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Příloha č. 1:  Různé způsoby dopravy v ekologickém porovnání s pouţíváním soukromých 

  automobilů při stejné délce cest a při stejném počtu přepravovaných osob na 1 

  km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [DECOSTER, J.; SCHOELLAERT, U. Cyklistika pro města. Praha : Ministerstvo 

 ţivotního prostředí, 2002. Proč jízdní kolo?, s. 15. ISBN 80-7212-197-9.] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Vliv atmosférických podmínek na intenzitu vyuţívání kol u dojíţdějících. Od 

  jízdy na kole silně odrazuje pouze sníh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [DECOSTER, J.; SCHOELLAERT, U. Cyklistika pro města. Praha : Ministerstvo 

 ţivotního prostředí, 2002. Nové příklady měst se vstřícným vztahem k cyklistice, s. 

 28. ISBN 80-7212-197-9.] 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Doposud podpořené projekty týkající se cyklistické dopravy z ROP NUTS II 

  Moravskoslezsko z prioritní osy č. 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 

  a z prioritní osy č. 2 Podpory prosperity regionu. 

 

Doposud podpořené projekty k 31. 12. 2010 

Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a doprava 

Oblast podpory 1.1 – Rozvoj regionální a silniční dopravy 

Dílčí oblast podpory 1.1.2 – Cyklistické stezky a pěší doprava, bezpečnost na komunikacích 

Název projektu Žadatel Dotace (Kč) Podíl 

(%) 

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích pro 

pěší a cyklisty v MO Krásné pole 
MO Krásné Pole 8 799 368,80 92,5 

Pěší komunikace a cyklostezka, ulice 

Opavská v Rámařově - Janovicích 
Město Rýmařov 13 523 694,25 92,5 

Cyklostezka Proskovice – trasa greenways – 

1,41 km 

Statutární město 

Ostrava 
2 923 054,83 92,5 

Cyklistická stezka č. 55 Slezská magistrála 

– Krnov, Úvalno, Skrochovice, Holasovice, 

Opava, Velké Hoštice – 17,84 km nových 

cyklostezek 

Statutární město 

Opava 
54 944 731,84 92,5 

Cyklostezky městem Krnov – 3,15 km Město Krnov 12 890 519,75 92,5 

Výstavba cyklostezky Hradec nad Moravicí 

– 0,83 km Ţimrovice 

Město Hradec 

nad Moravicí 
8 598 668,23 92,5 

Cyklostezka Bílovec, místní část Stará Ves 

– 0,71 km 
Město Bílovec 8 976 372,44 92,5 

Cyklostezky trasy K,S,V Bohumín – část 

trasy K – 3,4 km 
Město Bohumín 12 783 580,00 92,5 

Cyklostezky Ostrava – Beskydy, úsek 

Vratimov - Sviadmov 

Region Slezská 

Brána 
34 028 695,57 92,5 

Stezka pro chodce a cyklisty Kopřivnička 
Město 

Kopřivnice 
9 255 731,26 92,5 

Cyklistická stezka trasy M podél silnice 

II/479, ul. Opavská v úseku TESCO - 

Statutární město 

Ostrava, Městský 
3 426 010,56 92,5 



 

 

INTERSPAR obvod Poruba 

Cyklostezka Stará Ves nad Odřejnicí - 

Brušperk 

Obec Stará Ves 

nad Odřejnicí 
2 906 092,85 92,5 

Cyklostezka Hrabová – ul. Mostní 

Statutární město 

Ostrava, Městský 

obvod Hrabová 

2 323 322,50 92,5 

Cyklostezka údolím Lomné 
Obec Dolní 

Lomná 
6 646 315,55 92,5 

Zdroj: [MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. Analýza finančního čerpání ze strukturálních 

 fondů a dalších zdrojů [online]. Praha : Ministerstvo dopravy ČR, 2011 [cit. 2011-03-

 19]. Podrobnosti k jednotlivým NUTS II (Regionům soudrţnosti), s. . Dostupné z 

 WWW: <http://cyklostrategie.cz/file/cyklodata-finance-sf-eu-analyze-financniho-

 cerpani-ze-strukturalnich-fondu-a-dalsich-zdroju/>.] 

 

Doposud podpořené projekty k 31. 12. 2010 

Prioritní osa 3 – Rozvoj měst 

Oblast podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu 

Název projektu Žadatel Max. výše 

dotace (Kč) 

Maximální dotace 

z celkových způsobilých 

výdajů bez příjmů (v 

Kč.) 

