lidé apod.)

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

neutrální, nevraživý apod.)

Vnější analýza

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

v souvislosti s určením specifických předností destinace. Příležitosti představují výhody, které

vyplývají ze silných stránek a výhody, které jsou spojeny s vnějším prostředím destinace.

Ohrožení vyplývá ze slabých stránek destinace a nevýhod, které se vyskytují ve vnějším

prostředí. Při této analýze je nutné identifikovat existující i potenciální trh a vyhodnotit

nejsilnější konkurenty, dále získat informace o ekonomických, kulturně-sociálních,

politických, technologických a ekologických faktorech [7].
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4 Základní informace o okrese Opava

4.1 Základní informace o Opavsku

Opavsko je kraj ležící na severu Moravy v regionu Slezsko. Rozkládá se na ploše

11 264 km2, je zde 80 obcí s přibližně 181 000 obyvateli. Nejdůležitějšími vodními toky jsou

řeky Opava a Moravice. Výraznými přírodními dominantami krajiny jsou na západě a

jihozápadě horské masivy Hrubého a Nízkého Jeseníku, na jihu Opavská pahorkatina, jež je

součástí Středopolské nížiny, na východu Ostravská pánev, která patří do Vněkarpatské

sníženiny. Opavsko je krajina kouzelných výhledů, úchvatných romantických zákoutí, které

nabízejí mnoho příležitostí k rekreaci, poznávání, k výletům i sportovním aktivitám. 

4.1.1 Historie Opavska

Ačkoli pozůstatky lidského osídlení Opavska pocházejí již z období pravěku, do dějin

Českého státu se region zapisuje až ve 13. století, kdy se představitelem Opavského vévodství

stává nemanželský syn Přemysla Otakara II., Mikuláš Opavský. Tím se Opavsko natrvalo

státoprávně stabilizovalo jako zemský útvar odlišný od Moravy. 

Důležitá data z historie:

1356 - Karel IV připojil Slezsko ke Koruně české, 

1742 - po prohrané válce s Pruskem zůstala Rakousku pouze malá část jižního

Slezska s Opavou,

1782 - císař Josef II spojil Slezsko s Moravou,

1849 - nástupem Bachova absolutismu je Rakouské Slezsko odděleno od

Moravy jako země Rakouské monarchie, 

1920 - vznikem Československa se ke Slezsku připojilo Hlučínsko a Těšínsko, 

1939 - Hlučínsko bylo připojeno k Velkoněmecké Říši, Opavsko se stalo

součástí Sudet,

1945 - osvobozením je opět Slezsko a v něm Opavsko součástí

Československa,

1949 - o Slezsko se dělí Ostravský a Olomoucký kraj, Opavsko se stává

součástí Ostravského kraje,

1960 - vznik Severomoravského kraje, spadá zde také celé Slezsko,
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2000 – Slezsko je rozděleno mezi Ostravský a Olomoucký kraj,

2001 – změna názvu z Ostravského kraje na kraj Moravskoslezský a Opavsko

je jeho součástí [17].

4.1.2 Přírodní poměry Opavska

Opavsko leží na rozhraní Sudetského a Karpatského horského masívu. Krajina

přechází do Polské a Poopavské nížiny. Jen jedna desetina zdejších hor, vrchů, kopců má své

jméno, nejvyšší je Kamenná hora u Otic, někdejší sopka. Stejně jako Černá hora nedaleko

Budišova nad Budišovkou 

Mezi hlavní vodní toky Opavska patří řeka Opava, která sbírá vody ve východní a

severní části Jeseníků, protéká od západu k východu až k Ostravě a tady se vlévá do Odry.

Další významnou řekou je řeka Moravice, která pramení ve Velké kotlině pod Vysokou holí,

meandruje přes Moravské údolí až k Opavě, kde ústí do řeky Opavy. Řeky i potoky patří do

Baltského úmoří. Na několika místech vyvěrá kyselka, například v Jánských koupelích, které

patří k vyhledávaným lázním. Jsou zde k vidění na nejrůznějších místech celé soustavy

rybníků, největší je Nezmar u Dolního Benešova.  

V této oblasti se na mnoha místech těžila břidlice, proto je zde možné narazit na

odvaly, nebo na zbytky rozsáhlých důlních děl. Později těžbu břidlice vytlačil eternit.

Specifická byla také těžba sádrovce, po níž zůstalo v Opavě přírodní koupaliště, dnes známé

jako Stříbrné jezero. V oblasti na Hlučínsku jsou obrovské zásoby písku, štěrku, štěrkopísku -

v místech, kde se těžilo, vznikla rozsáhlá rekreační jezera. Na Opavsku je také možné narazit

na jaspis, hněděl, olivín, jantar, turmalín a křišťál. 

Za zmínku určitě stojí, že v Opavě v pískovně na Kylešovickém kopci, byl nalezen

čtvrtý největší meteorit v České republice, který je k vidění ve Slezském zemském muzeu. 

4.1.3 Turistické zajímavosti Opavska

Opavské Slezsko leží v srdci Moravskoslezského kraje na, úpatí Nízkého Jeseníku a

na hranicích s Polskem.

V celé oblasti Opavského Slezska jsou ideální podmínky pro pěšíturistiku i

cykloturistiku. Je zde vyznačena hustá síť tras, které provádí perlami Opavského Slezska.

Z golfového parku u zámku v Šilheřovicích přes unikátní vojenské opevnění v Hlučíně -

Darkovičkách, za nádherou lidových tradic Bolatického skanzenu, anglickým parkem zámku
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v Kravařích, na známé poutní místo v Hrabyni, do bílé perly Slezska – města Opavy, za

exotickou přírodou do Arboreta v Novém Dvoře až k Bílému a Červenému zámku v Hradci

nad Moravicí nebo k historické perle v regionu, kterým je renesanční zámek v Raduni.

4.1.4 Církevní památky na Opavsku

V okolí Opavy se nacházejí tyto církevní památky:

 Hněvošice (Barokní kostel sv. Petra a Pavla)

 Velké Hoštice (kostel sv. Jana Křtitele)

 Otice (kaple zasvěcená sv. Tadeáši)

 Dolní Životice (kostel sv. Salvatora)

 Raduň (kostel nejsvětější Trojice)

 Jakubčovice (kaple Panny Marie)

 Hrabyň (kostel Nanebevzetí Panny Marie)

 Štítina (kaple sv. Maří Magdalény)

4.2 Základní informace o městě Opava 

Opava je město ležící na řece Opavě v úrodném údolí, ohraničeném na jihozápadě

výběžky Nízkého Jeseníku. Východně od města se rozkládá Poopavská nížina. Toto město má

rozlohu 90 km2  a k 31. 12. 2009 zde bylo sečteno 59 064 obyvatel. Je složeno z několika

městských částí, kterými jsou Jaktař, Kateřinky, Komárov, Komárovské Chaloupky,

Kylešovice, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Předměstí, Pusté Jakartice, Suché Lazce,

Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky, viz. Příloha č. 1. Najdeme zde architektonické památky,

krásné parky a náměstí. Město podporuje sport i kulturu, pořádá kulturní festivaly Bezručova

Opava a Další břehy, Vánoční a Velikonoční trhy [16].

