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1. ÚVOD

Cestovní ruch se stal od druhé poloviny dvacátého století neodmyslitelnou součástí

života lidí na celém světě. Začátek rozvoje moderního cestovního ruchu se obvykle datuje do

období přelomu 19. a 20. století, kdy se cestovní ruch začal formovat ve vyspělých krajinách

jako odvětví společenské činnosti.

 Značná část lidské populace se každým rokem velice podílí na cestování a aktivitách

souvisejících s cestovním ruchem. Hlavním důvodem pohybu lidí je alespoň krátkodobá

změna životního prostředí a stylu života, ve kterém se každodenně pohybují. Umožňuje

člověku uspokojit potřeby související s cestováním, zpravidla za účelem rekreace, klidu,

poznání, zdraví a zábavy, kulturního a sportovního využití.

 Kromě základní nabídky kulturních, historických a přírodních podmínek vyžaduje

cestovní ruch také možnost volného pohybu obyvatelstva, patřičný disponibilní fond volného

času, volnou kupní sílu na uspokojování méně zbytných potřeb. Charakteristickým rysem

cestovního ruchu je mnohoodvětvovost, do kterého spadá zejména turistická zařízení

poskytující ubytování a stravování, dopravu, služby cestovních kanceláří a další služby

cestovního ruchu. Bývá označován za největšího zaměstnavatele na světě. Zaujímá téměř

stejně významné postavení ve světovém vývozu jako telekomunikace, ropný, chemický a

automobilový průmysl.

 Pod pojmem cestovní ruch se rozumí činnost osoby, která cestuje na přechodnou dobu

do místa ležícího mimo její trvalé bydliště. Doba cestování musí být kratší než je stanovena,

v mezinárodním cestovním ruchu jeden rok, v domácím cestovním ruchu šest měsíců. Hlavní

účel cesty musí být jiný než výkon výdělečné činnosti v daném místě, za cestovní ruch se

nepovažuje pravidelné cesty do zahraničí, dočasné přestěhování se za prací a dlouhodobá

migrace.

 Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma cestovní ruch, důvodem mého

rozhodnutí byla skutečnost, že ráda cestuji. Město Opava je statutární město, které se nachází

v Moravskoslezském kraji. Leží v úrodném údolí na stejnojmenné řece severozápadně od

města Ostravy. K tomuto místu mám velmi blízký vztah, jelikož jsem se zde narodila a

vyrůstala.
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2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE

2.1. Metodika zpracování

Svou bakalářskou práci jsem se rozhodla rozdělit do několika kapitol a podkapitol.

V teoretické části práce se věnuje teorií cestovního ruchu. Definuji samotný pojem cestovní

ruch a vymezuji základní pojmy v oblasti cestovního ruchu, jako je například turista, výletník,

návštěvník. Zabývám se typologií (druhy a formy) cestovního ruchu. Také zmiňuji, jaké jsou

důležité předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. 

Čtvrtou kapitolou začíná má praktická část bakalářské práce. Tato část je

nejrozsáhlejší a je zaměřena na město Opavu. Nalezneme v ní historii a popis města,

nejznámější historické a kulturní památky, které se zde nachází. Nezapomněla jsem také dodat

možnosti, kde se jako návštěvníci města Opavy můžete ubytovat a stravovat. Pátá kapitola

nese název konkrétní výsledky. V této kapitola  vypracuji SWOT analýzu, díky ní zjistím, co

je předností a co naopak hrozbou města. Na základě této analýzy jsem se snažila v další

kapitole nalézt návrhy a doporučení, které by mohly pomoci zvednout atraktivitu města a

zvýšit návštěvnost z širokého okolí.

2.2. Cíl práce

Cílem mé bakalářské práce je blíže přiblížit město Opavu lidem, pro které je méně

známé. Zároveň je mým cílem vypracovat SWOT analýzu, určit co je pro město silnou a co

naopak slabou stránkou. V neposlední řadě se pokusím na základě analýzy nalézt řešení

problémových oblastí, které by mohly pomoci zviditelnit město a přilákat tím více

návštěvníků.



8

3. TEORETICKÝ ZÁKLAD

3.1. Pojem cestovní ruch

Cestovní ruch patří mezi důležité ekonomické a sociální jevy současné moderní

společnosti. Pro vymezení pojmu ,,cestovní ruch“ (turismus, angl. tourism) existuje celá řada

definic. V minulých letech bylo vykonáno mnoho úsilí o sjednocení definice. Za jednu

z nejvýstižnějších definic cestovního ruchu lze pokládat definici WTO (Světová organizace

cestovního ruchu), která vystihuje cestovní ruch jako činnost osoby, cestující na přechodnou

dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (mimo místo bydliště) a to na dobu kratší než

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

v navštíveném místě [7, s. 12]. Za cestovní ruch se nepovažuje pravidelné cesty do zahraničí,

dočasné přestěhování se za prací, dlouhodobá migrace a cesty v rámci místa trvalého bydliště.

Při zkoumání cestovního ruchu můžeme uplatnit různá hlediska, což dokazuje, že jde o

složitý a mnohostranný jev. Cestovní ruch se pokusím charakterizovat jako:

 oblast spotřeby, při kterém dochází k uspokojování lidských potřeb. Jedná se o potřebu

odpočinku, poznání, kulturního a sportovního vyžití, neobvyklých zážitků, kontaktu

s lidmi,

 důležitou součást národní ekonomiky, která se skládá z řady podnikatelských činností

v rámci zajištění účasti lidí na cestovním ruchu. Jedná se o dopravu, ubytovací služby,

stravovací služby, služby cestovních kanceláří a další služby cestovního ruchu.

3.2. Základní pojmy cestovního ruchu

Stálý obyvatel (rezident) v domácím cestovním ruchu je osoba, která žije nejméně

šest po sobě jdoucích měsíců před příjezdem do jiného místa na dobu kratší šesti měsíců.

V zahraničním cestovním ruchu ve vztahu k dané zemi se pod tímto pojmem rozumí osoba,

která žije v zemi nejméně jeden rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší než je jeden

rok. 

Návštěvník (visitor) v domácím cestovním ruchu, se jedná o osobu, která má trvalé

bydliště v dané zemi a cestuje na jiné místo v zemi mimo jeho obvyklé prostředí na dobu

nepřekračující šest měsíců, přičemž hlavní důvod cesty je jiný než výdělečná činnost

v navštíveném místě. V zahraničním cestovním ruchu se jedná o osobu, která cestuje do jiné
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země, než má své trvalé bydliště a mimo jeho obvyklé prostředí na dobu nepřekračující jeden

rok, přičemž hlavní důvod cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti v navštívené zemi.

Turista (tourist) v domácím cestovním ruchu je za turistu považována osoba trvale

usídlená v zemi, která cestuje do jiného místa než je její bydliště /v téže zemi/, na dobu

zahrnující nejméně jedno přenocování, ale ne na dobu delší šesti měsíců. Hlavní účel její cesty

je jiný než vykonávání výdělečné činnosti. Z hlediska délky pobytu se přitom rozlišuje:

 turista na dovolené (holiday maker), který pobývá na daném místě více než určený počet

nocí nebo dní,

 krátkodobě pobývající turista (short-term tourist), který cestuje na dobu nepřekračující

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

V zahraničním cestovním ruchu je za turistu považována osoba, která cestuje do jiné země

než v níž má své obvyklé bydliště, na dobu zahrnující nejméně jedno přenocování, ale ne delší

jednoho roku. Hlavní účel cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti v navštívené zemi.

Výletník (excursionist, same-day visitor) v domácím cestovním ruchu je osoba,

trvale usídlená v dané zemi, která cestuje do místa odlišného od místa jejího trvalého bydliště

a běžného životního prostředí na dobu kratší jednoho dne, aniž by v navštíveném místě

přenocovala, přičemž hlavní důvod její cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti.

V zahraničním cestovním ruchu je za výletníka považována osoba, která cestuje do jiné země

než v níž má své trvalé bydliště a běžné životní prostředí na dobu kratší než je jeden den, aniž

by v navštíveném místě přenocovala, přičemž hlavní důvod cesty je jiný než výkon výdělečné

činnosti.

Vnitřní cestovní ruch – zahrnuje domácí cestovní ruch. Rozumí se tím cestování

obyvatel země po vlastní zemi a příjezdový zahraniční cestovní ruch, návštěvy cizinců v dané

zemi.

Mezinárodní cestovní ruch – zahrnuje příjezdový zahraniční cestovní ruch a výjezdový

zahraniční cestovní ruch.

3.3. Typologie cestovního ruchu

Cestovní ruch lze podle různých kritérií rozlišovat na jednotlivé druhy a formy. O

druzích cestovního ruchu mluvíme tehdy, pokud zkoumáme motivaci účastníků na cestovním
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ruchu, tj. účel pro který cestují a pobývají přechodně na cizím místě. O formách cestovního

ruchu mluvíme tehdy, když jako základ posuzování cestovního ruchu vezmeme různé příčiny,

které ho ovlivňují a důsledky, které přináší [6].

3.3.1. Druhy cestovního ruchu

 Rekreační cestovní ruch – přináší regeneraci a reprodukci fyzických a duševních sil

člověka. Je mnohovrstevnou skupinou, která představuje největší účast obyvatelstva na

cestovním ruchu. Rekreační cestovní ruch je spojen nejen s aktivním odpočinkem, ale také

s pasivním odpočinkem v přírodě i v urbanizovaném prostředí, uplatňují se v něm sporty

všeho druhu, zájmy, záliby, atd. Speciálním podtypem je chataření a chalupaření [1].

 Sportovní cestovní ruch – charakteristickým rysem je zdržení se ve volné přírodě, důležitý

je výkon nejrůznějších sportovních aktivit. Hlavním cíle je udržet a posílit kondici

člověka. Dělí se na pěší turistiku, vodní turistiku, cykloturistiku a horskou turistiku.

 Dobrodružný cestovní ruch – je součástí sportovního cestovního ruchu. Mezi dobrodružný

cestovní ruch patří činnost osoby, která vyžaduje fyzickou zdatnost a sportovní um. Také

je důležitá odborná znalost prostředí, v němž realizuje. Do dobrodružného cestovního

ruchu lze řadit například zdolávání vysoko položených míst, noční putování, sjíždění

divokých vod, extrémní lyžování, lovecké výpravy, extrémní sporty, výpravy do ledových

oblastí apod.

 Kulturní cestovní ruch – je cílený na poznávání kultury, historie, tradice, zvyků vlastního i

cizích národů. Hlavní zaměřením je poznávání kulturně-historických památek (hradů,

zámků, lidové architektury, lidové architektury, církevních staveb), kulturních zařízení

(muzeí, galerií, knihovny), kulturních akcí (divadelní představení, festivalů, folklórních

akcí, lidové slavnosti), kulturního a historického odkazu navštívené země či místa

(historie, umění, hudba), kulturní krajiny (parků, zahrad, volné krajiny, chráněných

krajinných oblastí).

 Náboženský (poutní) cestovní ruch – je součástí kulturního cestovního ruchu. Spočívá ve

spojení návštěv církevních památek specifického charakteru (poutních míst, památných a

jinak nábožensky unikátních míst) s programovou nabídkou poskytující účastníkům

duchovní prožitky. Poutním místem může být město, obec, osada nebo krajinný prvek.

Náboženský cestovní ruch se vyznačuje na rozdíl od kulturního cestovního ruchu

náboženskými motivy a odmítáním označování jeho účastníků jako turistů.
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 Lázeňský cestovní ruch – je uskutečňován celkovou lázeňskou léčbou využívající přírodní

léčivé zdroje a také pobyty zaměřenými na léčení nemocí, následků nemocí a komplexní

rekonvalescenci, na prevenci a předcházení nemocem a podobným nepříznivým stavům

lidského organismu.  Jeho rozvoj je podmíněný existencí přírodních léčivých zdrojů

(přírodní léčivé vody, plyny, bahno, klima), které ovlivňují zaměření lázeňské léčby.

 Zdravotní cestovní ruch – hlavním důvodem jsou cesty do lázní nebo rekreačních center za

účelem zlepšení zdravotního stavu pomocí léčebných procedur (koupelí, léčebných

pramenů, masáží, relaxačních programů), ale i z důvodu pobytu v příjemném prostředí (u

moře, na horách, v lesích).