Cyklostezka kolem Olešné 

ve Frýdku Místku, II. 

etapa 

Statutární město 

Frýdek Místek 
20 000 000,00 36,18 

Zdroj: [MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. Analýza finančního čerpání ze strukturálních 

 fondů a dalších zdrojů [online]. Praha : Ministerstvo dopravy ČR, 2011 [cit. 2011-03-

 19]. Podrobnosti k jednotlivým NUTS II (Regionům soudrţnosti), s. . Dostupné z 

 WWW: <http://cyklostrategie.cz/file/cyklodata-finance-sf-eu-analyze-financniho-

 cerpani-ze-strukturalnich-fondu-a-dalsich-zdroju/>.] 

 

 

 

 

http://cyklostrategie.cz/file/cyklodata-finance-sf-eu-analyze-financniho-%09cerpani-ze-strukturalnich-fondu-a-dalsich-zdroju/%3e.
http://cyklostrategie.cz/file/cyklodata-finance-sf-eu-analyze-financniho-%09cerpani-ze-strukturalnich-fondu-a-dalsich-zdroju/%3e.
http://cyklostrategie.cz/file/cyklodata-finance-sf-eu-analyze-financniho-%09cerpani-ze-strukturalnich-fondu-a-dalsich-zdroju/%3e.
http://cyklostrategie.cz/file/cyklodata-finance-sf-eu-analyze-financniho-%09cerpani-ze-strukturalnich-fondu-a-dalsich-zdroju/%3e.


 

 

Příloha č. 4: Evropská síť cyklostezek EuroVelo 

 

 

Zdroj: [EuroVelo : The European cycle route network [online]. Brussels : European cyclists´ 

 Federation , 2009 [cit. 2011-03-12]. Dostupné z WWW: 

 <http://www.ecf.com/misc/filePush.php?mimeType=application/pdf&fullPath=http://

 www.ecf.com/files/2/8/EuroVelo-The_European_cycle_route_network-

 May2009.pdf>.] 

 

Přes Českou republiku prochází tři z dvanácti tras EuroVelo, ani jedna ze tří tras neprochází 

přes ORP Opava. 

http://www.ecf.com/misc/filePush.php?mimeType=application/pdf&fullPath=http://%09www.ecf.com/files/2/8/EuroVelo-The_European_cycle_route_network-%09May2009.pdf
http://www.ecf.com/misc/filePush.php?mimeType=application/pdf&fullPath=http://%09www.ecf.com/files/2/8/EuroVelo-The_European_cycle_route_network-%09May2009.pdf
http://www.ecf.com/misc/filePush.php?mimeType=application/pdf&fullPath=http://%09www.ecf.com/files/2/8/EuroVelo-The_European_cycle_route_network-%09May2009.pdf


 

 

EuroVelo č. 4 – Roscoff (Francie) – Kiev (4 000km) 

 

Trasa prochází územím Francie (Francouzské pobřeţí Atlantiku, Le Havre, Calais) přes Belgii 

Německo (Middelburg, Aachen, Boon, Frankfurt), Českou republiku (Cheb, Plzeň, Praha, 

Brno, Olomouc, Ostrava), Polsko (Lvov) a Ukrajinu (Kyjev). 

 

EuroVelo č. 7 – Středoevropská trasa (6 000 km) 

 

Trasa prochází územím Norska (North Cape) přes Finsko (Happaranda), Švédsko (Sundsvall, 

Střední Švédsko), Dánsko (Kodaň), Německo, Českou republiku (Děčín, Praha, Tábor, České 

Budějovice) a končí v Itálii. 

 

EuroVelo č. 9 – Od Baltu k Jadranu (Jantarová cesta- 1 930 km) 

 

Trasa je vedena z Polska (Gdaňsk, Poznaň) přes Českou Republiku (Jeseník, Olomouc, 

Břeclav, Brno), Rakousko (Vídeň), Slovinsko (Maribor, Lublaň, Trieste) a končí 

v Chorvatském městě Pula.  

 

Zdroj: [POUČ, Jiří. Cyklotoulky.cz [online]. 12.6.2007 [cit. 2011-03-12]. Eurovelo evropská 

 síť cyklotras. Dostupné z WWW: <http://www.cyklotoulky.cz/clanky/clanky-

 display/cyklotrasy/zahranici/eurovelo-evropska-sit-cyklotras/0086/>.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cyklotoulky.cz/clanky/clanky-%09display/cyklotrasy/zahranici/eurovelo-evropska-sit-cyklotras/0086/
http://www.cyklotoulky.cz/clanky/clanky-%09display/cyklotrasy/zahranici/eurovelo-evropska-sit-cyklotras/0086/


 

 

Příloha č. 5: Značení cyklostezek a cyklotras v České republice a Polské republice 

 

Cykloznačky (zleva Směrová tabulka pro směr přímý, Směrová tabulka pro směr vlevo, 

Směrová tabulka pro směr vpravo, Návěst před křižovatkou a Směrová tabule) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cykloturistické značky (zleva Pásová značka se směrem, Pásová značka červená a 

Směrovka) 

 

 

  

 

 

Cykloznačení v Polsku (zleva Průběh cyklotrasy, začátek cyklotrasy, označení 

mezinárodní trasy a změna trasy včetně vzdálenosti) 

   

 

  

   

 

 

Zdroj: [KLUB ČESKÝCH TURISTŮ. Kct.cz [online]. 2011 [cit. 2011-03-19]. Cykloznačení. 