Příloha č. 2 - Lokalizace obce Opava.
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Obrázek č. 4. 1 – Magistrát města Opavy

Zdroj: [18]

4.2.1 Historický vývoj Opavy

Nejstarší písemná zmínka o Opavě jako osadě, ležící na křižovatce obchodních cest,

pochází již z roku 1195. O městském zřízení se však hovoří až v listině krále Přemysla I.

z roku 1224. V centrální části města byla vytvořena dvě hlavní tržiště, jež obklopily hradby se

třemi hlavními bránami, Hradeckou, Jaktařskou a Ratibořskou. Opava vévodila kraji, který se

začal oddělovat od Moravy a měnil se ve zvláštní zemi Království českého přimykající se ke

slezským knížectvím. Opava se stala na počátku 14. století v rámci České koruny centrem

knížectví Opavského. 

V roce 1431 postihl Opavu požár, který po sobě zanechal značné následky. Město

prožilo velké válečné útrapy za třicetileté války, kdy bylo obsazeno Dány a Švédy

V letech 1742 se po prohrané válce Rakouska s Pruskem o ,,rakouské dědictví“ stala

Opava hlavním městem tzv. Rakouského Slezska a zároveň také sídlem panovnických úřadů a
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zemské správy. V roce 1820 se v tomto městě konal ,,Opavský kongres“, kterého se účastnili

nejvýznamnější evropští panovníci a také diplomaté své doby.

Na konci 2. světové války utrpěla Opava v rámci tzv. Ostravské operace obrovské

ztráty, kdy byla zničena značná část města. I přesto se zde však zachovala řada kulturních a

historických památek, které mohou být obdivovány dodnes.

Nejstarší dochovanou památkou je kostel sv. Ducha, který byl postaven již před rokem

1269, v jehož kryptě jsou uloženy ostatky opavských Přemyslovců a opavských šlechticů.

Neodmyslitelnou dominantní památkou je také Minoritský klášter, postaven před rokem 1289.

V klášteře byl postupně zřízen zemský soud, vojenský polní špitál a také vojenská nemocnice.

Mezi nejcennější památky patří gotický impozantní kostel Nanebevzetí Panny Marie,

který byl vybudován řádem německých rytířů. Jedná se o národní kulturní památku z druhé

poloviny 14. století. V tomto městě se nachází Osmiboká centrální stavba Kaple sv. Kříže,

také zvaná Švédská, založená roku 1394 knížetem Přemkem jako kaple k uctění jeho předků,

která také sloužila Švédům během třicetileté války k reformačním bohoslužbám. Renesanční

umění v Opavě dokládají domy na Dolním náměstí, Masarykově třídě, Ostrožné ulici a rovněž

městská věž ,,Hláska“, která se nachází na Horním náměstí.

K velkému rozkvětu města dochází v 18. století. Mezi významné ukázky patří

obchodní dům Breda, vybudován v letech 1927 – 1928, jehož projektantem byl vídeňský

architekt Leopold Bauer. Jedinečnou technickou památkou je linie čs. opevnění – jedná se o

unikátní vojenské pevnosti ze 30. Let 20. století, které byly součástí obranného systému ČSR

před 2. světovou válkou.

Opava je významným kulturním centrem regionu, je bohatá svou historií a také

památkami. Již od roku 1630 existují v Opavě první zmínky o divadelních představeních. 1.

května 1804 byl položen základní kámen Slezského divadla a stavba byla dokončena 1. října

1805. V roce 1814 zahájilo svou činnost v Opavě nejstarší muzeum v České republice,

v jehož tradici dnes pokračuje Slezské zemské muzeum postavené v letech 1893 – 1895.

V současné době spadá pod správu Opavy také často navštěvované Arboretum v Novém

Dvoře. V září se koná festival Bezručova Opava, který přináší kulturní zážitky ze všech

oblastí umění. Školství v Opavě nabylo na významu v roce 1991, kdy vznikla Slezská

univerzita, která si získala za dobu své činnosti řadu uznání. Město se tak stalo centrem

studentského života
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Mezi významné opavské stánky sportu patří zmodernizovaný fotbalový stadion, který

se nachází v areálu Městských sadů, atletický Tyršův stadion, Zimní stadion, vyhřívaný bazén,

Městské koupaliště, tenisové kurty a jízdárna. Tímto si Opava získala přívlastek ,,město

sportu“. 

Opava je také průmyslovým a obchodním centrem. Strojírenské podniky vyrábějí

hydraulická zařízení, průmyslové armatury, důlní stroje, zemědělské stroje, stavební kování,

ocelové konstrukce. Stále více se rozšiřuje výroba průmyslové elektrotechniky, osvětlovacích

těles a elektroniky i nabídka výpočetní techniky a softwaru. Je zde výroba farmaceutická,

výroba barev a laků, papírenská a polygrafická. 

 Působili zde významní čeští buditelé jako Antonín Vašek, bojovník za práva lidu a

vědeckou pravdu, otec Petra Bezruče, národní buditel Vincenc Prasek, Jan Zacpal, redaktor a

novinář, Josef Zukal, historik Opavska. Malíři Valentin Držkovic, Josef Šrámek, hudební

skladatel Václav Kálik. Ze spisovatelů nejde opomenout Bohuslava Balbína, slezského

básníka Petra Bezruče a spisovatelku a cestovatelku Joy Adamsonovou. Mezi významné

osobnosti, které zasáhly do různých oborů lidské činnosti patří zakladatel genetiky Johann

Gregor Mendel, tvůrce barevné fotografie -  Karl Schinzel a architekt Josef Maria Olbrich

[17].

4.2.2 Znak města

Obrázek č. 4. 2 - Znak Statutárního města Opavy

Zdroj: [17]
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Znakem Statutárního města Opavy je polcený štít. V pravém červeném poli půl

stříbrné orlice se zlatou zbrojí (zobákem, jazykem a pařátem). Levé stříbrné pole polceno a v

jeho pravé polovici tři červené dolů obrácené krokve [17].

Nejstarší podoba znaku města Opavy je doložena na pečeti z roku 1289 - gotický štít s

kůlem a na něm tři krokve nad sebou. Barvy však nejsou známy, ale s největší

pravděpodobností byly stříbrná a červená. Dokládá to i listina Rudolfa II. z 24. listopadu

1579, kterou císař na žádost představitelů města opavský znak polepšil a stanovil, aby jím byl

,,štít od svrchu přímo dolů vprostřed rozdělený, pravá polovice červené nebo rubínové, levá

strana bílé nebo stříbrné barvy a v levé polovici téhož štítu tři krokvice červené nebo rubínové

barvy rozdílně jedna po druhé špicemi dolů obrácené a ostatní díl levé strany téhož štítu od

vrchu až k spodku bílé neb stříbrné barvy.“ Časem však správná podoba upadla v zapomenutí,

stříbrnou poloviční orlici vystřídala černá orlice slezská, krokve nahradily vlnovky [17].