 Cestovní ruch s profesními motivy – je na rozdíl od předchozích typů cestovního ruchu

spojován s profesní aktivitou a profesními zájmy. Probíhá v převážné míře v jejich

pracovním a nikoliv volném čase a o účasti na cestovním ruchu nerozhoduje v konečné

fázi účastník nýbrž zaměstnavatel. Typ se dále člení na:

 obchodní cestovní ruch – zahrnující obchodní a další pracovní cesty zaměřené na

jednání mezi organizacemi, institucemi, sjednávání obchodů, jednání

managementů aj.,

 kongresový cestovní ruch – zahrnující účast na různých kongresech, konferencích a

seminářích sloužících k vědeckým a odborným setkáním a výměně informací ať již

na národní či mezinárodní úrovni,

 výstavní a veletržní cestovní ruch – zde jsou vystavovány a nabízeny produkty a

služby s cílem zaujmout účastníky, informovat je a vytvořit si tak kontakty vedoucí

k budoucímu prodeji, často slouží jako místo pro uzavírání obchodních kontraktů

či přímého prodeje [7],

 incentivní cestovní ruch – zahrnuje pobyty orientované na zvýšení výkonnosti

jednotlivců financujících tyto akce, vlastních zaměstnanců, zájmově orientovaných

skupin, partnerů, spolupracovníků organizace.

3.3.2. Formy cestovního ruchu

Formy cestovní ruchu nám mohou blíže určit podstatu cestovního ruchu z hlediska

potřeb a cílů jeho účastníků. Typologie forem cestovního ruchu využívá více třídících kritérií.

a) Z geografického hlediska 
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 Domácí cestovní ruch – znamená cestování a pobyt domácího obyvatelstva ve vlastní

zemi. V hospodářsky vyspělých státech se domácí cestovní ruch stal základem rozvoje

zahraničního cestovního ruchu V rozvojových státech je tomu naopak, základem rozvoje

cestovního ruchu je zahraniční cestovní ruch.

 Zahraniční cestovní ruch – je spojený se cestováním a pobytem rezidentů v zahraničí.

Zahraniční cestovní ruch můžeme rozdělit na aktivní a pasivní. V aktivním zahraničním

cestovním ruchu se jedná o příjezdy zahraničních návštěvníků do určité země. Jejich pobyt

v dané zemi je svázán se spotřebou zboží a služeb hrazenou z devizových prostředků

návštěvníků, což znamená v konečném efektu příliv deviz do platební bilance státu a tedy

kladný vliv na ni. Tento typ cestovního ruchu má obdobný vliv na platební bilanci státu

jako export zboží (přináší devizové prostředky) a proto bývá často také nazýván

neviditelným exportem. V pasivním zahraničním cestovním ruchu jde o výjezdy obyvatel

určitého státu do zahraničí, přičemž jejich pobyt a spotřeby v zahraničí je realizovaná za

vyvezené devizové prostředky, což v konečném efektu pro stát znamená odčerpávání

devizových prostředků a tím pasivní vliv na platební bilanci státu. Protože tento typ

cestovního ruchu má na platební bilanci vliv jako dovoz zboží (odčerpává devizové

prostředky), bývá proto často nazýván neviditelným importem [7]. 

 Mezinárodní cestovní ruch – tvoří aktivní a pasivní zahraniční cestovní ruch několika států

nebo regionů. Patří zde pohyby účastníků cestovního ruchu mezi státy, bez určitého

teritoriálního určení. K mezinárodnímu cestovnímu ruchu se vztahuje ještě dva typy

cestovního ruchu:

 světový cestovní ruch – souhrn aktivního a pasivního zahraničního cestovního

ruchu světa (souhrn veškerého příjezdového a výjezdového cestovního ruchu všech

států světa),

 cestovní ruch světa – souhrn domácího a zahraničního cestovního ruchu všech

států světa.

 Vnitřní cestovní ruch – skládá se z domácího cestovního ruchu a aktivního zahraničního

cestovního ruchu. Národním cestovním ruchem rozumíme domácí cestovní ruch a pasivní

zahraniční cestovní ruch. Regionální cestovní ruch se skládá z cestovního ruchu regionů a

států jako cestovních cílů. 

b) Podle počtu účastníků
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 Individuální cestovní ruch – turista cestuje sám nebo s rodinou. Výhodou je seberealizace

při tvorbě programu a libovolné přizpůsobování se situacím. Klasickým příkladem

individuálního cestovního ruchu je individuální chatová rekreace, tzv. druhé bydlení.

 Skupinový cestovní ruch – účastníci toho cestovního ruchu cestují ve skupinách a využívají

výhody, jako např. slevy na jízdném, slevy v ubytovacích zařízeních, při návštěvě objektů

či různých atrakcí cestovního ruchu.

 Masový cestovní ruch – jedná se o hromadný cestovní ruch. Charakteristický především

koncentrací velkých počtů turistů v určitých místech, např. přímořských letoviscích,

horských střediscích. 

c) Podle způsobu organizování

 Individuální cestování – individuálně si cestování organizuje až 80 % účastníků

cestovního ruchu, kdy si veškeré služby zajišťuje účastník sám. Charakteristika je uvedená

v předchozím textu.

 Organizované cestování – je hlavním předmětem činnosti profesionálních organizátorů

cest, kterými jsou cestovní kanceláře, případně jiné podnikatelské subjekty. Účastník si

kupuje  již připravený soubor služeb, např. zájezd, pobyt, návštěvu místa. Součástí

organizovaného cestovního ruchu je klubový cestovní ruch.

d) Podle věku účastníků

 Cestovní ruch děti – jsou organizované programy především dětem ve věku do 15 let,

většinou bez rodičů, ale pod kontrolou odpovědných dospělých osob (dětský tábor, škola

v přírodě, školní výlety).

 Cestovní ruch mládeže – je cestování mladých lidí ve věku 15 až 25 let, kteří již věkem

nepatří mezi děti (nejezdí s rodiči na dovolenou, ale ještě nemají vlastní rodiny). 

 Rodinný cestovní ruch – je určen mladým rodinám ve věku 25 až 44 let, jedná se o

manželské páry s dětmi.

 Cestovní ruch seniorů – je označením pro cestovní ruch osob, které již většinou nejsou

trvale zaměstnáni, disponují značným fondem volného času, mají zájem cestovat a ve

většině případů disponují i odpovídajícími prostředky. Tato skupina nemá obecně přijatou

hranici věkového vymezení. Důvodem je především různá doba odchodu do důchodu

v jednotlivých zemích a regionech. Nejčastěji je uváděn interval 60 let a výše [1].
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e) Podle způsobu financování

 Komerční  cestovní ruch – kde si účastník veškeré náklady hradí sám.

 Sociální cestovní ruch – kdy je část nákladů hrazena z jiných zdrojů, např.

zaměstnavatelem (zájezdy pro zaměstnavatele), odbory (rekreační pobyty), společenskými

organizacemi, nadacemi (tábory).

f) Podle charakteru místa pobytu

 Městský cestovní ruch – hlavní motivací je návštěva a pobyt v historicky, památkově,

kulturně, společensky zajímavých městech, bez ohledu na to, zda je pobyt spojený

s přenocováním nebo bez přenocování.

 Venkovský cestovní ruch – zahrnuje soubor aktivit spojených s cestováním a pobytem lidí

ve venkovském prostředí. S nejrůznějšími formami pobytu, z nichž se v poslední době

začíná formovat specifická forma venkovského cestovního ruchu tzv. agroturistika. Jedná

se o pobyt na farmách, statcích či jiných zemědělských usedlostech, obvykle spojený

s aktivní účastí na životě v nich (práce na poli, pomoc při sklizni plodin).

 Lázeňský cestovní ruch – jedná se o klasické léčebné a preventivní udržovací pobyty

v lázních při nichž se využívají přírodní léčiv zdroje (přírodní léčebné prameny, klima,

bahno). 

 Cestovní ruch ve střediscích cestovního ruchu – kdy se jedná o pobyty v lokalitách

charakteristických jedním, více méně standardizovaným a dominujícím turistickým

produktem. V mezinárodním cestovním ruchu se jedná zejména o střediska přímořská,

horská a zábavní. V ČR to jsou především střediska horská a u velkých vodních ploch [1,

s. 25]. 

V odborné literatuře se můžeme setkat ještě s dalšími kritériem, podle který je možné

členit cestovní ruch, z nichž je možno uvést členění např. dle použitého dopravního

prostředku, dle způsobu ubytování, dle ročního období, z hlediska dynamiky, ze sociálního

hlediska.

f)4. Hlavní příčiny a předpoklady rozvoje cestovního ruchu

Do hlavních příčin vzniku a rozvoje cestovního ruchu můžeme zařadit zájem a touhu 
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po vzdělávání, poznání cizích krajů a koutů světa, zvyklostí lidí a také nutnost regenerace

fyzických a duševních sil člověka. Pro rozvoj cestovního ruchu nejsou důležité pouze příčiny

jeho vzniku, ale i předpoklady (podmínky) pro jeho vznik. 

a) Přírodní předpoklady

Přírodní předpoklady jsou dány především charakterem terénu (roviny, hory, pouště,

aj.), klimatickými podmínkami, vodními plochami (jezero, rybníky, moře), vodními toky,

přírodními zdroji (léčivé prameny) a přírodními neobvyklostmi (přírodní rezervace, propasti,

jeskyně).

b) Kulturně-historické předpoklady

Vyznačují se především architektonickými památkami (hrady, zámky, zříceniny,

památníky), kulturními akcemi (hudební, divadelní, filmové festivaly), lidovými tradicemi a

umění.

c) Sociálně-ekonomické předpoklady

K ekonomickým předpokladům řadíme celkovou úroveň ekonomiky státu, vyjádřenou

zejména výší HDP, složením platební bilance, dosaženým stupněm životní úrovně, výší

disponibilních příjmů obyvatelstva, fondem volného času obyvatelstva, úrovní nabídky zboží

a služeb na trhu. Ekonomické předpoklady velmi úzce souvisejí s materiálně-technickými

předpoklady cestovního ruchu.

d) Materiálně-technické předpoklady

Zde můžeme zařadit úroveň ubytovacích zařízeních, dopravních, stravovacích,

maloobchodních, sportovně-rekreačních, kulturních a dalších zařízení sloužících cestovnímu

ruchu.

e) Politické předpoklady

Pod politickými předpoklady se rozumí politická stabilita. Aktuální situace je vytvářena

existencí či neexistencí násilí, teroru, války, převratů a systémem vlád politických stran.

Součástí politických předpokladů je i vnitřní bezpečnostní situace z hlediska bezpečnosti

turistů, např. ochrana před krádežemi a násilím.
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f) Ekologické předpoklady

Ekologické předpoklady zahrnují především příznivé přírodní prostředí, jako jsou

čistota ovzduší, vod, potravin. Můžeme k těmto předpokladům zařadit také existenci či

neexistenci radioaktivního nebezpeční. Rozvoj cestovního ruchu úzce souvisí s ekologickou

čistotou krajiny.

g) Personální předpoklady

Personálními předpoklady rozumíme úroveň profesionality pracovníků v odvětví

cestovního ruchu. Nejedná se pouze o kvalitu pracovníků v provozních zařízeních cestovního

ruchu, jako jsou ubytovací a stravovací zařízení, dopravní, kulturní, informační a jiná zařízení,

ale též o profesionalitu pracovníků v řídících složkách firem, orgánů a organizací cestovního

ruchu.

h) Administrativní předpoklady

Administrativní předpoklady se týkají nejvíce zahraničního cestovní ruchu a

výjezdových a vstupních formalit. Jedná se hlavně o vízové, celní, pásové a směnárenské

předpisy. 

i) Demografické předpoklady

Demografické předpoklady zahrnují vše, co se týká obyvatelstva. Jedná se především o

mentalitu, zvyky, vzdělanost, věkové složení, porodnost, úmrtnost.

i).5. Řízení a organizace cestovního ruchu v České republice

Cestovní ruch v České republice je předmětem zájmu a pravomocí několika orgánů na

různých úrovních. Přehled hlavních institucí, které do cestovního ruchu zasahují:

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) je podle kompetenčního zákona pověřeno

výkonem státní správy v oblasti cestovního ruchu. Problematikou cestovního ruchu se

zabývají sekce a odbory cestovního ruchu. Mezi hlavní činnosti patří:

 návrhy příslušných právních norem, které upravují cestovní ruch,

 tvorba a realizace programů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu,
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 poskytuje poradenskou činnost regionálním úřadům a podnikatelské veřejnosti

v oblasti cestovního ruchu,

 získávání a rozdělování finančních prostředků pro rozvoj cestovního ruchu,

 sledování a analýza statistických údajů o cestovním ruchu.