 Dostupné z  WWW: <http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/cykloznaceni>. 

 CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU. Rozvoj cyklistické dopravy v České 

 republice - II. díl.  Brno : Brko, s.r.o., 2000. 112 s. ISBN 80-9021-41-7-7.] 

 

 

http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/cykloznaceni


 

 

Příloha č. 6: Rozdělení cyklostezek v ORP Opava podle tříd 

 

Cyklotrasy I. třídy procházející ORP Opava 

Číslo trasy Průběh trasy 

- Přes území ORP Opava žádna cyklostezka I. třídy (národního významu) nevede 

 

Cyklotrasa II. třídy procházející ORP Opava 

Číslo trasy Průběh trasy 

55 

Slezská magistrála 

Jeseník – Rejvíz – Město Albrechtice – Krnov – Úvalno – Skrochovice – Holasovice – 

Opava – Velké Hoštice 

 

Cyklotrasy III. třídy procházející ORP Opava 

Číslo trasy Průběh trasy 

551 
Moravice 

Vodní nádrţ Kruţberk – Podhradí – Hradec nad Moravicí - Opava 

 

Cyklotrasy IV. třídy procházející ORP Opava 

Číslo trasy Průběh trasy 

6054 Chlebičov – Kobeřice – Bolatice – Bělá 

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

6073 Malá Morávka – Nové Heřmínovy – Milotice nad Opavou – Lichnov - Skrochovice 

6078 
Opava-Kylešovice – Raduň – Hlubočec – Skřípov – Fulnek – Suchdol nad Odrou – 

Kunín rozcestí 

6092 
PRAJZSKÁ CESTA 

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

6126 Opava – HP MPS Opava/Pilszcz 

6128 Háj ve Slezsku – Osikovec – Hlučín 

6140 Raduň – Podvihov – Pustá Polom – Kyjovice 

6141 Hradec nad Moravicí – U Skřipova – Hlubočec – Pustá Polom 

6159 Úvalno – Lichnov – Sosnová – Svobodné Heřmanice - Hlavnice 

6160 Razová – Horní Benešov – Brumovice – Skrochovice – Holasovice 

6164 Leskovec nad Moravicí – Svobodné Heřmanice – Sádek – Holasovice 

6166 Úvalno – Brumovice – Sádek – Nový Dvůr 

6167 Hlavnice – Nový Dvůr – Zlatníky – Opava - Karlovec  



 

 

6168 HP MPS  Vávrovice/Wiechovice - Zlatníky 

6190 Skřipov – Slatina – Bílovec – Velké Albrechtice - Zadky 

6193 Pustá Polom – Tísek – Bílovec 

6198 Mokré Lazce – Zátiší – Kyjovice 

6199 Mokré Lazce – Nové Sedlice – Horní Lhota – Vřesina – Klimkovice 

6200 Lhota – Velká Polom – Plesná - Děhylov 

Zdroj: [Opavounakole.info [online]. 2005 [cit. 2011-03-15]. Cyklotrasy na Opavsku a v jeho 

 okolí. Dostupné z WWW: 

 <http://www.opavounakole.info/opavsko/CZ/cyklotrasy.htm>.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opavounakole.info/opavsko/CZ/cyklotrasy.htm


 

 

Příloha č. 7: Seznam obcí spadajících do ORP Opava 

 

Obce v 

ORP Opava 

Počet 

obyvatel  

 

(k 31. 12. 

2009) 

Počet 

částí 

obce 

Celková 

výměra 

 

 

(ha) 

Hustota 

obyvatel 

 

 

(ob/km
2
) 

Podíl 

zemědělské 

půdy 

z celkové 

výměry 

Míra 

registrované 

nezaměstnanosti 

 

(%) 