4.2.3 Název města (Pověst o vzniku názvu města Opavy)

Před mnoha staletími se v místech současného města sešli dva mocní páni. Setkali se

zde na lovu, a jelikož se jim tento kus země zalíbil, postavili si zde své stany. Jednoho dne po

ránu vyšli ze svých stanů a uviděli průvod kupců. Kupci přijížděli z dalekých východních

zemí a jak spatřili urozené pány, začali jim nabízet své zboží (drahé koberce, meče, dýky,

koření a všelicos jiné) a taky jim ukázali čarovně krásného ptáka, kterého nikdy v životě

předtím neviděli!

A jak to tak bývá, oba pánové jej chtěli mít pro sebe. Kupci také nevěděli, komu jej

prodat, a strhla se hádka. Když už to vypadalo, že mezi pány bude mela, kupci z východu

rozhodli, že si páva může vzít jeden z nich a za rok, že se vrátí a přivezou tomu druhému.

To tomu ale dali. První pán vykřikl, že teď si ho musí vzít on, protože jeho žena má

narozeniny a on jí ho chce dát, ale druhý pán samozřejmě nesouhlasil. Už se blížil večer, když

tu, snad moudřejší pán řekl, ať si tedy páva nechá ten druhý, že on si počká a zlostně odešel

do svého stanu. Tam se mu to ale rozleželo a za nějakou dobu se šel s druhým pánem udobřit.

Popíjeli spolu medovinu, rozprávěli, když tu napadlo prvního pána, který páva nezískal, že by

mohli na tom památečním místě postavit město! Tu ale nastal problém, jak se město bude

jmenovat?! Navrhovali, vymýšleli, ale nic se jim nezdálo dost dobré pro jejich nové město.

Vtom pán, který ptáka koupil, vykřikl: "Ať se tedy jmenuje po onom krásném ptáku!"

Prvnímu se to také zalíbilo, ale že prý je to zase moc krátké. A tu druhý pán zvolal, že prý,
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když se hádali o páva, tak ať se jejich město jmenuje Opava. Oba dva se začali radovat a

hodovat. Řeku, u které stanovali, pokřtili také Opava, a i když uběhlo mnoho let, tak město a

řeka jsou tu stále [17].

4.2.4 Významné památky

Město Opava je historickým, společenským, ale také obchodním centrem regionu.

Důkazem je velké množství historických památek a atraktivit, které se na území města

nacházejí.

Již středověké osídlení před rokem 1224 se soustředilo do oblastí Horního a Dolního

náměstí, kterými procházely kupecké stezky.

Město Opava i jeho okolí se už v dávné minulosti řadilo mezi oblasti, které ovládla

katolická církev. I když je duchovní rozměr světa v moderním tisíciletí zatlačován do pozadí,

chrámy tu stojí zbudované na pevných základech. Přečkaly nejrůznější krize, filozofické

reformy a diktatury. Stále jsou zde a stále vnášejí do našich životů cosi magického.

Slezské divadlo

Obrázek č. 4. 3 – Slezské divadlo

Zdroj:[18]
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První zprávy o divadelních představeních v Opavě pocházejí již z roku 1630. Základní

kámen Slezského divadla byl položen 1. května 1804, stavba byla dokončena 1. října 1805.

Dále bylo divadlo přestavováno v letech 1882-1883 podle projektu Eduarda Labitzkého. Po

požáru 16. června 1909 byla F. Moserem provedena adaptace interiéru. Další úprava fasády

byla provedena po roce 1945. Činnost profesionální české scény byla zahájena 30. září 1945,

operní soubor zahájil svou činnost téhož roku 27. října. 

V letech 1955-1957 byla přistavena správní budova. Rok 1986 znamenal zahájení

příprav na celkovou rekonstrukci budovy a konečně od ledna 1990 do září 1992 probíhala

generální rekonstrukce budovy divadla. Slezské divadlo provozuje dva soubory, činoherní a

operní těleso.

Obchodní dům Breda

Obchodní dům byl vybudován pro firmu Breda - Weinstein v letech 1927 - 1928 podle

projektu vídeňského architekta Leopolda Bauera. Nárožní pětipatrová budova s

dvojpodlažním suterénem má fasádu členěnou svazkovými příporami, probíhajícími od

vykloněného firemního vlysu po lunetovou podstřešní římsu, kde se větví. V lunetách jsou

proražena kruhová okna, ostatní okna jsou pravoúhlá. Budova měla na svou dobu vysoce

vyspělé technické vybavení. Při výtvarném řešení budovy se Bauer inspiroval americkou

architekturou, především dílem H. Sullivana.
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Sobkův palác

Obrázek č. 4. 4 – Sobkův palác

Zdroj: [18]

Na místě tří starších domů byl v roce 1733 vybudován Karlem Josefem Rogojským z

Rohozníku nový palác v barokním slohu, restaurovaný po požáru roku 1758 Maxmiliánem

Jindřichem Sobkem z Kornic. Městský palác s mansardovým rizalitem je zdoben pilířovým

portálem se sochařským dekorem, který nese balkón s krásně tepanou rokokovou mříží. V

přízemí se dochovaly barokní klenby. Jeho držitelem byl také hrabě Šternberk. Byly zde

umístěny i úřadovny Slezského zemského archivu. 

Boží koutek

Starobylý dům číslo 53, zvaný Boží koutek, vznikl spojením dvou starších domů, z

nichž severní byl pozdně gotický a jižní renesanční s velkým mázhausem. V prvním patře se

dochovala místnost s malovaným stropem ze 17. století. Dnes jsou zde provozovány obchody

a restaurace.
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Dům u Bílého koníčka

Městský dům z konce 16. století s typicky širokým vstupním klenutým mázhausem

zdobeným štukovými žebry a zrcadly. V prvních letech svého působení v něm bydlel redaktor

Opavského týdeníku Jan Zacpal, v současné době se v tomto objektu nachází restaurace [18].

Soví hrádek

Stavba realizována kolem r. 1904 - 1906 stavitelem Viktorem Bartelem pro vlastní

potřebu podle projektu arch. Adalberta Bartela. Jde o ojedinělou ukázku secesní architektury

přesahující běžný průměr a navazující na moderní progresívní proudy architektury. Hrázděné

podkroví a hlavní vchod jsou zdobeny reliéfem sov.

Hláska

Městská věž, nazývaná také Hodinářská věž nebo Hláska. V ose západního křídla

budovy je situována čtyřboká věž s třípatrovou bání a otevřenou lucernou se třemi zvony.

Hláska bývala obchodním centrem města. Pod ní byla řada tzv. obchodních komor, jež

sloužily k uskladnění prováženého zboží a jeho prodeji. Pod věží byla i městská váha, od roku

1582 pekařské lávky, v 1. patře zasedal soud a městská rada. Původní dřevěná věž, z níž

bývaly hlášeny požáry, zahajovány trhy i slavnostní shromáždění, byla smetena vichřicí.