 Česká centrála cestovního ruchu je organizací podřízenou MMR a je odpovědná za

propagaci České republiky na světovém trhu cestovního ruchu. Hlavní aktivity vyvíjí

v těchto oblastech:

 účast na propagačních akcích cestovního ruchu (veletrzích, výstavách, filmových

festivalech zaměřených na cestovní ruch),

 poskytování informací o České republice u nás i v zahraničí,

 organizuje pobyty pro novináře České republiky s cílem přiblížit atraktivity České

republiky pro nejširší okruh osob v zahraničí,

 provádění marketingových činností se zaměřením na zpracování marketingových

analýz (výběrové šetření o ubytovacích a stravovacích zařízeních),

 zajišťuje regionální prezentace,

 vydává řadu propagačních materiálů o České republice (prospekty, katalogy).

 Regionální orgány státní správy působí na úrovni krajských úřadů a na úrovni

jednotlivých městských a obecních úřadů.

 Orgány samosprávy v oblasti cestovního ruchu působí na nejvyšší úrovni – tj. Poslanecká

sněmovna Parlamentu České republiky, kde jsou zřízeny Podvýbor pro obchod a cestovní

ruch a Podvýbor pro propagaci České republiky v zahraničí. Hlavní posláním je volba a

schvalování právních norem v cestovní ruchu. Na úrovni regionů jsou samosprávnými

orgány jednotlivá zastupitelstva krajů, měst a obcí. Zde zpravidla fungují Komise

cestovního ruchu.

 Regionální, občanská sdružení v cestovním ruchu jsou utvářena spojením několika měst,

obcí, podnikatelských subjektů aj. za účelem podpory cestovního ruchu v dané oblasti.



18

 Informační centra jsou subjekty cestovního ruchu, které poskytují prvotní informace

návštěvníkům měst a zároveň by měly danou oblast propagovat [5]. 

i)6. Materiálně technická základna

Materiálně technická základna plní základní úlohu při uspokojování potřeb účastníků 

cestovního ruchu. Je důležitou podmínkou pro využívání předpokladů oblasti pro cestovní

ruch a rekreaci. Pojem materiálně technická základna představuje souhrn hmotných

prostředků sloužící k realizaci účasti na cestovním ruchu, k tvorbě a realizaci služeb a ke

splnění očekávaných cílů této účasti.

Materiálně technická základna se dělí dle funkce na:

 ubytovací služby, stravovací služby, dopravní služby, služby cestovních kanceláří

(agentur), doplňkové služby (finanční služby, směnárny, prodej suvenýrů a dalších předmětů)

související s cestovním ruchem.

i)6.1. Ubytovací služby

Ubytovací služby představují důležitý předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu. 

Jejím úkolem je umožnění účastníkům cestovního ruchu přenocování nebo přechodného

ubytování mimo místa jejich trvalého bydliště, spolu s uspokojením dalších potřeb, které

s přenocováním nebo přechodným ubytováním neodmyslitelně souvisejí.

 Služby přechodného ubytování většímu počtu účastníků cestovního ruchu poskytují

ubytovací zařízení. Můžou být součástí odbytových středisek, které nabízejí stravování,

zabezpečují společenskou a zábavní činnost (např. hotely) nebo jako samostatná ubytovací

zařízení (např. chatová osada, kemp).

i)6.1.1. Členění ubytovacích zařízení
S rozvojem cestovního ruchu dochází k rozdělení různých druhů ubytovacích zařízení, 

poskytující účastníků cestovního ruchu služby na různého úrovni a v různém rozsahu.  

Ubytovací zařízení můžeme dělit podle mnoha kritérií:
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 podle velikosti (malá od 5 – 100 pokojů, střední od 101 – 250 pokojů, velká od 251 a více

pokojů),

 podle doby provozu (celoroční, sezónní),

 podle umístění (městská zařízení, lázeňská zařízení, horská zařízení),

 podle převažující klientely (pro obchodníky, rodiny s dětmi, sportovce, zařízení

specializující se na kongresovou turistiku),

 podle druhu zařízení a jeho funkce při uspokojování potřeb cestujícím (hotel, hotel garni,

motel, botel, penzión, turistická ubytovna, chatová osada, kemp).

Tyto hlediska mají vliv na vybavenost ubytovacích zařízení a úroveň poskytovaných 

Služeb. Členění ubytovacích zařízení podle druhu se stalo základem pro kategorizaci a

klasifikaci těchto zařízení [7].

 Pod pojmem kategorizace se rozumí rozčlenění ubytovacích zařízení podle druhů do

kategorií. Klasifikace je zařazení jednotlivých kategorií podle vybavení, úrovně a rozsahu

poskytovaných služeb do tříd. Jejím cílem je dodržení určitého standardu při výstavbě a

zařizování ubytovacích zařízení a dodržení stanovené kvality poskytovaných služeb. Třída

stanoví minimální požadavky týkající se vybavenosti ubytovacího zařízení, úrovně a rozsahu

služeb spojených s ubytováním. Třída ubytovacího zařízení se označuje pomocí hvězdiček,

v některých se zemích se můžeme setkat s jiným označením. Např. v Anglii s korunkou, klíči,

případně se slovním označením. 

Podle současně platné klasifikace v České republice se ubytovací zařízení označuje:

* TOURIST

    ** STANDARD

    *** KOMFORT

    **** FIRST CLASS

    ***** LUXURY

i)6.1.2. Charakteristika kategorií ubytovacích zařízení
 Hotel – je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji poskytující ubytovací služby turistům,

kteří jsou v danou dobu mimo domov. Hotely dělíme podle charakteru umístění na:
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přímořské, horské, městské, lázeňské, rekreační. Hotel dále poskytuje služby stravovací

nebo např. společensko-zábavní.

 Hotel garni – je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty. Poskytuje rozsah služeb

stanovený příslušnou třídou hotelu, ale s omezeným rozsahem stravovacích služeb

(nejméně snídaně).

 Motel – je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty (netýká se motelu*), sloužící

převážně k přechodnému ubytování motoristů. Návštěvníkům je poskytnuto parkování

v blízkosti motelu.

 Botel – je ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi. V pokoji (kajutě)

jsou 1 až 2 stálá lůžka.

 Penzión – je většinou menší ubytovací zařízení pro hosty (nejméně 5 pokojů), v klidnějším

(okraje měst) a útulnějším prostředí, zpravidla s omezeným rozsahem a nižší úrovní

společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými

s hotelem.

 Turistická ubytovna – je jednodušší ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů

s větším počtem lůžek v ubytovacích místnostech.

 Chatová osada – je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů převážně

v ubytovacím objektech provozovatele (chaty, sruby, bungalovy).

 Kemp – je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování ve vlastním zařízení hostů (stan,

obytný přívěs), popřípadě v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby,

bungalovy), nebo v jejich samostatně pronajímaných částech.

 Ubytování v soukromí – jde o přechodné ubytování hostů v samostatných místnostech,

které jsou ve vlastnictví občana, a jsou vybaveny pro účely přechodného ubytování.

V následující tabulce můžete vidět počet ubytovacích zařízení a návštěvnost těchto 

zařízení v Moravskoslezském kraji a to za období 2005 – 2009. Ve sloupci počet zařízení jsou

zahrnuty hotely všech tříd (* až *****), pensiony, kempy, chatové osady, turistické ubytovny

a ubytování v soukromí v Moravskoslezském kraji.

Tab. 3.6.1.2.1. Kapacita a návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních

Moravskoslezský kraj

Rok Počet zařízení
Návštěvnost (počet hostů)

nerezidenti rezidenti celkem
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2000 485 96 688 540 800 637 488
2001 497 121 309 546 113 667 422
2002 513 138 296 529 356 667 652
2003 503 118 220 538 588 656 808 
2004 489 107 949 489 342 597 291
2005 470 107 560 488 570 596 130
2006 465 112 668 496 768 609 436
2007 469 132 046 510 870 642 916
2008 468 136 316 508 812 640 128
2009 447 113 290 472 404 585 694

Zdroj: [15]

Každé ubytovací zařízení musí být označeno kategorií a třídou, do které je zařazeno,

dále názvem a adresou provozovatele, jménem a příjmením vedoucího. Jedná-li se o sezónní

ubytovací zařízení, pak taky musí být označeno obdobím provozu a hostům přístupné

nepřetržitě po celých 24 hodin.

 Host ubytovaný v ubytovacím zařízení má povinnost dodržovat ubytovací řád

provozovatele, který obsahuje práva a povinnosti ubytovaného, např. základní vybavení

pokoje, dobu nočního klidu, možnosti přijímání návštěv v pokojích, čas uvolňování pokojů

při odjezdu. Ubytovací řád by měl být umístěn na viditelném místě (recepce, vrátnice, pokoj), 

aby se s ním měl možnost každý ubytovaný host předem seznámit a mohl jej respektovat.

Z bezpečnostních důvodů má být v každé ubytovacím zařízení vyznačen směr nejkratší

únikové cesty.

i)6.2. Stravovací služby

Nedílnou součástí rozvoje cestovního ruchu je poskytování stravovacích služeb, tj.

uspokojení základní potřeby člověka (potřeba hladu a žízně) během jejich pobytu v místech

cestovního ruchu, jedná se především o služby základního stravování. Stravovací služby

zabezpečují odbytová střediska restauračního stravování. 

Odbytová střediska se člení podle činnosti do kategorií a podle vybavení, úrovně a

rozsahu poskytovaných služeb do skupin. Do skupiny IV. Patří odbytová střediska s nejnižší

úrovní vybavení a poskytovaných služeb a do skupiny výběr patří odbytová střediska

s nejvyšší úrovní. 
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Základní rozdělení odbytových středisek do kategorií a skupin vyplývá z níže uvedené

tabulky.

Tab. 3.6.2.1. Rozdělení odbytových středisek

Kategorie Zařazení do skupiny
restaurace IV III II I výběr
jídelna se

samoobsluhou IV III II

pohostinství IV III
gril bar, snack

bar III II I

restaurační
vůz III II I

kavárna III II I výběr
vinárna IV III II I výběr
pivnice IV III II
hostinec IV

bufet IV III
Zdroj: [5]

 Jednotlivé kategorie odbytových středisek je možno charakterizovat následovně:

 Restaurace – zabezpečuje převážně stravovací služby se širokým sortimentem jídel

základního stravování. Restaurace se zvýrazněním určité sortimentní specializace nebo se

specificky upraveným interiérem, speciální přípravou jídel a způsobem obsluhy mohou být

označovány obchodními názvy, které jsou pro tato střediska charakteristické (např.

národní restaurace, dietní restaurace, rybí restaurace).

 Jídelna se samoobsluhou – odbytové středisko poskytující stravovací služby a doplňkové

občerstvení v místech s vysokou návštěvností turistů a poptávkou po stravovacích

službách. Jídla a nápoje jsou podávány formou samoobsluhy.

 Pohostinství – je typ restaurace nabízející stravování v menších sídelních útvarech.

 Gril bar, snack bar – gril bar nabízí výběr teplých jídel, speciálně upravených,

připravované před hostem. Snack bar nabízí výrobky studené kuchyně, jednoduchá

minutková jídla a různě připravované nápoje.

 Restaurační vůz – je zařazen do vybraných mezistátních a vnitrostátních vlaků. Nabízí

omezený výběr z teplých a studených pokrmů a nápojů. Cestujícím je k dispozici pro

stravování zvláštní jídelní vůz. 
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 Kavárna – svou funkcí a charakterem slouží k delšímu pobytu hosta. Podle zvyklostí

v daném místě se mohou kavárny zaměřit (taneční kavárna, kino-kavárna), nebo se může

jednat o kavárny kombinované (kavárna – cukrárna). Kavárna poskytuje hostům

především teplé a studené nápoje, cukrářské výrobky.

 Vinárna – je zaměřena převážně na podávání vína a nápojů.