Branka u Opavy 1 088 1 691,9 157,2 75,9 8,74 

Bratříkovice 147 1 373,6 39,4 88,6 13,25 

Brumovice 1 429 6 2 553,5 56 78,7 13,05 

Budišovice 618 1 702,03 88 38,7 13,76 

Chlebičov 1 094 1 362,08 302,1 88,6 8,56 

Chvalíkovice 693 1 446,5 155,2 84,2 6,99 

Dolní Ţivotice 1 157 2 1 126,4 102,7 75,4 10,47 

Háj ve Slezsku 3 289 5 1 379 238,5 59,2 7,18 

Hlavnice 633 1 1 108,9 57,1 86,8 8,73 

Hlubočec 564 1 935,99 60,3 41,5 16,6 

Hněvošice 1 028 1 615,9 166,9 78,6 8,66 

Holasovice 1 377 4 1 623,2 84,8 88,5 13,64 

Hrabyně 1 160 2 1 001,2 115,9 38,4 7,76 

Hradec nad 

Moravicí 
5 412 8 4 403,25 122,9 38,7 8,45 

Jakatovice 1 102 4 4 999,9 22 58,5 23,17 

Jezdkovice 223 1 359,79 62 74,4 8,73 

Kyjovice 814 1 692,5 117,5 57,0 7,2 

Lhotka u 

Litultovic 
190 1 506,98 37,5 52,8 11,39 

Litultovice 809 1 1 034,98 78,2 69,0 7,48 

Mikolajice 254 1 739,98 34,32 50,7 14,4 

Mladecko 171 1 264,51 64,6 87,9 18,18 

Mokré Lazce 1 146 1 1057,36 108,38 30,6 7,06 

Neplachovice 925 2 573,42 161,3 87,6 12,18 

Nové Sedlice 506 1 158,42 319,4 84,4 10,34 

Oldřišov 1 338 1 1 578,17 84,8 90,2 10,94 

Opava 58 440 15 9 060,8 644,9 74,0 9,84 

Otice 1 355 1 720,3 188,1 87,9 8,39 

Pustá Polom 1 455 1 1 657,6 87,8 39,6 9,77 



 

 

Raduň 970 1 801,57 121 40,6 8,66 

Skřipov 1 017 2 2 022,33 50,3 27,0 11,41 

Slavkov 1 862 1 1 104,3 168,8 73,3 7,94 

Sluţovice 809 2 599,44 134,9 72,9 14,64 

Sosnová 426 1 1 302,16 32,7 58,0 17,82 

Stěbořice 1 387 3 1 775,58 78,11 79,2 8 

Štáblovice 625 2 1 036,99 60,3 64,7 12,5 

Štítina 1 186 1 302,48 392,1 79,0 10,2 

Těškovice 820 1 916,67 89,5 40,4 12,09 

Uhlířov 349 1 386,69 90,2 68,7 12,02 

Velké Heraltice 1 576 5 3 930,22 40,1 69,5 14,07 

Velké Hoštice 1 786 1 1 003,70 177,9 86,9 8,9 

Vršovice 489 1 794,43 61,6 34,8 16,02 

Celkem ORP 

Opava 
101 719 89 56 700 179,4 63,7 10,08 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Příloha č. 8: Mapa cyklostezek v ORP Opava 

 

 

Zdroj: [Mapový portál města Opavy] 



 

 

Příloha č. 9: Průběh cyklotras č. 551, č. 6167 a Opavy Radegast cyklotrack Moravice 

 

Průběh cyklotrasy č. 551 Moravice 

Zdroj: [Http://mapy.idnes.cz, vlastní zpracování – vyznačení a ořezání] 

 

Průběh cyklotrasy č. 6167 Hlavnice – Nový Dvůr – Zlatníky – Opava-Karlovec 

Zdroj: [Http://mapy.idnes.cz, vlastní zpracování - vyznačení a ořezání] 



 

 

Průběh trasy Opava Radegast cyklotrack a Radegast cyklotrack v ORP Opava 

 

 

Zdroj: [Http://mapy.idnes.cz, vlastní zpracování - vyznačení a ořezání] 

 

Radegast cyklotrack 

Číslo trasy Průběh trasy 

- 

Opava Radegast cyklotrack 

Opava – Hlavnice – Hradec nad Moravicí – Raduň – Kravaře – Malé Hoštice - 

Opava 

-  
Slezsko Radegast cyklotrack 

Studénka – Jistebník – Ostrava-Svinov – Háj ve Slezsku – Bílovec - Studénka 

Zdroj: [Opavounakole.info [online]. 2005 [cit. 2011-03-15]. Cyklotrasy na Opavsku a v jeho 

 okolí. Dostupné z WWW: 

 <http://www.opavounakole.info/opavsko/CZ/cyklotrasy.htm>.]  

 

 

 

 

 

 

http://www.opavounakole.info/opavsko/CZ/cyklotrasy.htm


 

 

Příloha č. 10: Plánovaná cyklostezka Hradec nad Moravicí – Opava (státní hranice) 

 

 

Zdroj: [Přípravná dokumentace cyklistické stezky Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - 

 Otice - Opava (státní hranice) [online]. Opava : Domovina - ekologie, venkov, 

 turistika s.r.o. a Lesoprojekt Krnov, s.r.o., 2007 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z WWW: 

 <http://www.opava-city.cz/assets/podnikani/1_vyhledavaci_studie.pdf>.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opava-city.cz/assets/podnikani/1_vyhledavaci_studie.pdf


 

 

Příloha č. 11: Návrh plánované cyklostezky Jakartovice - Opava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Opava-city.cz [online]. 22.1.2008 [cit. 2011-03-20]. Projektová dokumentace 

 cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava. Dostupné z WWW: 

 <http://www.opava-city.cz/assets/podnikani/02_1.pdf>.] 