Novou věž postavil opavský stavitel Kryštof Prochhuber v letech 1614 - 1618. Od roku 1763

do roku 1805 se v jejím 1. patře hrávalo divadlo. V letech 1803 - 1888 po přestavbě podle

projektu architekta Rudolfa Srnetze tu bylo přemístěno městské muzeum a archiv. V současné

době je budova sídlem Magistrátu města Opavy.

Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha

Kostel byl postaven před rokem 1289. Původně gotická patrně dvojlodní stavba byla v

17. století přestavěna na jednolodní prostor s řadou bočních kaplí. V přilehlém komplexu

Minoritského kláštera se zachoval z doby jeho založení kolem roku 1238 gotický kapitulní sál

a zimní refektář s freskovou výzdobou z 18. století. V klášteře byl postupně zřízen vojenský

polní špitál, vojenská nemocnice, zemský soud, zemské finanční ředitelství, berní správa,

školské úřady atd. Od 16. století zde zasedaly knížecí sněmy a stavovské soudy opavského

knížectví a ukládaly se zde zemské desky. Dnes je veřejnosti zpřístupněn sněmovní sál,
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gotická síň a v zimním refektáři pobočka knihovny, tzv. Bezručova čítárna, které slouží

kulturním akcím města a Slezské univerzitě

4.3 Slavní rodáci města a okolí

Jan Kolofík

*15. 5. 1846 Vávrovice - + 26. 12. 1904 Opava 

Narodil se v rodině vávrovického krejčího Jana Kolofíka a jeho ženy Mariany, dcery

Vincence Willerta, výběrčího mýta v Komárově. Byl absolventem Gymnázia v Opavě a poté

si zvolil dráhu praktického lékaře v Olomouci, jež je jeho rodným krajem. Při své lékařské

praxi nezapomněl na svůj prostý původ a stal se postupně vyhledávaným lékařem chudých,

lidumilem, poskytujícím často pomoc bez nároku na odměnu. 

Jan Kolofík se angažoval v Opavě ve spolkovém životě. Byl prvním pokladníkem v

Matici opavské, členem výboru, hospodářem a starostou. Exponoval se v tělovýchově, stál u

zrodu opavského Sokola, kde působil řadu let jako předseda. Působil v opavské Řemeslnické

jednotě, pěvecko-hudebním spolku Křížkovský, v akademickém spolku Opava. Jeho osobnost

dnes připomíná Kolofíkovo nábřeží v Opavě. 

Vincenc Prasek

* 9. 4. 1843 Milostovice - + 31. 12. 1912 Napajedla 

První ředitel Matičního gymnázia v Opavě, zakladatel Muzea Matice opavské,

archivář, historik a topograf. 

Vysokoškolské vzdělání v klasické filologii získal na univerzitách ve Vídni a

Vratislavi. Již jako student vypomáhal v letech 1864 - 1865 svému bývalému profesorovi

Vaškovi v redakci Opavského besedníku. Po skončení studií v r. l868 přijal neplacené místo

na Gymnáziu v Opavě. Stal se prvním ředitelem první české střední školy ve Slezsku. S

rodinou bydlel v budově Matičního gymnázia v Opavě na Sněmovní ulici. Vedle pedagogické

činnosti se věnoval především historicko-topografickému studiu. V r. 1884 stál u zrodu

Muzea Matice opavské, dal podnět k vydávání časopisu Věstník Matice opavské a tam pak

vydával Prameny opavských a těšínských dějin, v r. 1902 založil časopis Slezský archiv.

Praskovo historicko-topografické studium vyvrcholilo vydáním čtyřsvazkové "Slezské

vlastivědy" (Podání lidu, Historická topografie Slezska I díl, Dějiny kraje holasovského až do

r. 1318, Dějiny knížectví Těšínského do r. 1433). 
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Václav Kálik

* 18. 10. 1891 Opava - + 18. 11. 1951 Praha 

Hudební skladatel a dirigent, člen České akademie věd a umění v Praze. Studoval

obecné dějiny, dějiny umění a hudby a zároveň pokračoval ve studiu houslí, klavíru, teorie

hudby a kompozice na konzervatoři. V té době také zahájil dirigentskou činnost. Řídil

smíšený sbor Hudební jednoty absolventů a posluchačů vysokých škol v Praze, pražský

Hlahol, Pěvecké sdružení jihočeských učitelů a účinkoval i v České filharmonii. Hudebně se

vzdělával v Drážďanech u šéfa tamní opery Ernsta von Schucha, absolvoval v r. 1926

Mistrovskou školu Josefa Suka a studia završil stipendijní cestou do Itálie. 18. 6. 1946 byl

zvolen za řádného člena České akademie věd a umění v Praze.

Žil i tvořil od r. 1925 v Nymburce a teprve v r. 1947 se opět přestěhoval do Prahy, kde

po čtyřech letech podlehl plicnímu infarktu. Slezský studijní ústav v Opavě nechal na jeho

rodném domě 14. 5. 1955 odhalit pamětní desku. Základní umělecká škola v Opavě v

sousedství rodného domu nese od r. 1990 skladatelovo jméno. 

Karel Engliš

* 17. 8. 1880 Hrabyně ( Opava) - + 13. 6 1961 Hrabyně

Ministr financí ČSR, první rektor Masarykovy univerzity v Brně, rektor Karlovy

univerzity v Praze, děkan Vysoké školy technické v Brně, guvernér Národní banky

československé. 

Karel Engliš byl velmi nadaným studentem, od r. 1892 studoval v Opavě gymnázium a

po maturitě práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze, která ukončil rigorózními

zkouškami v r. 1904. Jako novopečený doktor práv nastoupil na své první místo v Zemském

statistickém úřadu v Praze. Stal se oddaným stoupencem T.G.Masaryka a do povědomí lidí

vstoupil "Provoláním ke Slezanům a přátelům Slezska" zveřejněném v časopise Čas. 

Ve Vídni zahájil Karel Engliš svou velmi rozsáhlou publikační a vědeckou činnost.

Psal články i do Slezského deníku a Opavského týdeníku. Touha po vědecké činnosti jej

přivedla do Brna, kde na České vysoké škole technické habilitoval prací "Tarifní smlouvy

pracovní po stránce národohospodářské". Mezi jeho stěžejní díla patřila "Soustava národního

hospodářství" o 1617 stranách. Se spisovatelem A. Jiráskem se stal iniciátorem založení

Masarykovy univerzity v Brně. Za Lidovo-pokrokovou stranu byl 26. 6. 1913 zvolen
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poslancem Moravského zemského sněmu. Za stranu Státoprávní demokracie byl v r. 1918

zvolen poslancem Národního shromáždění a potom byl ve 4 prvorepublikových vládách

ministrem financí. V únoru 1934 byl jmenován guvernérem Národní banky československé. 

Petr Bezruč - Vladimír Jan Nepomuk Vašek

* 15. 9. 1867 Opava - + 17. 2. 1958 Olomouc

Spisovatel - básník. Absolvoval Slovanské gymnázium a po vzoru otce odešel v r.

1885 do Prahy na Karlo-Ferdinandovu univerzitu studovat klasickou a slovanskou filologii.

Nedostudoval však nejen kvůli špatným sociálním podmínkám a duševnímu zhroucení, ale

také pro rozčarování z vlasteneckého pokrytectví českých představitelů národního života.