 Pivnice – je specializující odbytové středisko orientované na podávání piva a jídel vhodně

doplňujících jeho spotřebu.

 Hostinec – poskytuje prodej nápojů, případně jednoduchého občerstvení.

 Bufet – nabízí rychlé občerstvení a doplňkové stravování. Jídla a nápoje se konzumují

převážně vstoje. 

Existuje různé formy zajištění stravování:

 Individuální stravování – kdy si účastník cestovního ruchu zajišťuje stravovací služby

sám. Hlavní výhodou je, že přípravu pokrmů a nápojů realizují samotní účastníci

cestovního ruchu ve svém volném čase a prostoru, s vynaložením sil a prostředků, které

odpovídají jejich okamžitým možnostem a potřebám. Nevýhodou je, že samotná příprava

pokrmů a nápojů je pro účastníka cestovního ruchu časově náročná.

 Společné stravování – je činnost spojená s hromadnou přípravou pokrmů a nápojů pro

velké skupiny osob. Společné stravování může být realizováno jednak jako veřejné

(restaurační) stravování či účelové (uzavřené) stravování.

4. MĚSTO OPAVA

4.1. Základní informace o městě

Většina obyvatel našeho státu nebude mít určitě problémy se situováním Opavy na

severovýchodní hranici republiky. Město leží v Poopavské nížině nad soutokem řek Opava a

Moravice v nadmořské výšce přibližně 250 metrů nad mořem na okraji Hrubého Jeseníku.

Opavu vnímají a znají její dnešní obyvatelé i návštěvníci jako centrum českého Slezska, místo

příjemné pro život, práci i odpočinek.

Obr. 4.1.1. Mapa ČR
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Opava

Se zeměpisnou polohou města Opavy také úzce souvisí jeho název. Jazykovědci se

shodují, že patří do skupiny předslovanských evropských hydronym a je tedy odvozen od

staršího názvu řeky, na jejímž břehu město vzniklo. Ve jménu řeky se spojilo indoevropské

slovo apa vyjadřující vodu s germánským ahwa majícím stejný význam. Z původního slova

Apa-ahwa pak vzniklo nejprve Apaha a následně pak slovanské jméno Opava. Pro město je

tento název v české verzi doložen od roku 1431, kdy je takto zaznamenal úvodní zápis po

požáru obnovených zemských desk. Také v latině zůstal název totožný pro řeku i město, a to

již od první poloviny 13. století v podobě Oppavia.  Poněkud jinak tomu bylo v německém

jazyce, v němž jméno řeky ustrnulo ve tvaru Oppa, zatímco název města se dále vyvíjel. Ze

spojení an der Oppau, tedy ,,na (řece) Opavě“, pak vznikl počátkem 14. století německý

název Troppau [10].

Charakteristický název Bílá Opava, jehož autorem je bard slezského lidu Petr Bezruč,

také dnes dobře vystihuje tvář moderního statutárního města. Úhledně upravené centrum a

předměstí, péče o památky, vysoká úroveň školství a kultury, to vše svědčí o vztahu

opavských obyvatel ke svému městu. Celé generace navazovaly na díla a odkazy předků,

vznikaly a vyvíjely se tradice, otevíraly se nové množnosti a perspektivy k dalšímu vývoji.

Dnešní člověk se zde prochází ulicemi, po kterých kráčely dějiny nejen obce, ale docházelo

tady k událostem ovlivňujícím vývoj českého státu i v měřítkách celoevropských.
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Geografické údaje města

Poloha:

Opava leží na řece Opavě v úrodném údolí, ohraničeném na jihozápadě výběžky

Nízkého Jeseníku, východně od města se rozkládá Poopavská nížina. Její koordinátory jsou

49º 56´ severní šířky a 17º 54´ východní délky.

 rozloha: 90,61 km2

 střední nadmořská výška: 257 m n. m. (centrum města)

 nejnižší místo: 236,5 m n.m. (řeka u předměstské části Komárov)

 nejvyšší místo: 529,8 m n. m. (Hůrka jižně od městské části Podvihov)

Klima:

Hrubý Jeseník vytváří nad městem tzv. dešťový stín, takže počasí má zde více

vnitrozemský charakter s teplejším a sušším jarem a podzimem a tužší zimou.

 průměrná roční teplota: +8,2oC

 průměrný úhrn srážek: 640 mm

 minimální naměřená teplota: -35oC

 maximální naměřená teplota +35oC

Demografické údaje města

Počet obyvatel:

 počet obyvatel (2010): 59 675 

Tab. 4.1.2. Vývoj počtu obyvatel Statutárního města Opavy v letech 2005 – 2009

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
60 354 60 095 59 733 59 364 59 064

Zdroj: [18]
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4.2. Historie města

Území dnešní Opavy bylo osídleno již v daleké minulosti, jak o tom svědčí

archeologické nálezy až ze starší doby kamenné. Nedaleko soutoku řek Opavy a Moravice si

své nížinné hradisko vybudovali asi v 9. století slovanští osadníci náležející zřejmě ke kmeni

Holasiců. Patrně ve 12. století vznikla u říčního brodu na obchodní stezce mezi Moravou a

Slezskem kupecká osada. Poprvé je Opava, která získala své jméno podle stejnojmenné řeky,

písemně zmíněna v r. 1195, kdy zde po nějaký krátký čas pobýval olomoucký údělný kníže

Vladimír.

 Městská práva získala Opava asi ve 2. desetiletí 13. století, neboť v r. 1224 se již o ní

hovoří jako o městě. Osídlení se tehdy soustředilo do oblasti obou dnešních hlavních náměstí

– Horního a Dolního a do propojující ulice příznačně nazvané Mezi Trhy. Vedle toho

existovala též v prostoru dnešní ulice Na Valech osada židovská. K hlavním výsadám

středověkých měst patřilo tzv. právo hradební, uplatněné pochopitelně i v Opavě. Původní

valy zakončené palisádou byly nahrazeny kamennými hradbami se třem hlavními branami. Od

Hradce, odkud byla až do konce 14. století řízena správa země a kde sídlila opavská knížata,

se do města vstupovalo Hradeckou branou, cestu směrem na Olomouc otvírala Jaktařská brána

a na východní straně stála brána Ratibořská. Vedle již zmíněných náměstí měla Opava ještě

další dvě tržiště, tzv. Dobytčí trh v místech dnešní Masarykovy ulice a Rybí trh vedle farního

kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ten zde nepochybně stál již v 1. polovině 13.  století, i

když dnešní podobu ve stylu slezské cihlové gotiky mu dal až ve 2. polovině století

následujícího řád německých rytířů. Kolem poloviny 13. století byl ve městě vybudován také

rozlehlý komplex kláštera minoritů s kostelem sv. Ducha, který se stal pohřebištěm opavských

knížat i významných šlechtických rodů. Od 15. století byl minoritský klášter také místem

konání pravidelných zemských sněmů a soudů. Ještě před koncem 13. století byl v Opavě

založen dominikánský klášter, jehož součástí byl kostel sv. Václava. Nejvýznamnější světskou

stavbou byl kupecký dům postavený v r. 1327 uprostřed Horního náměstí na místě dnešní

Hlásky. Opava musela být tedy v období vrcholného středověku poměrně výstavným městem,

byla městem bohatým, vlastnila několik okolních vsí (např. Otice, Skřipov), rudné doly u

Horního Benešova, rozsáhlé lesy u Skřitova. Od konce 13. století působila ve městě,

v místech dnešního hotelu Koruna, dokonce mincovna.

 Přestože opavský kníže Přemek byl odpůrcem husitů, válečné události 1. poloviny 15.

století se v životě města příliš neodrazily. Těžce je však zasáhlo několik požárů, z nichž
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nejničivější vypukl 31. července 1431. Složité poměry, během nichž však Opava získala řadu

cenných privilegií, ukončil až nástup Habsburků na český trůn v r. 1526, který znamenal

podřízení Opavska přímo českým králům. 16. století, a zvláště jeho 2. polovina, poznamenalo

Opavu náboženskými konflikty způsobenými příklonem většiny obyvatel k evangelickému

vyznání.

 Poválečný život města byl poznamenán stagnací řemeslné výroby, národnostní složení

Opavy se postupně měnilo ve prospěch německého obyvatelstva. Zásadní přelom v dějinách

města znamenaly slezské války, na jejichž počátku byla Opava dvakrát obsazena pruskými

vojsky. Po rozdělení Slezska mezi Prusko a Rakousko se stala Opava na čtyřicet let úředním

centrem rakouské části Slezska. Rakouské Slezsko bylo v r. 1782 sloučeno v rámci

josefínských reforem s Moravou, Opava si udržela prestiž zemského hlavního města.

 První desetiletí 19. století se na vzhledu Opavy projevila především zbouráním

městských hradeb, které nahradily dodnes existující rozlehlé parky. Počátek nového století je

také spjat se stavbou divadelní budovy v r. 1805 a založením Gymnazijalního muzea v r.

1814, nejstarší muzejní instituce na území dnešní České republiky. Odstranění staveb

umožnilo další rozmach města, ve kterém začaly vznikat četné průmyslové podniky, převážně

textilní. Významnou roli sehrálo v tomto směru i nové železniční napojení města na Severní

dráhu Ferdinandovu v roce 1855. Po následující půlstoletí v životě města je charakteristická

nebývalá stavební aktivita, jejíž výsledky v podobě četných výstavných budov úřadů a

institucí jsou přes katastrofální následky poslední světové války zachovány dodnes. Rozvoj

průmyslu a obchodu významně podpořilo zřízení Obchodní a živnostenské komory. Ve městě

s převážnou většinou německého obyvatelstva v čele s liberály a nacionalisty ovládanou

radnicí působilo množství německých spolků a korporací a vycházelo několik německých

listů. Na druhé straně se podařilo prosadit i české menšině, která také měla své spolky,

především v r. 1877 založenou Maticí opavskou, vlastní noviny a od r. 1883 též české

gymnázium. 

 Vyhrocení politické a národnostní situace na konci 1. světové války vedlo k pokusu

připojit Opavu k tzv. Německému Rakousku. Opava se na krátký čas stala hlavním městem

provincie Sudetenland. Meziválečné období znamenalo v Opavě výrazný vzestup českých

kulturních a vzdělávacích organizací, zejména základního a středního školství. Přestože česká

menšina početně zesílila, převažovalo ve městě stále výrazně německé obyvatelstvo,
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podléhající zejména od druhé poloviny třicátých let nacistické ideologii Henleinovy

Sudetoněmecké strany. 

 Většina německého obyvatelstva města přivítala mnichovskou dohodu v r. 1938 a

odtržení Opavska od Československé republiky. Opava se stala centrem jednoho ze tří

vládních obvodů Sudetské župy a sídlem mnoha říšských úřadů. Administrativně k ní byly

připojeny dosud samostatné okolní obce Kateřinky, Kylešovice a Jaktař. Část českého

obyvatelstva se odstěhovala do protektorátu, zrušeny byly všechny české školy i další instituce

a spolky. Na konci 2. světové války byla Opava  velmi silně poškozena, téměř zcela zničeno

bylo historické centrum města, poškozeny byly tři čtvrtiny veškerých budov. 

 Nová kapitola v dějinách města začala být psána v r. 1945. Odsunem německého

obyvatelstva změnila Opava úplně své národnostní složení. Město pomalu vstávalo z trosek,

byly založeny nové průmyslové podniky, vznikly nové úřady a instituce působící většinou

dodnes. Od roku 1945 je Opava nepřetržitě sídlem samostatného okresu. Obvod vlastního

města se významně rozšířil připojením řady okolních obcí (vedle Kateřinek, Kylešovic a

Jaktaře dále Komárov, Komárovské Chaloupky, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Pusté

Jakartice, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky a Zlatníky). Počet obyvatelstva vzrostl

průběhu necelého půlstoletí až na 70 000. 

 Město Opava, které bylo i v poválečných letech 1945 – 1949 opět statutární, získalo

statut nově až v době převratných polistopadových změn. K jeho získání v r. 1994 bezesporu

přispělo vybudování vysokého školství. V r. 1990 zahájila první školní rok opavská

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, následující rok vznikla samostatná Slezská

univerzita se sídlem v Opavě. 