 

 

Příloha č. 12: Fotografie pořízené z míst budoucí trasy Slezské magistrály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní fotografie] 

 



 

 

Příloha č. 13: Interview s Martinem Dostálem ohledně stavby č. 55 Slezská magistrála 

 

1) Co si myslíte, že přinese cyklostezka Slezská magistrála pro místní region a zdejší 

obyvatelstvo? 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti cyklistů a ostatních účastníků silničního 

provozu vybudováním kvalitní cyklistické stezky, která bude odpovídat současným trendům a 

poţadavkům v oblasti cyklistické dopravy. Specifickými cíly projektu jsou: 

 sníţení intenzity cyklistické dopravy na komunikacích; 

 sníţení nehodovosti cyklistů; 

 zkvalitnění dopravní cyklistické infrastruktury pro obyvatele a návštěvníky nejen 

Opavska, ale celého Moravskoslezského kraje, potaţmo celé ČR, a to napojením 

cyklistické stezky na dálkovou síť cyklistických tras; 

 zlepšení nabídky turistické infrastruktury a doprovodných sluţeb; 

 zvýšení vyuţívání cyklistické dopravy na úkor dopravy automobilové a veřejné 

hromadné dopravy; 

 sníţení emisí výfukových plynů; 

 zlepšení zdraví obyvatelstva, prevence civilizačních chorob. 

  

2)  Přinese cyklostezka nárůst cestovního ruchu do Opavského regionu? 

 Realizací projektu dojde především ke zvýšení bezpečnosti a k zlepšení infrastruktury 

pro cyklistickou dopravu.  

 

 Mezi hlavní dopady projektu patří: 

 Zajištění dopravní dostupnosti při jízdě jak do práce z vesnic, tak denní dojíţdění z 

 měst do vesnic za odpočinkem a rekreací; 

 Zlepšení zdraví obyvatel, sníţení automobilové přepravy v důsledku vyššího vyuţití 

 cyklistické dopravy, sníţení emisní zátěţe znečišťujících látek; 

 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu, sníţení nehodovosti v daném úseku, sníţení 

 nákladů na odstraňování následků nehod (pojištění, úhrada zdravotní péče, 

 nemocenské dávky, pokles daňové výtěţnosti, výjezdy policistů atd.). 

 Zvýšení komfortu automobilové dopravy v důsledku sníţení/omezení cyklistické 

 přepravy na hlavních dopravních tazích. 



 

 

 Sekundárními dopady realizace projektu budou: 

 Zvýšení zaměstnanosti v sektoru malého a středního podnikání, růstu daňové 

 výtěţnosti, úspoře sociálních dávek, růstu příjmů plynoucích z cestovního ruchu, 

 apod., a to v důsledku navazujících aktivit v blízkosti cyklistické stezky 

 (cyklopůjčovny, bufety pro cyklisty, cykloopravy, aj.); 

 Zvýšení turistické atraktivity západní části Moravskoslezského kraje 

 Zvýšení počtu návštěvníků a turistů ⇒ rozvoj turistiky a ekonomický rozvoj 

 dotčených obcí 

 

3)  Co si od projektu slibujete? 

 S realizací projektu jsou dále spojeny tyto významné socioekonomické přínosy: 

 

 Rozšíření cyklostezek 

 Předmětem realizace projektu je výstavba cyklistické stezky č. 55 „Slezská 

 magistrála“ Krnov–Úvalno–Brumovice–Holasovice–Opava-Velké Hoštice. 

 Cyklomagistrála bude mít převáţně charakter cyklostezky v délce 17,848 km (54,1% z 

 celkových 33,000 km). Dojde tak k celkovému rozšíření sítě cyklostezek a k rozšíření 

 moţností pro aktivní trávení volného času. 

 

 Rozšíření cyklotras bez doprovodné infrastruktury 

 Cyklomagistrála bude mít charakter cyklotras bez doprovodné infrastruktury v délce 

 15,152 km (45,6% z celkových 33,000 km). 

 

 Zlepšení bezpečnosti dopravy - s těžkým zraněním 

 Výstavba klíčové nadregionální cyklistické stezky a cyklotras umoţní převedení a 

 oddělení cyklistického provozu od současného silničního provozu na frekventované 

 silnici I/57 z Krnova do Opavy, resp. aţ do Velkých Hoštic po silnici I/56. Projekt tak 

 výraznou měrou přispěje ke zvýšení bezpečnosti nejen cyklistů jako uţivatelů c

 yklostezky, ale i motoristů na stávající silniční komunikaci pro motorová vozidla.