Vrátil se z Prahy do Brna, kde se od 29. 4. 1888 stal poštovním úředníkem na nádražní poště a

setrval tam až do svého penzionování v r. 1928. Podnikal dlouhé turistické pochody, na

kterých poznal těšínské Slezsko a Ostravsko, sblížil se s tamním lidem a zamířil své odbojné

verše proti jeho sociálnímu a národnostnímu útisku. V r. 1915 se octl na rok ve vězení pro

nepravdivé podezření z publikace protirakouských básní v Paříži. Po vzniku ČSR byl

jmenován přednostou brněnské nádražní pošty, ale po dvou dnech se vrátil do svého

reklamačního oddělení. Zemřel v olomoucké nemocnici a je pohřben na městském hřbitově v

Opavě [17].

4.4 Materiálně technická základna ve městě Opava a okolí

4.4.1 Ubytovací zařízení

Ubytovací zařízení jsou součástí základní infrastruktury cestovního ruchu, bývají

spojena se stravovacími službami v plném nebo omezeném rozsahu a případně i

s poskytováním dalších služeb. Dělí se na celoroční nebo sezónní, hotelového typu a ostatní.

V Opavě je nabízena široká škála ubytovacích zařízení v podobě hotelů (hotel Koruna, hotel

Opava, hotel Iberia, hotel Katharein, Parkhotel), penzionů (penzion Koruna, Raketa Bowling

s. r. o., penzion Věra, penzion Lidový dům, penzion Formanka, penzion A club a další),

apartmánů (apartman Relax centrum Petra), a také ubytoven (ubytovna a penzion U

Stříbrného jezera, ubytovna Slunečnice, ubytovna Opava). 

Následující část je zaměřena na hotely, penziony, apartmány a ubytovny, které se

nacházejí ve městě Opavě.
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Parkhotel

Parkhotel Opava leží v příjemném klidném rekreačním prostředí opavských Městských

sadů. Hotel i restaurace jsou součástí Městského stadiónu. Jedná se o hotel, který je po

rekonstrukci a v nabídce je 12 nově vybavených dvoulůžkových pokojů s televizí a jeden

apartmán. Dále je ubytování možné v 7 starších renovovaných pokojích. Všechny pokoje mají

vlastní sprchu a toaletou, v ceně ubytování je započítána snídaně. Každý pokoj je vybaven

přípojkou na internet.

Ceník: jednolůžkový pokoj – cena od 550,-

dvoulůžkový pokoj – cena od 850,-

apartmán – cena 1550,-

Hotel Opava

Hotel Opava je situován v městském parku, blízko centra města (15 minut pěšky).

Jediný čtyřhvězdičkový hotel v Opavě i v regionu. Moderní stavba, postavená v r. 2003.

Bezbariérový přístup. Zdarma parkoviště kontrolované kamerovým systémem. 

Ceník: jednolůžkový pokoj – 1390,-

dvoulůžkový pokoj – 1790,-

apartmán – 2590,-

www.hotel-opava.cz

Hotel Koruna

Hotel Koruna nabízí ubytování v samotném historickém centru města Opava, 25 km

od Ostravy. Hostům jsou k dispozici rozměrné, nově zrekonstruované pokoje ve 3 kategoriích

- Standard***, Business*** a Deluxe****. Každý z pokojů je vybaven sociálním zařízením s

vanou, telefonem a barevnou televizí se satelitním příjmem. Jsou zde nabízeny bohaté snídaně

organizované formou švédského stolu. Pohodlné a bezpečné parkování přímo u hotelu, v

centru Opavy, je pro hosty zdarma. Poskytuje také zázemí pro pořádání kongresů

a společenských akcí.

Ceník: 1090,-/ 1 osoba

            1690,-/ 2 osoby

www.hotelkoruna.cz
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Hotel Katharein

Nově vybudovaný Hotel Katharein je situován v klidné lokalitě, 5 minut pěší chůze

z centra Opavy.

Kvalitou a vybavením splňuje čtyřhvězdičkový standard a je snadno dostupný automobilem i

veřejnou dopravou.

K dispozici je 24 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a 2 pokoje jednolůžkové, se

stylovým interiérem. 10 pokojů je vybaveno klimatizací. Bezplatné připojení na internet je

samozřejmostí.

Ceník: 1400,-/ 1 osoba

             1790,-/ 2 osoby

www.katharein.cz

Penzion A club

Výhodou je poloha poblíž centra města Opava. Zastávka městské hromadné dopravy je

deset metrů od Penzionu A club, vlakové a autobusové nádraží cca jeden kilometr. Parkování

je možné před penzionem, nebo za poplatek na soukromém pozemku. Krédem penzionu jsou

kvalitní služby za přijatelnou cenu. 

Ceník: 350,- až 900,- dle vybavení pokoje

www.penzionaclub.eu

Penzion Formanka

Penzion Formanka se nachází při vjezdu do Opavy z Bruntálu nebo Krnova. V těsné

blízkosti penzionu je k dispozici zastávka městské hromadné dopravy, což zajistí

bezproblémové a rychlé cestování do centra města. 

Penzion Formanka nabízí ubytování v 7 pokojích a 1 apartmánu. Pokoje jsou vybaveny

koupelnou se sprchovým koutem a toaletou, televizí se satelitním příjmem, včetně možnosti

připojení k internetu.

Ceník: 550,-/ 1 osoba

  800,-/ 2 osoby

1050,-/ 3 osoby

1200,-/ apartmán

www.penzion-formanka.cz
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Tabulka č. 4. 2 - Kapacita ubytovacích zařízení v Opavě

Zařízení Počet lůžek

Hotely 215

Penziony 140

Turistické ubytovny 165

Motely 76

Ubytování v soukromí 16

Ostatní ubytování -

Celkem 612

Zdroj: [17]

V blízkosti Opavy se lze také ubytovat v okolních obcích, např.:

 Hradec nad Moravicí (Hotel Belaria, Hotel Červený zámek, Hotel Sonáta, Areál Dobré

pohody, Ubytovna Betlém, Autokemp ,,Dery“)

 Raduň (Penzion Světový pohár)

 Hlučín (Penzion Rodos, Penzion Azalka, Penzion sv. Florián, Penzion Lucie)

 Kravaře (Buly Aréna, Penzion Slanina)

 Dolní Benešov (Penzion Herta)

 Háj ve Slezsku (Hotel Pod Hůrkou a Sport centrum)

4.4.2 Stravovací zařízení

Zajišťování stravovacích služeb je v Opavě garantováno velice hustou sítí zařízení

nejrůznějšího druhu. Tyto restaurace jsou rozprostřeny v centru města. Lze se najíst i rychleji

a levněji v lidovějším prostředí klasických stravovacích zařízení. Při porovnání restaurací

jsem zjistila, že otevírají v přibližně stejnou dobu kolem 10:00 hodiny dopoledne. Některá

stravovací zařízení jsou otevřena již od 8:00 hodin. Také záleží na dnu v týdnu, kdy danou

restauraci či jídelnu navštívíte. 