 V roce 1992 byl slavnostní premiérou Janáčkovy opery Její pastorkyňa zahájen provoz

nově rekonstruované budovy Slezského divadla. V roce 1994 byl Úřad města Opavy

přejmenován na Magistrát města Opavy. Vznikem ostravsko-opavského biskupství v r. 1996

se starobylý chrám Nanebevzetí P. Marie stal jeho konkatedrálou. V roce 1997 byla zahájena

1. etapa budování pěší zóny na Ostrožné ulici. Dosud největší známou povodní bylo město

postiženo 7.7.1997. Několikaleté snahy opavského magistrátu o vznik euroregionu Silesia

byly úspěšně završeny jeho vyhlášením na tradičním místě setkávání Slezanů na Ostré hůrce

v Háji ve Slezsku v r. 1998. O rok později byla otevřena 2. etapa pěší zóny na Horním

náměstí.  V roce 2000 byla dokončena celková rekonstrukce Horního náměstí. V tomtéž roce
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se konala státní návštěva Jeho Veličenstva Alberta II., belgického krále a Jeho Veličenstva

královny Paoly v Opavě.

4.3. Symboly města

K základním symbolům Opavy patří znak a prapor. 

Obr. 4.3.1. Nejstarší podoba městského znaku

Zdroj: [10]

Nejstarší zpráva o městské pečeti se váže k roku 1271, nejstarší podoba městského 

znaku je doložena na pečeti z roku 1289. Jde o gotický štít s kůlem, na něm tři krokve nad

sebou; barvy pravděpodobně stříbrná a červená byly odvozeny od znaku opavských knížat.

Obr. 4.3.2. Znak Statutárního města Opavy

Zdroj: [22]

Dnešní znak statutárního města Opavy. 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.
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Obr. 4.3.3. Vlajka Statutárního města Opavy

Zdroj: [23]

 Vedle znaku patří k obecním symbolům také prapor, respektive vlajka. Přinejmenším

již od poloviny 19. století byla v Opavě používána vlajka složená ze dvou vodorovných pruhů,

bílého a červeného, přes něž byl kladen městský znak. V této podobě byl také opavský prapor

oficiálně zakotven v roce 1974. Velikost vlajky odpovídá poměru šířky a délky  vlajky 3:5,

velikost znaku je v poměru 3:5 k šířce vlajky.

Obr. 4.3.4. Logo Statutárního města Opavy

Zdroj: [22]

Logo se užívá zejména pro propagaci města (propagační materiály, knihy, brožury,

letáky, propagační předměty, propagace v místech, jejichž provoz město finančně či jiným

způsobem podporuje, propagace v místech konání akcí pořádaných či podporovaných městem

(např. z grantového systému města). Logo se užívá také na hlavičkových papírech města,

vizitkách, automobilech, pracovních oděvech zaměstnanců atd.

Logo města obsahuje tyto markanty:

 název města (Opava)

 hlavní symbol (stylizovaný páv)
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 doplňkový symbol (korunka – sídlo královských úřadů)

 barevnost (dosud užívaná a vycházející ze znaku města Opava)

 červená (zvýrazňuje, královská barva)

 bílá (charakterizuje ,,bílou“ Opavu)

 stříbrná, šedá (luxus a vytříbenost

4.4. Procházka městem

4.4.1. Historické památky

Obr. 4.4.1.1. Blücherův Palác

Blücherův palác v Opavě je ukázkou snahy šlechty doby baroka

dostat se blíž dění, být tzv. při tom. Opava vždy byla a je

hlavním zemským městem Slezska a tak veškeré důležité jednání

a dění kolem zemských otázek probíhaly právě zde. Právě proto

si mnohé šlechtické rody stavěly své městské zámky

v historickém jádře

Zdroj: [27]           města. Palác, pojmenovaný po pruské šlechtické rodině Blücherů

z Wahlstadtu, najde zvídavý návštěvník na Masarykově třídě (dříve Panské ulici), na nároží

s Hrnčířskou ulicí. Barokní palác byl vystavěn na místě tří starších šlechtických domů již v 16.

století, avšak současná podoba je dílem z roku 1737. V letech 1932 - 1938 zde bylo umístěno

Zemědělské muzeum. Dnes slouží budova potřebám přírodovědného oddělení Slezského

zemského muzea. 

Obr. 4.4.1.2. Hláska
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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

Zdroj: [27]          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 Srntze

tu bylo přemístěno městské muzeum a archiv. V současné době je budova sídlem Magistrátu

města Opavy. 

V letošním roce od 3. dubna do 25. září městské informační centrum připravilo

pravidelné výstupy na městskou věž, a to každou sobotu od 10 do 17 hodin. Účastníci výstupů

na městskou věž Hláska si budou moci prohlédnout stálou expozici o historii této věže.

Kromě informací o vzniku a proměnách Hlásky si budou moci prohlédnout například soubor

historických mincí, které byly nalezeny v makovici při rekonstrukci věže. Návštěvníci při

výstupu do jednotlivých pater uvidí také původní hodinový stroj, kladiva rozeznívající zvony,

původní konstrukční prvky stavby a další zajímavé exponáty. 

Obr. 4.4.1.3. Slezské divadlo

Počátky divadelnictví se v Opavě datují již do let 1745 až 1750.

Město Opava, aby povzneslo význam kulturního centra

rakouského Slezska, si postavilo samostatnou divadelní budovu.

Základní kámen Zemského divadla v Opavě byl položen 1.

května 1804 a 1. října 1805 se hrálo zahajovací představení.

Divadlo bylo postaveno 

Zdroj: [27]          podle tzv. Schikanderova modelu a vyzdobeno vídeňským malířem

Sacchetim. Divadlo má v současné době kapacitu 376 diváků. Původní kapacita 600 míst se

snížila z těchto důvodů: zrušilo se třetí pořadí, kde jsou nyní technické bloky – zvukařská a

osvětlovací kabina; na parteru se zvětšilo orchestřiště a ubyl počet míst na stání. Původně se

do všech pater chodilo samostatným schodištěm – ta byla obrovská po obou stranách.
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Architekt je nechal vybourat, udělal jedno centrální, na druhé straně vznikly šatny pro diváky

a bufet, prostory společenské.

 Roku 1855 byly provedeny jen dílčí vnitřní opravy a o čtyři roky později došlo

k výměně původního olejového osvětlení za plynové. 1861 bylo v divadle zavedeno

teplovzdušné topení. Roku 1882 proběhla rekonstrukce divadla. 16. června 1909 divadlo

vyhořelo. Opravy interiéru byly provedeny ve slohu Ludvíka XVI., které navrhl vídeňský

divadelní malíř Ferdinand Maser. 

Po roce 1945 byla budova opravena. V roce 1948 také došlo ke změně fasády

z novorenesančního stylu do podoby socialistické architektury. Tato změna byla širokou

veřejností značně kritizována. Rozsáhlejších úprav se divadlu dostalo v roce 1955 – 1957, kdy

vzhledem k zachovalému interiéru, také započalo jednání o zařazení budovy Slezského

divadla do celostátního seznamu památkových objektů. V roce 1986 byla zahájena příprava

rekonstrukce jevištní technologie. Při podrobnějším průzkumu bylo zjištěno, že celá budova

potřebuje generální rekonstrukci. V roce 1988 –1989 zpracoval Stavební podnik Opava

projektovou dokumentaci pro celkovou rekonstrukci divadla včetně fasády. Po listopadu

1989 na nátlak veřejnosti a veřejnoprávních orgánů byla v květnu 1990 provedena změna

celkové koncepce výstavby s uvedením celé budovy do původní historické podoby z doby

před r. 1945. Interiér však byl upraven podle požadavků současné doby. Stavba byla zahájena

1. 1. 1990 a ukončena v září 1992. Celkový náklad činil téměř 150 mil. Kč. Zřizovatelem

Slezského divadla v Opavě je Magistrát města Opavy. V roce 2005 oslavilo Slezké divadlo

Opava 200 let.

Obr. 4.4.1.4. Slezské zemské muzeum

Novorenesanční symetrická budova završená kupolí byla

postavena podle projektu vídeňských architektů Johanna

Scheringera a Franze Kachlera firmou Julius Lundwall v letech

1893 - 1895. Zpočátku sloužila pro potřeby tehdejšího

Uměleckoprůmyslového muzea. V závěru 2. světové války

utrpělo muzeum značné ztráty, vyhořela

Zdroj: [27]          hlavní muzejní budova, byly zničeny četné sbírkové předměty.

Samotné muzeum bylo založeno jako gymnazijní muzeum 1. května 1814 a je tak nejstarším

muzeem na území České republiky. O založení tohoto muzea se nejvíce zasloužili profesor
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dějepisu na opavském gymnáziu - Faustin Ens, tehdejší starosta města Opavy Jan Josef

Schössler a hejtman František Mückusch z Buchbergu. Již na jaře roku 1817 se muzeum

mohlo pochlubit první instalací sbírek, která byla na takové úrovni, že její prohlídka mohla

být zařazena do programu císařské návštěvy. V roce 1937 vykazovalo muzeum necelých 60

000 sbírkových předmětů. Jako samostatná instituce přestalo muzeum existovat 1. května

1939, kdy se stalo z moci úřední součástí Říšského župního muzea v Opavě. Po vzniku ČSR

bylo od 1. ledna 1921 převzato zemskou vládou do své správy s názvem Slezské muzeum. Po

německém obsazení Opavy v roce 1938 ho nacisté přeměnili na Říšské župní muzeum. Po

osvobození byla zničena hlavní muzejní budova. Roku 1955 se stalo na základě usnesení

vlády vědeckým pracovištěm. V roce 1958 bylo zřízeno a k muzeu připojeno Arboretum v

Novém Dvoře a také Památník Petra Bezruče a Srub Petra Bezruče na Ostravicí. Od roku

1992 je součástí muzea i Památník bojů za svobodu v Hrabyni, Areál československého

opevnění v Hlučíně - Darkovičkách, od roku 1993 pak Slezský ústav s rozsáhlou vědeckou

knihovnou.

Obr. 4.4.1.5. Sobkův palác

Sobkův palác v historickém jádře slezského města Opavy, se

nachází v jihovýchodní části města, na bývalé Panské ulici, dnes

Masarykově ulici. Palác představuje ukázku feudálního sídla,

které si v centru dění hlavního města Slezska vybudovala šlechta,

aby byla „při tom“, čili blízko hlavního dění kolem chodu země. 

Zdroj: [27]

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

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

Jindřichem Sobkem z Kornic. Dnes je Sobkův palác sídlem soukromé firmy Opavská lesní

a.s.

Obr. 4.4.1.6. Památník Petra Bezruče
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Petr Bezruč (1867 – 1958), vlastní jménem Vladimír Vašek,

jeden z nejvýznamnějších českých básníků, se narodil a je

pochován v Opavě. Na jeho rodném domě v Ostrožné ulici (viz.

obr.) byla v roce 1937 u příležitosti 70. narozenin odhalena

pamětní deska. Události konce druhé světové války, které

tragicky poznamenala Opavu, přinesly zkázu i rodnému domu.

Stavba Památníku na

Zdroj: [27]           vybombardované místě byla zahájena v roce 1954 a ukončena o

dva roky později, od roku 1956 je v něm expozice. Třípatrový dům, na němž je v přízemí

umístěna působivá freska s úryvkem Bezdušových veršů. Expozice je věnována životu a dílu

básníka, jehož tvorba byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků. Bezručův svět je

dokumentován množstvím knižních vydání a bibliofilských tisků i zahraničním ohlasem

nejvýznamnější sbírky – Slezských písní. Návštěvníci si mohou poslechnout autentický

rozhovor básníka, v prvním poschodí pak zhlédnout filmy o zajímavých momentech

Bezručova života i o ohlasu jeho tvorby v hudebním a výtvarném umění. V sále Památníku

Petra Bezruče se konají příležitostné komorní výstavy, besedy se spisovateli, literární večery a

odborné semináře.

4.4.2. Církevní památky

Obr. 4.4.2.1. Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha

Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha v Opavě na Masarykově ulici

patří neodmyslitelně k dominantám Opavy. 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

Zdroj: [28]            nemocnice, zemský soud, zemské finanční ředitelství, berní správa,

školské úřady atd. Areál je užíván církví, ale východní křídlo umístěné v romantické zahradě

slouží veřejnosti. Areál je využíván k významným společenským událostem, konferencím, k

pořádání koncertů vážné hudby.
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Obr. 4.4.2.2. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

Konkatedrála, proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie se

nachází na starém náměstí zvaném dodnes Rybí trh, v centru

historického jádra města Opavy. Kostel je považován za největší

stavbu slezské cihlové gotiky v České republice a ne nadarmo

tvoří hlavní pohledovou dominantu Opavy. Vždyť také jižní věž,

se

Zdroj: [28]           svými úctyhodnými 102 metry, je nejvyšší věží ve Slezsku. 