  Intenzita dopravy v jednotlivých úsecích dosahuje nadprůměrných hodnot, pohybuje 

 se od 7 646 do 31 145 voz/den. 

 

 



 

 

4)  V jaké fázi se současně projekt Slezské magistrály nachází? 

 V současné době probíhá realizace výstavby v úseku Krnov-Úvalno, na trase 

cyklistické stezky je osazeno 6 ks velkoplošných billboardů v souladu s grafickým manuálem 

ROP NUTS II Moravskoslezsko.  

 

5)  Kdy po Slezské magistrále projedou první cyklisté? Na kdy je naplánován termín 

dokončení? 

 Oficiální termín ukončení realizace stavby je plánován na duben 2012. 

 

6)  Vy sám se řadíte mezi aktivní cyklisty? Projede si na vlastní kůži celou 32 km 

cyklostezku? 

 Jsem aktivním cyklistou, na fyzickou projíţďku se velmi těším. Realizace této stavby 

velmi napomůţe, aby se cyklista bezpečně dostal aţ do podhůří Jeseníků či na Osoblaţsko. 

 

7)  Na kterých projektech důležitých pro rozvoj opavského regionu momentálně 

statutární město Opava pracuje? 

 Statutární město Opava dále intenzivně připravuje dvě regionální cyklistické stezky, a 

to v úseku Opava-Otice-Slavkov-Dolní Ţivotice-Mladecko-Jakartovice-Bratříkovice. Na tuto 

stavbu je jiţ vydáno pravomocné územní rozhodnutí, v současné době se intenzivně pracuje 

na dokumentaci pro stavební povolení. 

 Druhou regionální trasou, která je připravována je úsek Hradec nad Moravicí-Branka u 

Opavy-Otice-Opava (státní hranice). V současné době bude ukončena dokumentace pro 

územní rozhodnutí (DÚR), koncem letošního roku bychom rádi zahájili územní řízení, 

v příštím roce jsme odhodláni dokončit dokumentaci pro stavební povolení. 

 

8)  A na závěr. Je to sice ještě daleko, ale bude město Opavy konat nějakou veřejnou 

akci při slavnostním otevření Slezské magistrály? 

 Po kolaudaci této stavby počítáme se slavnostním otevřením této stavby. Termín bude 

zohledněn podle skutečného ukončení stavby ze strany zhotovitele a na základě dohody 

zástupců Statutárního města Opavy, Města Krnov a obcí Úvalno, Brumovice, Holasovice a 

Velké Hoštice, které se na realizaci tohoto projektu podílejí. 

 

 

 



 

 

Příloha č. 14: Turistické atraktivity na Opavsku 

 

1) Přírodní krásy a atraktivity Opavska 

 

Na Opavsku je výskyt přírodních památek poměrně bohatý. Ze všech přírodních krás vyniká 

přírodní park Moravice, který je největším přírodním parkem na Opavsku. Jihozápadní část 

parku jiţ spadá pod turistickou oblast Jeseníků. Mezi další nejvýznamnější přírodní památky 

patří botanická zahrada Arboretum Nový Dvůr. V rámci Arboreta je moţnost zhlédnutí 

expozice pod názvem Dřeviny pěti světadílů. 

 

Ve správním obvodu Opavy se nachází i naučné stezky, přírodní rezervace, přírodní památky, 

jedná národní přírodní rezervace a památné stromy. Na Opavsku jsou na tři desítky 

památných stromů. 

 

 a) Přírodní Park Moravice 

 

Významnou přírodní památkou Opavska je přírodní Park Moravice, který se rozkládá na 

území větším neţ 14 000 ha. Jako přírodní park byl vyhlášen k 1. 1. 1994 a vyznačuje se 

specifickou faunou a florou. Přírodní park se rozkládá v údolí řeky Moravice. Hlediska 

krajinného rázu je tento park specifický tím, ţe řeka Moravice protéká sto aţ sto padesát 

metrů pod úrovní krajiny. Z tohoţ důvodu je terén v blízkosti řeky velmi svahovitý a 

kopcovitý. Dostupnost území je velmi sloţitá a navíc se jedná o zalesněné území. [44] 

 

Park je tvořen převáţně smrkovými a dubovými lesy. Nejčastěji se vyskytujícími zvířaty jsou 

divoké prasata, lišky a jezevci. Navíc, jako v jednom z mála přírodních parků se vyskytují 

v řece Moravici volně ţijící raci. Coţ vypovídá o její čistotě. [44]     