47

Restaurace Contact

Restaurace, která nabízí pestrý výběr specialit české kuchyně a také velký výběr

míchaných nápojů, piva a vína. K dispozici je salónek pro uzavřenou společnost, jako jsou

oslavy, promoce, křtiny, svatby apod.

Bowling centrum Bowland

Restaurace, která nabízí posezení v příjemném a originálním prostředí, kromě výborné

kuchyně se zde nachází také bar s bohatým sortimentem nápojů. Kapacita restaurace je 150

míst, z toho zadní část restaurace má kapacitu 50 míst, z této části je možný průchod do

salónku s kapacitou 40 míst, kde se nachází taneční parket.

Restaurace Castillo

Restaurace se nachází v hotelu Iberia, je vhodná pro běžná setkání, pracovní schůzky,

polední stravování formou menu, její kapacita je 40 míst.

Restaurace Katharein

Restaurace s bezbariérovým přístupem, s kapacitou pro 45 osob, vybavená krbem a

velkoplošnou televizí, s letní terasou pro 80 osob.

Mezi další restaurační zařízení v Opavě patří, např.: Restaurace U Krbu, San Marco,

Dublin, U Tiskárny, Jídelna ,,Na Dolňáku“, Steakhouse restaurant, Restaurace Pasáž, U

Bílého koníčka, U Divokého kance, Myslivna rock – café a další.

Pizzerie

Venneto, Restaurant bar Gastria, pizzerie Uno, restaurant Marina.

Kavárny

Café Evžen, Café Kramer, Obecní kavárna, Na Vyhlídce, Posezení U Pekaře, kavárna

Čas, Café Jakob, RETRO – Pub a café bar, Café Es bar, Café bar U Hippokrata.

Čajovny
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Čajovna Kira, čajovna Harmonie.

Bary

Klub Art, Bar Motoscoot, Café bar Orange, Klub Koruna, Safari bar, Bar Astron.

Možnost kvalitního stravování se nabízí i v okolí Opavy, např.:

 Dolní Benešov (Restaurace Štika, U Supa, Restaurace Neptun)

 Hradec nad Moravicí (Hotel Belaria, Restaurace Salaš, Pivnice Na staré poště, Hotel

Starý Ještěr, Restaurace Babinec)

 Hlučín (Restaurace a penzion sv. Florián, Café Galerie Hlučín, Hospoda 56, Motorest

Laguna, Pizzerie Zlaté Časy, Radniční Sklípek, Restaurace Kaskáda, Restaurace u

Kubinů a další.)

 Kravaře (Hotel Buly Aréna, Restaurace Buly Centrum, Zámecká restaurace,

Restaurace Slanina, Restaurace U Mnicha, Restaurace Damika)

4.4.3 Dopravní dostupnost

Denní spojení mezi Opavou a Ostravou je zprostředkováno pomocí 34 autobusových a

27 vlakových spojů. Všechny obce Opavska mají dobré autobusové spojení s centrem regionu

– městem Opavou. Téměř polovina obcí s ní má také spojení vlakové. Ve městě Opavě je

vybudována síť MHD, která zabezpečuje propojení centra města s okrajovými částmi.

Očekáváno je dobudování dálničního tahu D47. Nejbližší letecké spojení je z Mošnova, které

je od Opavy vzdáleno asi 52 km. Jedná se o Ostravské letiště s osobní a nákladní dopravou.

Letiště umožňuje přijímat i nejtěžší letadla, protože je vybaveno velmi kvalitní dráhou.

Silniční komunikační systém je v současné době tvořen zejména těmito silničními tahy

první třídy:

 Silnice I/11 spojuje Opavsko s Ostravou a druhým směrem s Bruntálem,

Rýmařovem a Šumperkem

 Silnice I/46 spojuje Opavsko s Polskou republikou a také s Olomoucí

 Silnice I/56 spojuje Opavsko s Ostravou, Frýdkem – Místkem, Frýdlantem n.

Ostravicí, Bílou
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 Silnice I/57 spojuje Opavsko s Krnovem a druhým směrem s Novým Jičínem,

Vsetínem.
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5 Výsledky vlastního výzkumu

5.1 Analýza SWOT

Mezi silné stránky patří:

 rozmanitost regionu,

 dopravní dostupnost města (letecky, hromadnou dopravou, autem, vlakem),

 dostatečná kapacita stravovacích a ubytovacích zařízení,

 množství historických, technických a přírodních památek,

 velké množství kulturních a společenských akcí ve městě a v okolí,

 vysoké možnosti sportovního vyžití (fotbalový, zimní a atletický stadion, krytý bazén,

koupaliště, apod.),

 značené cyklotrasy ve městě a v okolí,

 fungující informační centrum ve městě,

 internetové stránky města a jiné propagační a komunikační materiály i v cizích

jazycích,

 lidové tradice (velikonoční trhy, vánoční trhy, apod.),

 opravené a dobře vypadající centrum města,

 veřejné WC ve městě,

 dostatek nákupních možností ve městě,

 existence Vyšší odborné školy a hotelové školy.

Mezi slabé stránky patří:

 nedostatek atraktivních turistických produktů, 

 neatraktivní umístění na severovýchodě České republiky,

 špatná kvalita ubytování,

 nedostatek specifických turistických a rekreačních atraktivit,

 absence odpovídajícího silničního napojení na Ostravu a evropskou dálniční síť,

 technická infrastruktura v městských částech neodpovídající současným požadavkům

města,

 chybí obchvat města,

 málo parkovacích možností,

 nedostatečný regionální marketing,
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 nedostatek finančních zdrojů na obnovu turistických a kulturních atrakcí,

 chybějící nástroje na podporu rozvoje cestovního ruchu,

 nedostatek rekreačních míst v blízkosti města,

 nedostatečné využití určitých sportovních a jiných zařízení z důvodu finanční

náročnosti,

 ve městě není žádná půjčovna jízdních kol.

Mezi příležitosti patří:

 zapojení podnikatelů a institucí působících v cestovním ruchu v oblasti Opavského

Slezska do vytváření jednotné marketingové strategie,

 výstavba dálnice D47 a napojení města Opavy na evropskou síť silnic (D47, A4),

železnic a letiště v Mošnově,

 vybudování základní dopravní kostry města – obchvatů a středního dopravního

okruhu,

 přeshraniční spolupráce s Polskem,

 atraktivita agroturistiky,

 zkvalitnění a rozšíření informační a propagační nabídky města (včetně nápaditější

propagace na internetu),

 zájem investorů,

 zvýšení kvality ubytování,

 vytváření a realizace produktů se střednědobým, či delším pobytem,

 rozvoj kongresové turistiky,

 nabídka doplňkového programu pro přijíždějící podnikatele, speciální programy pro

starší osoby, důchodce apod.,

 koordinace akcí s veřejnou sférou a s okolím Opavy,

 rozvoj a modernizace restauračních, ubytovacích a jiných kapacit cestovního ruchu

v Opavě,

  zlepšení celkového přístupu poskytovatelů turistických služeb,

 zlepšení systému vnitřní a vnější komunikace statutárního města Opavy.
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Mezi hrozby patří:

 oddálení výstavby napojení města Opavy na dálnici D47 a výstavby obchvatů města

Opavy,

 zastarávání dopravní a technické infrastruktury,

 atraktivita jiných krajů,

 hospodářská krize,

 znečištění životního prostředí v kraji,

 snížení poptávky po cestovním ruchu,

 negativní zkušenosti návštěvníků,

 špatně propracovaný marketing firem působících v oblasti cestovního ruchu,

 ztráta zájmu podporovat rozvoj cestovního ruchu,

 konkurence lépe prosperujících organizací cestovního ruchu v polském příhraničí,

 přetrvávající nedostatek startovního kapitálu pro udržování a rozšiřování

podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu,

 neochota podnikatelů se v oblasti cestovního ruchu dále vzdělávat.