Současná stavba má původ v románské svatyni řádu německých rytířů již z roku 1204.

Konkatedrálu tvoří vysoké cihlové síňové trojlodí s polygonálně uzavřeným chórem a dvěma

věžemi při západním průčelí. V době baroka byla vyšší jižní věž nadstavěna osmibokou

barokní nástavbou ukončenou bání s lucernou, která velmi ozvláštňuje čistý gotický sloh

stavby. Konkatedrála, poněkud zvláštní termín v názvu tohoto kostela se používá v případě, že

má biskup dva sídelní kostely. První z nich je nazýván klasicky katedrála, druhý pak

konkatedrála.

Obr. 4.4.2.3. Kostel sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha a rezidence jezuitů na východní straně

Dolního náměstí. Pohledová dominanta opavského Dolního

náměstí. 

Historie stavby spadá do doby před rokem 1350. Současná

monumentální stavba však pochází až z let 1675 - 1681 podle

projektu J. Braschy, jako jednolodní chrámová stavba s bočními

Zdroj: [28]           kaplemi a tribunami, se severní věží a honosným západním

vstupním průčelím. V nezměněné podobě se kostel zachoval dodnes. 

Obr. 4.4.2.4. Kostel sv. Hedviky

Evangelický kostel sv. Hedviky (1933 – 1938) byl zamýšlen i jako

památníkem obětem první světové války. Kostel se nalézá poblíž centra

mezi ulicí Olomouckou a Krnovskou. Do interiéru lze nahlídnout přes

mříže v předsíní. Příležitostně je přístupný celý včetně výstupu na věž.
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Vzhledem k tomu, že malby pocházejí z dob meziválečných, kdy Opava Zdroj: [28]           

byla převážně německá a kostel sloužil i jako památník obětem 1. světové války, tak z těchto

důvodů se na malbách vyskytují i němečtí vojáci. Možná právě proto je centrální část malby

překryta závěsem. Teprve v roce 1993 byl chrám slavnostně vysvěcen, do té doby sloužil jako

skladiště. V roce 2000 se dočkal svého dokončení - na vrchol věže byl znovu vyzdvižen

betonový kříž, původní byl za 2. světové války zničen.

4.5. Materiálně technická základna města Opavy

4.5.1. Ubytovací zařízení

Plánujete-li cestu do Opavy či okolí pracovně nebo je Vašim cílem turistika a poznání,

nabízí se Vám široký výběr hotelů a penzionů. Na své si přijdou i ti, kteří milují luxusní

hotely vybavené nejmodernější technikou, ale i ti, kteří se uspokojí s ubytováním v penzionu

za přijatelnější ceny. V samotném městě se Vám nabízí 6 hotelů, 21 penzionů různé kategorie,

a 4 ubytovny.

Apartmány Kramer

Ubytování se nachází v samém centru Opavy, přímo na hlavní pěší zóně. 1km od

vlakového nádraží Opava - Východ. Hostům nabízí ubytování v osmi moderních

nadstandardně vybavených a velice prostorných apartmánech.

 Apartmány A pro 1-2 osoby (45m2) – 4 luxusní apartmány 1+1 (2 nekuřácké). Všechny 4

apartmány tohoto typu jsou situovány směrem k pěší zóně a mají nádherný výhled na

Minoritský klášter a kostel sv. Ducha.

Tab. 4.5.1.2. Ceník ubytování

doba pobytu 1-7 dnů 8-15 dnů nad 15 dnů
1 osoba 750 Kč 650 Kč dohodou
2 osoby 1 100 Kč 1 000 Kč dohodou

Zdroj: [29]

 Apartmány B pro 1-4 osoby (60m2) - 4 luxusní apartmány 2+1 (2 nekuřácké). Všechny 4

apartmány tohoto typu jsou situovány směrem do parku a mají výhled na varhanní školu a

Matiční kostel.
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Tab. 4.5.1.3. Ceník ubytování

doba pobytu 1-7 dnů 8-15 dnů nad 15 dnů
1 osoba 1 000 Kč 900 Kč dohodou
2 osoby 1 400 Kč 1 300 Kč dohodou
3 osoby 1 600 Kč 1 500 Kč dohodou
4 osoby 1 800 Kč 1 700 Kč dohodou

Zdroj: [29]

Hotel Katharein

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

z centra města. Kvalitou a vybavením splňuje čtyřhvězdičkový standard a je snadno dostupný

automobilem i veřejnou dopravou. K dispozici je 24 dvoulůžkových pokojů s možností

přistýlky, z toho je vybaveno klimatizací a 2 pokoje jednolůžkové, se stylovým interiérem..

Nabízí také bezplatné připojení na internet. Všechny pokoje jsou luxusně zařízené tak, aby

Vás co nejvíce zpříjemnily pobyt v Opavě. V ceně ubytování je zahrnuta i bohatá snídaně. Při

pobytu delším než 1 noc můžete zdarma využít služby hotelové prádelny. Hotel nabízí také

velké, uzamykatelné parkoviště, které je střeženo kamerovým systémem a výtah pro invalidy.

Tab. 4.5.1.4. Ceník ubytování

Dvoulůžkové pokoje Jednolůžkové pokoje
2 osoby 1 790 Kč 1 osoba 1 400 Kč
2 osoby (klimatizace 1 840 Kč přistýlka 400 Kč
1 osoba 1 400 Kč - -
přistýlka 400 Kč - -

Zdroj: [30]

Na ubytování poskytují slevy stálým zákazníkům (100 Kč/den) a skupinám (při

objednávce nad 15 pokojů 1 pokoj zdarma a sleva 100 Kč/den).

Hotel Koruna ***
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Tříhvězdičkový hotel Koruna se pak nachází v samotném středu města, zhruba 10 min.

chůze od vlakového nádraží. Také při cestě autem hotel nemůžete minout – velké parkoviště

přímo u hotelu. Hotel je ideálním místem pro konání zejména obchodně propagačních akcí,

služebních cest, konferencí, svateb, seminářů, firemních večírků či prezentací. Hotel Koruna

má 16 jednolůžkových pokojů, 19 dvoulůžkových pokojů a 5 apartmá. Hostům jsou k

dispozici nově zrekonstruované pokoje v kategoriích standard, business a De luxe. 

O maximální spokojenost hostů zde pečují špičkoví odborníci, kteří se rádi postarají o

Vaše pohodlí. Na své si jistě přijdou milovníci kultury. V bezprostřední blízkosti hotelu se

nachází Slezské divadlo a pouze pár minut chůze je vzdáleno Slezské zemské muzeum,

nejstarší muzeum v ČR. Historické centrum Opavy přímo vybízí k prohlídce celé řady

historických a církevních památek. Velmi příjemnou možností, jak strávit podvečer, je také

návštěva místních kaváren, restaurací či procházka Dvořákovými sady. 

Tab. 4.5.1.5. Ceník ubytování

Druh pokoje STANDARD *** BUSINESS *** DELUXE ***
jednolůžkový pokoj 1 090 Kč 1 290 Kč 1 490 Kč
dvoulůžkový pokoj 1 690 Kč 1 890 Kč 2 090 Kč
dvoulůžkový pokoj - 1
osoba 1 290 Kč 1 490 Kč 1 690 Kč

apartmá dvoulůžkové 2 090 Kč - 2 490 Kč
přistýlka 450 Kč 450 Kč 450 Kč

Zdroj: [31]

Hotel Opava

Čtyřhvězdičkový hotel Opava nabízí pohodlné ubytování a odpočinek v klidném a

tichém prostředí městských sadů nedaleko centra Opavy. V hotelu je k dispozici 19

dvoulůžkových pokojů, 2 apartmány a 1 speciálně vybavený pokoj pro tělesně postižené s

doprovodem. Všechny pokoje jsou nadstandardně vybavené.

Tab. 4.5.1.6. Ceník ubytování

Druh pokoje 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby
apartmán 2 590 Kč 2 590 Kč 2 990 Kč 2 990 Kč
dvoulůžkový pokoj 1 390 Kč 1 790 Kč - -
pokoj pro tělesně
postižené 1 390 Kč 1 790 Kč - -
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Zdroj: [32]

 V ceně pobytu je zahrnuta snídaně formou teplého a studeného bufetu v hotelové

restauraci, parkování zdarma na parkovišti před hotelem (hlídané kamerovým systémem

napojeným do recepce). Ubytování pro děti do 6 let zdarma včetně zapůjčení postýlky.

Snídaně pro dítě do 3 let zdarma, pro dítě od 3 do 6 let 60 Kč.

Skupinám jsou poskytnuty mimořádné slevy:

 20% z ceny ubytování pro 5-9 pokojů

 30% z ceny ubytování pro 10-15 pokojů 

 40% z ceny ubytování pro 15-22 pokojů

K víkendovým pobytům (2 noci, od pátku do neděle) dále poskytnuto:

 20% z ceny ubytování pro 2-5 pokojů

 30% z ceny ubytování pro 6-10 pokojů

 40% z ceny ubytování pro 10-22 pokojů

Parkhotel Opava

Parkhotel Opava leží v příjemném klidném rekreačním prostředí opavských Městských

sadů. Je součástí Městského stadiónu, na kterém hrají své zápasy Slezský fotbalový club

Opava. Hotel je po rekonstrukci a v nabízí Vám 12 nově vybavených dvoulůžkových pokojů

s televizí a jeden apartmán. Dále je možno se ubytovat v 7 starších renovovaných pokojích.

Všechny pokoje mají vlastní koupelnu s WC. V ceně ubytování je započtena i snídaně. Každý

pokoj má přístup na internet. Součástí hotelu je parkoviště, hosti mohou parkoviště využívat

zdarma. V bezprostřední blízkosti (5 min. chůze) je městské koupaliště s tobogánem a

víceúčelová hala.

Tab. 4.5.1.7. Ceník ubytování

Druh pokoje Cena
jednolůžkový pokoj od 550 Kč
dvoulůžkový pokoj od 850 Kč
apartmá 1 550 Kč
přistýlka 350 Kč
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Zdroj: [33]

Penzion Formanka

Penzion Formanka naleznete v části města zvané Jaktař hned při vjezdu do Opavy

směrem od Bruntálu nebo od Krnova. V těsné blízkosti pensionu je k dispozici zastávka

městské hromadné dopravy, což vám zajistí bezproblémové a rychlé cestování do centra

města. Penzion nabízí ubytování od počátku roku 2007 a to v 7 pokojích (6 dvoulůžkových a

1 třílůžkový) a 1 apartmánu. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV se

satelitním příjmem, včetně možnosti připojení k internetu. Nabízí také parkování zdarma

v uzavřeném areálu, k dispozici je celkem 14 parkovacích míst.

Tab. 4.5.1.8. Ceník ubytování

Druh pokoje Cena
dvoulůžkový pokoj – 2 osoby 800 Kč
dvoulůžkový pokoj – 1 osoba 550 Kč
třílůžkový pokoj – 3 osoby 1 050 Kč
apartmán 1 200 Kč

Zdroj: [34]

Penzion Na kurtech

Penzion „Na kurtech“ naleznete v příjemném prostředí městských sadů, které vybízí k

procházkám a relaxaci. Penzion je součástí Tenisového centra, ve kterém si můžete zahrát

tenis, badminton, petang, golf na golfovém simulátoru s 50 tenisovými hřišti. Nabízíme Vám

ubytování v 6 pokojích. Stylem vybavení vyhovují i náročným hostům. Jsou vybaveny

koupelnou se sprchovým koutem a WC, plazmovou TV se satelitním příjmem i možností

připojení k internetu, možnost parkování v uzavřeném areálu.
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Tab. 4.5.1.9. Ceník ubytování

Druh pokoje Cena
dvoulůžkový pokoj – 2 osoby 900 Kč
dvoulůžkový pokoj – 1 osoba 600 Kč
jednolůžkový pokoj 600 Kč
přistýlka 200 Kč

Zdroj: [35]

Penzion Raketa Bowling s.r.o.