 

 b) Arboretum Nový Dvůr 

 

Další přírodní památkou Opavska je Arboretum Nový Dvůr, které bylo zaloţeno v 60. letech 

minulého století (1958). Arboretum funguje převáţně, jako botanická zahrada se skleníkovým 

areálem. Celý areál se rozkládá na katastru obce Stěbořice a jeho velikost činí téměř 23 ha. Jiţ 

několik let je v Arboretu vystavena expozice s názvem Dřeviny pěti světadílů a mimo ní 



 

 

můţeme v areálu najít 7 000 rostlin a dřevin ze všech koutů celého světa od amerických 

sekvojí a cedrů aţ k japonským bonsajím. [45] 

 

2) Architektonické a kulturní památky 

 

Opavsko je oblastí s vysokou koncentrací architektonických a kulturních památek. Nejvyšší 

výskyt architektonických skvostů je ve správním centru v Opavě. V Opavě je 

nejnavštěvovanější památkou Slezské zemské muzeum. Rozmanitost kulturních památek je 

velmi široká, od zámku přes kostely aţ po zříceniny. Nejvýznamnější památka Opavska je 

zámek v Hradci nad Moravicí. Zámek je celorepublikově známy a patří mezi 

nejnavštěvovanější v České republice. Zámek v Hradci nad Moravicí není jediným zámkem 

na Opavsku, kromě něj se zde nachází i zámek v Raduňi, v Litultovicích a ve Velkých 

Hošticích.  

 

 a) Zámek Hradec nad Moravicí 

 

Zámek je tvořen dvěma částmi, Bílým zámkem a Červeným zámkem. Bílý zámek je starší 

část a dodnes si zachoval klasicistní podobu. Přes Bílý zámek vede prohlídkový okruh, který 

se zaměřuje především na reprezentativní prostory zámku a celou hlavní budovu. Červený 

zámek byl vybudován společně se vstupní bránou v 19. století. Červený zámek je 

v současnosti vyuţíván jako restaurace a koncertní sál. Zámek Hradec nad Moravicí je 

oblíbeným místem svatebních obřadů. [46] 

 

 b) Zámek Raduň 

 

Zámek Raduň se jmenuje po stejnojmenné vesničce Raduň, která leţí 7 km od města Opavy. 

První zmínky o zámku pocházejí z 15. století. Původně se jednalo o zemanskou tvrz, která 

byla následně přestavena na renesanční zámek. V 19. století zámek vystřídalo mnoho 

majitelů. V roce 1832 se na zámek přiţenili Blucherové a ţili zde aţ do poloviny 20. století. 

Hlavním důvodem odchodu rodu Blucheru byly nevyjasněné vlastenecké vztahy a zábor 

velkostatku československou vládou po druhé světové válce. [47] 

 



 

 

Raduňský zámek byl veřejnosti znovu otevřen v roce 1984. Hlavními exponáty a sbírkami 

jsou zapůjčené předměty ze sousedního zámku Hradce nad Moravicí. Součástí prohlídkového 

okruhu je návštěva historické knihovny s více neţ 16 000 kniţními tituly, apartmán a 

zbrojnice. [47] 

 

3) Technické památky 

 

Technickými památkami ve správním obvodě Opavy jsou větrný mlýn v Cholticích a 

Hlavnici, Weisshuhnův kanál v Ţimrovicích, památník 2. světové války v Hrabyňi, památník 

armády České republiky a Československého opevnění Opava-Milostovice a další. 

 

 a) Památník 2. světové války v Hrabyňi 

 

První návštěvníci vkročili branami památníku v roce 1980. Památník byl postaven, jako 

památka na ostravskou operaci, která byla v druhé světové válce jedna z nejtvrdších.  

V památníku jsou vystavovány expozice Slezského zemského muzea, odkazující na boje ve 

druhé světové válce. V roce 2005 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí. Kvůli problémům 

s financemi byla rekonstrukce ukončena aţ v roce 2009, znovuotevření proběhlo 29. 4. 2009. 

V současnosti lze prohlédnout bojovou techniku v Lipové aleji. Součástí památníků je i 

hřbitov se 13 000 destičkami jmen sovětských vojáků a československých vojáků. [48] 

  

 b) Památník armády České republiky a Československého opevnění Opava – 

 Milostovice 

 

Ve správním obvodě Opava se nachází vojenský areál Milostovice. Součástí areálu jsou tři 

opevnění (Trigonometr, Milostovice a Paletovo pole). Opevnění bylo vystaveno ve 30. letech 

20. století na obranu proti nacistickému Německu. [49] 

 

Prohlídka je z bezpečnostních důvodů umoţněna pouze ve srubu Trigonometr. Trigonometr je 

odborně zrekonstruován. Expozice je postupně doplňována novými kousky. Interiér objektu 

nabízí velké mnoţství originálních pomůcek vojáků, ale také modely zbraní a uniforem 

vojáků. Kaţdoročně v Milostovicích probíhá ukázka vojenského a bojového cvičení. [49] 

 



 

 

4) Významné tradice a akce konané na Opavsku 

 

Akci a tradic je na Opavsku velká spousta. Kaţdá obec pravidelně na svém území pořádá 

nějakou kulturní akci. Téměř ve všech obcích se koná kácení máje, hasičské soutěţe nebo 

pochování basy. Tyto akce mají spíše lokální charakter a zaměřují se na místní obyvatelstvo. 