5.2 Informační centrum

Velmi významnou roli v rozvoji cestovního ruchu a turismu sehrává informační

centrum. Městské informační centrum (dále jen MIC) v Opavě je součástí Magistrátu města

Opavy a nachází se na ulici Horní náměstí 67.

Mezi hlavní činností MIC patří poskytování informací o:

 atraktivitách města,

 ubytovacích zařízeních,

 stravovacích zařízeních,

 městských památkách,

 veřejných dopravních prostředcích,

  provozovacích dobách koupališť a sportovních zařízeních,

 programech kulturních, společenských a sportovních akcích,

 směnárnách, bankomatech, půjčovnách sportovních potřeb, lékařské pomoci.
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Informační centrum zprostředkovává:

 předprodej vstupenek,

 výlep plakátů, 

 výlety do okolí,

 překladatelské a tlumočnické služby.

Jako vedlejší činnost nabízí MIC Opava prodej pohlednic a suvenýrů s motivem

města, prodej map a publikací o městě a okolí a dále nabízí kopírovací a průvodcovské služby.

Bezplatně je pro návštěvníky rovněž internet [17].

Otevírací doba MIC:

Pondělí – Pátek  8:00 – 18:00

Sobota    8:00 – 11:00

Příloha číslo 3 - Statistika návštěvnosti městského informačního centra v Opavě za rok 2009

Zdroj:[17].

5.3 Vize města

Motto: Bílá Opava – pravé místo pro život

Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit

život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních

příležitostí s možností realizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení

volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň,

čistota města a jeho bezpečnost a dostupnost – to vše bude základem plnohodnotného života

obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak stane nejpříjemnějším a

nejpřitažlivějším místem pro život nejen v Moravskoslezském kraji.

5.4 Cíle k dosažení vize a problémové oblasti

Pro naplnění této vize je nutné splnit následující cíle:

 zvýšení vzdělanosti a profesionality pracovníků v cestovním ruchu,

 zlepšení spolupráce všech subjektů, kteří jsou zapojeni do cestovního ruchu,

 snaha o to, aby město bylo co nejvíce atraktivní, aby došlo ke zvýšení počtu turistů,

kteří ve městě zůstanou co nejdéle a tím podpoří ubytovací a stravovací zařízení.
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5.5 Problémové oblasti

Jako problémové vyplývají následující oblasti:

 infrastruktura

 spolupráce s obcemi a podnikateli

 marketingová komunikace

5.6 Opatření

5.6.1 Infrastruktura

 Řešení vnitřní dopravy města, zlepšení dopravní dostupnosti.

Vnější doprava, zlepšení vzájemného propojení s okolními atraktivitami, včetně

speciálních forem dopravy.

 Vybudování parkovacích ploch u turistických atraktivit.

 Podpora vzniku nových stylových zařízení s místními specialitami a zvyšování úrovně

stravovacích zařízení. 

5.6.2 Spolupráce s obcemi a podnikateli

 Mělo by dojít k prohloubení spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu.

 Dostatečně školit a vzdělávat pracovníky v cestovním ruchu, aby došlo ke zvýšení

jejich profesionality.

 Informovat podnikatele o možnosti certifikace v oblasti cestovního ruchu, o

možnostech získání dotací z veřejných zdrojů.

 Mělo by se úzce komunikovat s veřejností při vytváření akčních plánů, aby došlo

k zajištění jejich podpory.

5.6.3 Marketingová komunikace

 Aktualizace a propagace informací na cizích turistických serverech.

 Pravidelná tvorba nových propagačních materiálů podle aktuální potřeby, rozmístění

těchto materiálů na turistické atrakce, do stravovacích zařízení ve městě a dalších často

navštěvovaných míst.

 Zlepšení popřípadě zviditelnění prodejen suvenýrů a upomínkových předmětů.
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6 Návrhy a doporučení

Na základě SWOT analýzy a vlastních zkušeností bych institucím zabývajícím se

cestovním ruchem doporučovala zaměřit se na tyto problémové oblasti:

Investice do místních komunikací

Vzhledem k tomu, že mnoho návštěvníků přijíždí automobilem, doporučila bych

investovat do místních komunikací. Myslím si, že dobrý stav komunikací je pro cestovní ruch

velmi podstatný. Mnohdy jsou možnosti financování městem při rozvoji cestovního ruchu

omezené, proto by bylo vhodné vytvořit spolupráci se soukromými investory (prostřednictvím

předložení různých projektů).

Vytvoření turistických balíčků

Iniciovat město, aby vytvořilo zajímavější nabídku ve formě turistických balíčků.

Turistický balíček by měl být za zvýhodněné ceny a mohl by obsahovat například prohlídku

města, průvodce, ubytování a stravu. Myslím si, že by tak mohlo dojít ke zvýšení návštěvnosti

města a také kulturních akcí.

Zřízení půjčovny jízdních kol

Zřídila bych pro návštěvníky města půjčovnu jízdních kol, která by zajišťovala i další

služby, např. servis, prodej cyklistických a turistických map. Půjčovna by měla být umístěna

v centru města, aby návštěvníci, kteří přijeli za poznáním místních památek, nemuseli cestovat

po Opavě autem.

Zřízení aquaparku

Dle mého názoru, by turisté i samotní obyvatelé města uvítali výstavbu aquaparku.

V Opavě se nachází pouze krytý bazén, který je už zastaralý, a výstavba nového aquaparku

s různými atrakcemi by jistě přilákala více návštěvníků nejen v zimních měsících.

Zlepšení infrastruktury ve městě

Silnice, které vedou do města, jsou ve špatném stavu a to zejména po zimních

měsících a nejsou dostatečně udržovány. V Opavě byl vybudován obchvat města, který byl

před pár měsíci zprovozněn a již po velmi krátké době užívání je nutná jeho rekonstrukce,
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proto bych doporučila, aby byly cesty zhotoveny a také opravovány z kvalitních materiálů, aby

se zabránilo opakovaným rekonstrukcím.

Podporovat investice do ubytovacích zařízení

Doporučila bych zlepšit kvalitu ubytovacích zařízení modernizací restauračních

prostor. Věrným klientům bych nabídla slevy na ubytování a stravu. Tímto by mohl být

zajištěn také návrat klientů, kteří byli ve městě spokojeni a zvýšila by se tak návštěvnost

města a okolí.