Je zde pro Vás připraveno 6 pokojů dvoulůžkových a 1 pokoj čtyřlůžkový s možností

přistýlky. Pokoje jsou velmi útulné a moderně vybavené. Klimatizace je ve všech pokojích

v ceně ubytování. Součástí každého pokoje je sprchový kout a WC, televize, bezdrátové

připojení k internetu zdarma. U penzionu je zastávka MHD v velké parkoviště.

Tab. 4.5.1.10. Ceník ubytování

Druh pokoje 1
osoba

2
osoby

3
osoby 4 osoby

čtyřlůžkový pokoj 500 Kč 700 Kč 950 Kč 1 200 Kč
dvoulůžkový pokoj 500 Kč 700 Kč - -

Zdroj: [36]

4.5.2. Stravovací zařízení

Historické město Opava bohatě uspokojí poptávku lidí po stravovacích službách.

Turisti i samotní obyvatelé města mají možnost navštívit nesčetně mnoho restauračních

zařízení různé kategorie. Pokud chcete navštívit restaurace na nejvyšší úrovni, nezklamou Vás

restaurace, které jsou součástí hotelů v Opavě.
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 Restaurace Castillo – nachází se v přízemí hotelu IBERIA ***. Nabízí 42 míst v klidném

prostředí, vhodném pro běžná setkání, pracovní schůzky, polední stravování formou menu,

odpolední posezení u kávy či rodinného obědu. V jídelním lístku naleznete nabídku českých

jídel, mezinárodní i tradiční španělské kuchyně, kvalitního českého piva i neméně zajímavou

nabídku kvalitních moravských a španělských vín.

 Restaurace Koruna – nacházející se v bezprostřední blízkosti hotelu Koruna ***. Nabízí

místní speciality i jídla mezinárodní kuchyně. Bohatý výběr z téměř 90-ti druhů skvělých

moravských i zahraničních vín. Každý všední dne v době obědů výběr ze 3 různých

obědových menu v době od 11 do 14 hodin. Denně po celý den čerstvé cukrářské výrobky

z vlastní cukrárny.

 Restaurace Katharein – v hotelu Katharein jsou k dispozici dvě restaurace

s bezbariérovým přístupem. Vnitřní s kapacitou 45 osob, vybavená krbem a velkoplošnou

televizí. Druhá restaurace je venkovní na letní terase, kterou oceníte zejména v teplém počasí,

s kapacitou 80 osob. V ranních hodinách si můžete pochutnat na snídani, po celou dobu

provozu máte k dispozic na výběr z teplých jídel dle aktuálního jídelníčku a nabídku

čepovaných i balených nápojů. Polední menu nabízí ve všední dny od 11 do 14 hodin, výběr

ze  2 jídel.

Mezi restaurační zařízení na nižší úrovni než zmíněné patří např.:

 Hospůdka na Stříbrném jezeře, restaurace Eliza, Koliba na statku, U Bílého koníčka,

restaurace Prima, U Krbu, U náhonu, atd. Výběr z restaurací je široký, v Opavě najdete přes

50 restaurací. Dále zde máme 6 pizzerií: Kašpárková pizza – Marina, Margarita, Pizzerie

Uno, Gastria, San Marko, Veneto. Všechny tyto pizzerie nabízí také výběr z několika teplých

jídel dle aktuálního jídelníčku a nabídku čepovaných i balených nápojů.

 Mezi nejnavštěvovanější kavárny ve městě patří:

 Obecní kavárna, Café Es bar, Café Evžen, Café Kramer. Všechny tyto zmíněné kavárny

disponují za příznivého počasí venkovní zahrádkou, proto jsou tak oblíbené. V letních

měsících je velice často navštěvují rodiny s dětmi. 
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4.6. Městské informační centrum

Městské informační centrum (MIC) Opava bylo založeno 1. 1. 2003. Je součástí

Magistrátu města Opavy - odboru Kancelář primátora. 

Hlavní činností MIC je bezplatné poskytování především turistických informací. Jako

vedlejší činnost nabízí MIC Opava prodej pohlednic, letáčků, suvenýrů s motivem města,

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

služby – prohlídky města s průvodcem (výklad je možný v češtině, němčině a angličtině).

Bezplatně je pro návštěvníky rovněž internet. 

MIC Opava je od roku 2003 oficiálním turistickým informačním centrem a je

certifikováno Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. 

Sídlo: Horní náměstí 381/67, 746 01 Opava-město

Internetová adresa: http://www.infocentrum.opava.cz

Otevírací doba: Po - Pá: 8 - 18 hodin

  So: 8 - 11 hodin (duben - říjen)

4.7. Cykloturistika na Opavsku

Na Opavsku (bývalý okres Opava) se nachází, nebo regionem prochází přibližně 40

cyklotras o délce asi 500km. Tyto trasy jsou orientačně znázorněny na mapce fialovou barvou

(viz. Příloha č. 1).

Cyklotrasy II. třídy – Slezská magistrála

55 Jeseník – Revíz – Město Albrechtice – Krnov – Úvalno – Opava – Kravaře

Cyklotrasy III. třídy – Moravice

551 vodní nádrž Kružberk – Podhradí – Hradec nad Moravicí - Opava

Cyklotrasy IV. třídy

6055 Branka u Opavy – Raduň – Kravaře – HP MPS Strahovice/Krzanowice

6078 Opava-Kylešovice – Raduň – Hlubočec – Skřipov – Fulnek – Suchdol n. O. – Kunín

rozcestí

6092 Opava – Chlebičov – Chuchelná – Bělá – HP MPS Píšť/Owsiszcze

6126 Opava – HP MPS Opava/Pilszcz

6167 Hlavnice – Nový Dvůr – Zlatníky – Opava-Karlovec
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4.7.1. Tipy na výlet na kole

Trasa: Opava – Zlatníky – Stěbořice – Nový Dvůr – Hlavnice – Bratříkovice – Svobodné

Heřmanice – Košetice – Sádek – Velké Heraltice – Tábor – Loděnice – Holasovice –

Držkovice – Vávrovice – Opava

Délka 48 km, středně náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola.

Od opavské autobusové zastávky Městské sady se vydáte po cyklostezce č. 6167 přes

Zlatníky, Stěbořice, Nový Dvůr do Hlavnice, kde trase mění číslo na 6159. Po té pokračujete

přes Bratříkovice až na křižovatku ve Svobodných Heřmanicích. (Zde můžete odbočit vlevo a

zajet k zatopenému břidlicovému lomu Šifry, na křižovatku se vrátíte stejnou cestou). Na

křižovatce odbočíte vpravo na stezku č. 6164 a přes Košetice dojedete do Sádku. Zde odbočíte

na křižovatce vlevo a pokračujete po trase č. 6166 do Velkých Heraltic, kde opouštíte

značenou cyklotrasu. V této obci budete následovat směr Opava a na jejím konci odbočíte

doleva na Tábor, kde se napojíte na cyklotrasu č. 6160. Ta vás dovede přes Loděnici do

Holasovic. Odtud budete pokračovat po značené cyklotrase č. 55, která vás přes Držkovice a

Vávrovice dovede zpět do Městských sadů v Opavě.

Trasa: Opava – Kravaře – Štítina – Nové Sedlice – Suché Lazce – Raduň – Pustá Polom – 

Hlubočec – Jakubčovice – Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Opava

Délka 50 km, náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola.

Cestu zahájíte na mostě přes řeku Opavu na ulici Ratibořské, odkud vyjedete po

proudu řeky po cyklotrase č. 55. Po ní dojedete okrajem Malých a Velkých Hoštic až k zámku

do Kravař, kde se napojíte na cyklostezku č. 6005. Tu budete následovat přes Štítinu, Nové

Sedlice a Suché Lazce až na okraj Raduně, kde odbočíte vlevo na cyklotrasu č. 6140. (V

Raduni můžete pokračovat rovně až k zámku a pak se vrátit stejnou cestou na křižovatku) Po

této trase budete pokračovat až na okraj Pusté Polomi, kde odbočíte vpravo na cyklotrasu č.

6141. Ta vás dovede přes Hlubočec a Jakubčovice až do Hradce na Moravicí. V Hradci nad

Moravicí se napojíte na trasu č. 551, po které dojedete přes Branku u Opavy zpět do centra

Opavy.

Trasa: Opava – Branka u Opavy – Hradec nad Moravicí – Vítkov – Čermná ve Slezsku – 

Svatoňovice – přehrada Kružberk – Leskovec – Svobodné Heřmanice

 – Hlavnice – Nový Dvůr – Stěbořice – Zlatníky – Opava

Délka 84 km, velmi náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola.
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Cestu zahájíte na mostě přes řeku Opavu na ulici Ratibořské, odkud vyjedete po

proudu řeky po cyklotrase č. 551. Po přejezdu řeky se tato cyklostezka odděluje od trasy č. 55,

následujte ulici Mlýnskou. Po cyklotrase č. 551 pojedete přes Branku u Opavy, Hradec nad

Moravicí a celým údolím Moravice kolem Albrechtického mlýna až na rozcestí nad Podhradí

(30. km). Zde se dáte do kopce ve směru na Vítkov po nečíslované cyklotrase. V centru

Vítkova odbočíte vpravo na cyklostezku číslo 503, po které pojedete přes Čermnou ve

Slezsku až dojedete k vodní hrázi Kružberk, budete pokračovat po cyklotrase č. 503, přes

Hořejší Kunčice, Bohdanovice. Na křižovatce se dáte směrem na Leskovec nad Moravicí

doprava. V Leskovicích se změní cyklotrasa na č. 6164, pojedete po této cyklotrase přes Staré

Heřminovy, kolem zatopeného lomu Šifry, až dojedete do vesnice Svobodné Heřmanice. Na

křižovatce odbočíte vpravo na cyklotrasu č. 6159 a dojedete po ní do Hlavnice. V Hlavnici

odbočíte vlevo na cyklotrasu č. 6167 přes Nový Dvůr, Stěbořice, Zlatníky a cesta končí

v Opavě – Jaktaři. 

Trasa: Opava – Chlebičov – Bílá Bříza – Kravaře – Velké Hoštice – Malé Hoštice – Opava

Délka trasy je 27 km, mírně náročná trasa, vhodná pro trekkingová i horská kola.

 Cesta začíná v Opavě – Kateřinky po cyklotrase č. 6095 přes Chlebičov, Bílá Bříza,

potom odbočíte doprava na cyklotrasu č. 6055 až dorazíte do Kravař. Zde se vracíte na Opavu,

přes cyklotrasu č. 55. Projíždíte Velkými Hošticemi, Malými Hošticemi a následné dorazíte

do cíle.

Trasa: Opava – Raduň, Chvalikovice – Branka u Opavy – Opava

Délka trasy je 17 km, nenáročná trasa, vhodná pro všechny typy kol.

 Trasa začíná v Opavě – Kylešovicích po cyklotrase č. 551. Na konci Kylešovic se dáte

na cyklotrasu č. 6078 po které dojedete do Raduně. Zde odbočíte vpravo, cyklotrasa se mění

na č. 6055, po ní dorazíte až do Branky u Opavy, odbočíte doprava směrem na Opavu po

cyklotrase č. 551, po 8 km dorazíte do Opavy.



47

4.8. Tipy pěší turistiky na Opavsku

Mezi meandry malebného údolí Moravice (červená trasa)

Trasa: Hradec nad Moravicí ČD – Hradec nad Moravicí (zámek) – Podhradí – Jánské

Koupele – Kružberk

Jedná se o náročný výlet, který má 31 km. Na túru se vydáte od vlakového nádraží v

Hradci nad Moravicí po modré značce a dojdete až k zámku. Dále budete pokračovat proti

proudu řeky Moravice po červené značce, která vás povede po celý zbytek cesty. 

Po cestě narazíte na technickou památku – 3,5 km dlouhý Weisshuhnův kanál.

Pokračovat budete až do obce Podhradí schované v hlubokém údolí přibližně v polovině trasy.

Nad obcí se tyčí zřícenina hradu Vikštejna. Dále půjdete přes další hezká zákoutí v údolí

Moravice – osadu Zálužné a bývalé lázně Jánské Koupele až po hráz přehrady Kružberk.

Hradec nad Moravicí (zelená trasa)

Trasa: procházka Hradcem nad Moravicí

 Jedná se o nenáročný výlet, jehož celková délka je 5 km. Výchozím bodem pohodové

procházky je Hotel Belaria stojící v údolí řeky Moravice na okraji Hradce nad Moravicí. Od

hotelu se vydáte kolem tenisových kurtů až k mostu, po kterém překonáte řeku. Po výstupu do

kopce dojdete na Červený zámek, odkud můžete dojít na nedaleké nádvoří, Hodinovou věž

nebo také na Bílý zámek. 

Z Červeného zámku se po hlavní parkové cestě vydáte k Lisztově návrší, cesta vede

bez odboček. Dále navážete na parkovou cestu, kterou jste přišli, a pokračujete po ní rovně až

ke skále, kde navážete na modrou turistickou značku. Ta vás lesem zavede až k Bezručově

vyhlídce. Zpět se vracíte stejnou lesní cestou po modré značce. Z ní odbočíte vpravo k

hradbám, následně vlevo po schůdcích nahoru a ocitnete se v dalším malebném zákoutí parku.

Po dřevěné lávce překonáte zbytky starého hradebního příkopu a vrátíte se zpět k výchozímu

bodu procházky parkovou cestou kolem Červeného zámku.

Pohraniční opevnění kolem Opavy (zelená trasa)

Trasa: Opava – Milostovice – Opava

Celková délka středně náročné trasy je 11 km. Výlet začíná v Opavě, kde můžete vidět

řadu památek: gotickou konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie, minoritský klášter a kostel

sv. Ducha, novorenesanční Hlásku nebo Slezské zemské muzeum. 



48

Po ulici Krnovské dojdete z centra až na kraj města do Jaktaře, odkud budete

pokračovat dále do Milostovic. Nachází se zde tři pevnosti a dvě pevnůstky československého

opevnění. Je to jedinečná stavební a technická památka z třicátých let minulého století. O

nedělích od 14 do 18 hodin je v Milostovicích přístupná i s průvodcem dvoupodlažní pevnost

OP-S 25, jejíž vybavení a výzbroj se blíží stavu v roce 1938. Zpět do Opavy se vrátíte stejnou

cestou.

Opava – Jakubčovice (oranžová trasa)

Trasa: Opava – Raduň  – Vršovice - Jakubčovice

Tento výlet bych zařadila mezi náročnější, celková délka je 14 Km. Výlet začíná

v Opavě – Kylešovicích. Po 6-ti km dorazíte do vesnice Raduň. Zde můžete navštívit zámek

Raduň ze 16. století a následně se projít zámecký parkem. Dále budete pokračovat po žlutě

značené stezce do Vršovic a po 6-ti km dojde do Jakubčovic. Zde se nachází dřevěná

rozhledna Šance, která je vysoká 16 m. Pokud Vás zajímá výhled na Opavsko, Nízký Jeseník

a Beskydy, potom budete muset překonat 60 schodů.

Opava – Hrabyně (červená trasa)

Trasa: Opava – Malé Hoštice – Velké Hoštice – Kravaře – Štítina – Nové Sedlice – Hrabině

Délka trasy je 23 km. Po 5-ti km dorazíte do Velkých Hoštic, zde můžete navštívit

zámek Velké Hoštice z poloviny 18. století. Dále budete pokračovat po červeně značené

turistické trase a po 2,5 km se ocitnete v Kravařích. Zde se nachází také zámek Kravaře, který

je přístupný veřejnosti. V cílovém bodě Hrabyň se nachází nově rekonstruovaný památník II.

světové války.
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5. KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY

5.1. SWOT analýza

SWOT analýza (S – Strenghts, W – Weaknesses, O – Opporutnities, T - Threats) je

standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech

zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a

objektivní charakteristika současných vnitřních silných a slabých stránek zkoumaného objektu

(zde tedy města Opavy) a možných vnějších budoucích příležitostí a ohrožení jeho rozvoje.

Pomocí SWOT analýzy dostaneme celkový pohled na stávající město Opavu. Město 

by mělo rozvíjet své silné stránky a využít nabízejících se příležitostí pro rozvoj cestovního

ruchu. Na druhou stranu by město mělo klást důraz na omezení slabých stránek, v lepším se

snažit o jejich odstranění a vyhnout hrozbám.

5.2. Silné a slabé stránky města Opavy, příležitosti a ohrožení

Silné stránky

 město bohaté na historii, kulturu a architekturu

 čisté město

 pestrá nabídka středních škol, město je sídlem Slezské univerzity

 trvalý růst počtu obyvatel s vyšším stupněm vzdělání

 pravidelné výstupy na městskou věž Hlásku

 existence a činnost informačního centra pro obyvatele města i turisty

 měsíčník Hláska a časopis Sedmička jako prostředek komunikace s občany

 dostatečný počet zeleně ve městě

 dostačující počet ubytovacích a stravovacích zařízení (silná internetová prezentace)

 dostatečná kapacita parkovacích míst v centru města

 koupaliště s tobogánem, minigolf, přírodní koupaliště Stříbrné jezero Opava

 víceúčelová sportovní hala

 loutkové divadlo

 festival – Opavské kulturní léto

 bezbariérové přístupy pro občany se sníženou mobilitou (komunikace, veřejné budovy)

 síť cyklostezek po okolí města Opavy
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 dobrá cyklistická infrastruktura ve městě (vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty vyznačený na

vozovce, chodníky s pruhem na kola)

 instalace bezpečnostních stojanů pro kola proti odcizení (mimo centrum města)

 modernizace nádraží Opava - Východ a jeho bezprostřední napojení na MHD a

příměstskou linkovou dopravu

 hustá síť a kvalita městské hromadné dopravy s důrazem na nízkopodlažní dopravní

prostředky

 elektrizované železniční spojení s Ostravou

 dostatečná propagace turistické oblasti Opavské Slezsko 

Slabé stránky

 absence multikina

 v centru města chybí venkovní využití pro malé děti

 nedostatečný způsob odbavování cestujících MHD (prostoje vzniklé s koupí jízdenky

v přístroji u řidiče, nástup jen dveřmi u řidiče)

 nedostatek parkovacích míst na velkých sídlištích (zejména Kateřinky, Kylešovice)

 vysoká nezaměstnanost

 vysoké zatížení silniční sítě města

 absence odpovídajícího silničního napojení na Ostravu a evropskou dálniční síť

 nedostatečné silniční napojení města na příhraniční oblasti Polska

Příležitosti

 postavení nového společenského komplexu 

 otevření Obecního domu v prostorách bývalé Komerční banky

 zřízení dětských hřišť v parcích v centru města

 pořízení 6-ti nových nízkopodlažních trolejbusů

 pořízení bezpečnostních stojanů pro kola proti odcizení i v centru města

 rozšíření sítí cyklostezek

 řešení nedostatečné kapacity parkovacích míst mimo město

 otevření východní části obchvatu města (spojka S1), který odlehčí zejména nákladní

dopravu z centra města
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 výstavba dálnice D47 a napojení města Opavy na evropskou síť silnic (D47, A4), železnic

a letiště v Mošnově

 vybudování severního obchvatu města

 blízkost hranice s Polskem

 zvyšující se počet studentů na středních školách a na Slezské univerzitě v Opavě

Ohrožení

 konkurence města Ostravy a ostatních větších měst

 zdražení jízdného městské hromadné dopravy

 zvyšující se nezaměstnanost

 odchod VŠ vzdělaných lidí z města

 negativní dopad velkého množství hypermarketů a supermanů na drobné prodejce a malé

výrobce

 nedostatečné parkovací kapacity mimo centrum města

 nedostatečné dopravní spojení s Polskem

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

Opavy

 zhoršení životního prostředí (emise, hluk, prašnost) v případě nedobudování severního

obchvatu města
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ

Na základě analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb města jsem se

pokusila nalézt možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu pro město Opavu.

Postavení nového zábavního komplexu

 Město Opava postrádá velký společenský komplex, který může vyrůst v prostorách

bývalé městské tržnice. Součástí komplexu by opavané i turisté uvítali na prvním místě

multikino, jelikož město v současné době kino postrádá. Také by se zde mohli nacházet

restaurace, kavárna, dětský koutek. 

Zřízení dětských hřišť

 Jako příležitost rozvoje bych viděla výstavbu dětského hřiště v centru města. Mladé

maminky by určitě přivítali nové dětské hřiště. V centru města venkovní využití pro malé děti

chybí. Okolo centra města se nachází městské parky, ve kterých by právě mohlo vzniknout

zastavení pro maminky s dětmi, např. pod Ptačím vrchem či za kostelem sv. Jana Křtitele ve

Smetanových sadech.

Rekonstrukce plaveckého bazénu

Negativním jevem města Opavy je nedostatečná příležitost ke koupání v zimních

měsících, proto bych navrhovala rekonstrukci a inovaci plaveckého bazénu, jelikož dosavadní

prostory bazénu jsou zastaralé, a tudíž je jeho návštěvnost poměrně nízká. Tato investice by

určitě přilákala větší počet návštěvníků. 

Možnosti trávení volného času

 Pro zvýšení atraktivity města bych navrhovala rozšířit možnosti trávení volného času

návštěvníků netradičním způsobem. Pro turisty, kteří do našeho města zavítají bych připravila

nabídku adrenalinových zážitků ve formě tandemových seskoků, vyhlídkových letů nad

městem a okolím, využívanou atrakcí by se stal určitě i let balónem.
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Zlepšení infrastruktury ve městě

Doprava ve městě, zejména nákladní má negativní vliv na znečištění ovzduší, hluk a

také kvalitu místních komunikací. Výstavba obchvatu města by odlehčil dopravu vedoucí přes

centrum města a také by se snížily hodnoty emisí, které zatěžují populaci ve městě. Také

výstavba a napojení města na dálnici D47 by rozhodně přispělo ke zvýšení návštěvnosti

města.
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7. Závěr

Cestovní ruch se řadí mezi důležitou součást ekonomiky i hospodářství každého státu,

regionu a města, nabízí finanční a pracovní přínosy pro danou lokalitu a je považován za

odvětví budoucnosti. Podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, ovlivňuje výši příjmů

rozpočtu a produkci devizových prostředků. Svým působením a úrovni rozvoje má značný

vliv na zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický rozvoj dané oblasti, proto je velice

důležité věnovat rozvoji cestovního ruchu velkou pozornost.

Opava patří k nejatraktivnějším městům Moravskoslezského kraje. Je významným

správním, obslužným a výrobním centrem poměrně rozlehlého spádového území. Jsou zde

zastoupeny funkce, které v okolních menších městech a obcích nemohou z ekonomických

důvodů vzniknout, především v oblasti administrativní, zdravotnictví, sociálních služeb,

školství, obchodu a sportu. Město je zdrojem pracovních příležitostí, naleznete zde příjemné

místo k bydlení, bohaté na historii, architekturu a kulturu, zároveň nabízí pestrou nabídku

volnočasových aktivit. Zde bude hlavní význam cestovního ruchu. 

 Město Opava je v současné době pokryto dostatečnou sítí škol s dobrou dostupností a

úrovní vzdělávacích programů, která je schopna zajistit potřeby města ve vzdělávání a

celoživotním učení a přispívá k zajištěni účasti na všech stupních vzdělávání jako základu

nutné pro rozvoj cestovního ruchu ve městě. Nedílnou součástí celoživotního učení je oblast

dalšího vzdělávání, která zahrnuj vzdělávání dospělých v oblasti dalšího profesního

vzdělávání – rekvalifikační, kvalifikační a vzdělávání zájmové.

Zpracování této práce mě obohatilo jak po stránce vzdělávací, tak po stránce zlepšení

svých zkušeností. Pozitivem pro město je existence webových stránek města, ve kterých se

dočtete zajímavé i aktuální informace v této lokalitě. Věřím, že realizací uvedených návrhů se

stane město atraktivnější pro turisty než tomu bylo doposud. 
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SEZNAM  ZKRATEK:

ČD   České dráhy

ČR   Česká republika

ČSÚ   Český statistický úřad

HP MPS  Hraniční přechod pro malý pohraniční styk  

MHD   Městská hromadná doprava

MIC   Městské informační centrum

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj

SWOT   Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

WTO   Světová organizace cestovního ruchu
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Příloha č. 1: Mapa cyklotras na Opavsku

Zdroj: [37]