Zlepšení propagace města

Turistická nabídka města a okolí je bohatá, i přesto by se měla neustále aktualizovat a

zlepšovat. Pestrá nabídka služeb by měla být poskytována turistům ve všech ročních

obdobích, a nejen v letních měsících, kdy je návštěvnost města nejvyšší. Město má vlastní

webové stránky, které jsou kvalitní, informují o zajímavostech, aktualitách a akcích, velkou

výhodu je, že jsou i v cizích jazycích. Velkým fenoménem dnešní doby se stal portál

Facebook, proto by město mohlo využít služeb tohoto portálu k informovanosti nejen občanů,

ale především turistů.
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7 Závěr

Cestovní ruch je ve světě považován za odvětví budoucnosti. Představuje komplexní

hospodářsko-ekonomické odvětví, které významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost,

platební bilanci a socioekonomický rozvoj regionů, podílí se na tvorbě hrubého domácího

produktu, má vliv na příjmy místních rozpočtů a v neposlední řadě podporuje i investiční

aktivitu v regionech. Vzhledem k tomu, že bych se v budoucnosti chtěla zabývat rozvojem

cestovního ruchu, bylo pro mě samozřejmé rozebrat tuto problematiku právě v regionu

Opavska, v němž žiji a který tudíž nejlépe znám.

Cestovní ruch představuje významný dynamizující faktor v oblasti jak ekonomické a

společensko kulturní, tak v oblasti životního prostředí, čímž výrazně přispívá k celkovému

rozvoji města. Opava má značný potenciál pro silný rozvoj cestovního ruchu, jeho využití ale

zdaleka není optimální. Práce měla tento potenciál společně s překážkami jeho využití

zachytit a podat tak ucelený přehled o dalších možnostech jeho rozvoje.

Neopomenutelnou roli v cestovním ruchu v Opavě zaujímá Vyšší odborná škola a

hotelová škola, která nabízí jak středoškolské studium, tak vyšší odborné vzdělání, které

připravuje studenty na výkon náročnějších povolání v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví.

Během vzdělávání studenti získají znalosti o fungování tržní ekonomiky a jednotlivých

ekonomických subjektů, a také bakalářské studium – hotelnictví, které garantuje Slezská

univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ve spolupráci s Vyšší odbornou školou

a hotelovou školou. Podle mého názoru je to dobrý start pro rozvoj cestovního ruchu v Opavě.

Cílem mé práce bylo seznámení s problematikou cestovního ruchu ve městě Opava a

jeho okolí. Ve své práci jsem se zmínila o historii okresu Opava a o poměrech tohoto regionu.

Pomocí SWOT analýzy jsem zmapovala předpoklady, které mi pomohly vyhodnotit zjištěné

skutečnosti a nastínit řešení pro rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti. Cílem práce bylo také

přiblížit dominanty a krásy Opavy a v neposlední řadě zviditelnění města a zvýšení

turistického ruchu.
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EZNAM ZKRATEK

A.S akciová společnost

ATD a tak dále

CR Cestovní ruch

ČS…………..česko slovenské

ČSR………… Československá republika

EU Evropská unie (European Union)

Know-How Vědět jak (je anglické sousloví, popisující technologické a informační

předpoklady a znalosti pro určitou činnost - nejčastěji výrobu)

MHD Městská hromadná doprava

MIC Městské informační centrum

OSN Organizace spojených národů

R. rok

S.R.O. společnost s ručením omezeným

TQM TQM – holding s.r.o. – zprostředkovatel autobusové dopravy v Opavě

TZV…………tak zvaně

VIP Velmi důležitá osoba (Very Important Person)

WTO Světová organizace cestovního ruchu (World Tourism Organization)
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Příloha číslo 1 – Správní uspořádání města Opava

Správní uspořádání města Opava

Opava je podle zákona 128/2000 Sb., o obcích statutárním městem. Území

statutárního

města má 8 městských částí s názvy:

• Komárov, která zahrnuje k.ú.Komárov u Opavy bez ZSJ Komárovské Chaloupky

• Malé Hoštice, která zahrnuje k.ú.Malé Hoštice

• Milostovice, která zahrnuje k.ú.Milostovice

•Podvihov, která zahrnuje k.ú.Podvihov a ZSJ Komárovské Chaloupky z k.ú.

Komárov u Opavy

• Suché Lazce, která zahrnuje k.ú.Suché Lazce

• Vávrovice, která zahrnuje k.ú.Držkovice, Palhanec, Vávrovice a ZSJ

Karlovec z k.ú. Opava-Předměstí

• Vlaštovičky, která zahrnuje k.ú. Jarkovice a k.ú. Vlaštovičky

• Zlatníky, která zahrnuje k.ú.Zlatníky u Opavy

Zbylou část území statutárního města Opavy tvoří tyto části města:

• Opava - Město

• Opava - Předměstí (mimo ZSJ Karlovec)

• Jaktař

• Kateřinky u Opavy

• Kylešovice

Městské části jsou organizačními jednotkami města, jsou oprávněny podávat návrhy

orgánům města ve věcech patřících do jeho samostatné působnosti. Orgány městských částí

a jejich pravomoci jsou specifikovány vyhláškou města. Město a jeho městské části mají

uděleny znaky a prapory.

Město Opava má 16 katastrálních území:

• Držkovice

• Jaktař

• Jarkovice

• Kateřinky u Opavy
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• Komárov u Opavy

• Kylešovice

• Malé Hoštice

• Milostovice

• Opava-Město

• Opava-Předměstí

• Palhanec

• Podvihov

• Suché Lazce

• Vávrovice

• Vlaštovičky

• Zlatníky u Opavy

Katastrálním územím se rozumí technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v

katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí (§ 27, písm. f zákona č.

344/1992 Sb.o katastru nemovitostí ČR).



65

Příloha číslo 2 - Lokalizace obce Opava

Zdroj: Regionální informační systém
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Příloha číslo 3 - Statistika návštěvnosti městského informačního centra v Opavě za rok 2009

Měsíc

Návštěvníci Zahraniční návštěvníci
c e l k e m domácí zahraniční Německo Polsko Slovensko Rakousko Rusko Niizozemsko Itálie Francie Velká Británie USA ostatní

Leden 879 863 16 6 4 2 4

Únor 774 764 10 3 2 5

Březen 793 761 32 7 12 5 8

Duben 1075 1027 48 12 24 4 5 3

Květen 1767 1679 88 26 27 9 17 9

Červen 1713 1634 79 9 18 17 14 3 2 9 7 (Španělsko)

Červenec 4687 4528 159 37 42 31 17 11 3 4 6 8

Srpen 4445 4279 166 31 86 29 7 2 4 4 3

Září 3396 3286 110 17 41 29 4 7 12
(Maďarsko)

Říjen 2451 2382 69 18 24 13 9 5

Listopad 2974 2967 7 2 3 2

Prosinec 3539 3497 42 9 14 6 7 2 4

C e l k e m 28493 27667 826

Zdroj: [15]
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