Nárůst cestovního ruchu do regionu příliš nezpůsobují. Některé akce regionálního a 

republikového významu konané na Opavsku, způsobující nárůst cestovního ruchu si nyní 

přiblíţíme. 

 

 a) Festival Bezručova Opava       

 

Festival Bezručova Opava patří k nejstarším v České republice. Od roku 1958 festival nese 

jméno po slavném zdejším rodákovi Petru Bezručovi. Festival zpravidla probíhá jeden měsíc 

a to vţdy od začátku záři. Festival je velmi rozmanitý kulturní akcí a nabízí širokou škálu 

umění od literatury, výtvarné umění, hudbu, divadlo aţ po film. [51] 

 

Zaměření festivalu je kaţdoročně na jiné téma. Festival vţdy nese určitý ústřední název, který 

se dodrţuje. V roce 2010 se konala jiţ 53. Bezručova Opava s názvem Láska – nekonečný 

příběh. Předcházejí festivaly nesly názvy: ,,Mezi námi zvířaty, Mýty a legendy, Evropská 

duha nad bílým nebem, Dítě v nás.“ Festivalu se účastní čeští, slovenští a polští herci. [51] 

 

 b) Festival Další Břehy 

 

První ročník festivalu se uskutečnil v roce 1997 a probíhá kaţdoročně. Hlavními tvůrci 

festivalu jsou Petr Rotrekl a Jan Němeček, kteří vytvářejí programové zaměření. Festival se 

koná kaţdoročně v dubnu s přicházejícím jarem. Podle autorů se jedná o multižánrový festival 

zaměřující se na divadlo, film, hudbu a poezii, kde hlavním principem výběru programu je 

hledání inspirace, kreativita, hravost a hledání nových možností komunikace prostřednictvím 

umění, je zaměřen především na studenty středních a vysokých škol i všechny nonkonformně 

naladěné příznivce umění. [50] 

   Jan Němeček a Petr Rotrekl, www.opava-city/dalsibrehy/ (Opava 1997)  

 

 



 

 

 c) Hudební festival Moravské hrady v Hradci nad Moravicí 

 

Hudební festival Moravské hrady jsou nejmladší významnou akci na Opavsku. Festival se 

poprvé uskutečnil v Hradci nad Moravicí v roce 2010 a nyní je jiţ naplánován druhý ročník 

na srpen 2011. Festival vznikl v roce 2004 a původně se konal pouze na hradech v Čechách 

(Bezděz, Točník, Švihov, Kunětická Hora a Roţmberk nad Vltavou). V roce 2010 se 

organizátoři rozhodli pro expanzi i do moravských lokalit. Součástí Moravských hradů se 

kromě Hradce nad Moravicí staly Bouzov a Valtice. Na festivalu se za šest let působení 

prostřídalo na sto hudebních skupin a interpretů. Mezi účinkujícími V Hradci nad Moravicí 

v roce 2010 byly Kryštof, Aneta Langerová,  Support lesbiens, Monkey business a další.  

 

5) Sportovní využití a zařízení 

 

Opavsko nabízí rozmanitou moţnost sportovního vyuţití. Sportovní aktivity můţeme rozdělit 

na letní a zimní sezónou.  

 

 a) Zimní sezóna 

 

Zimní sezóna je na Opavsku slabá. Opavsko leţí v nadmořské výšce v rozmezí 236 aţ 529 

metrů nad mořem a nevyskytují se příliš vhodné podmínky pro lyţování. Opavsko je naopak 

územím mimořádně vhodné pro pěší výlety a cykloturistiku.  Nenacházejí se zde ţádné velké 

sjezdovky vhodné pro lyţování. Menší vlek a sjezdovka se nachází v Hradci nad Moravicí. 

Běţecké lyţování lze praktikovat téměř všude, pokud je tedy dostatečná sněhová pokrývka. 

 

 b) Letní sezóna 

 

Podmínky pro letní sezónu jsou na Opavsku výborné a nabízí široké spektrum volnočasových 

aktivit. Opavsko je níţinatou oblastí s výbornými podmínkami pro pěší výlety a 

cykloturistiku. V posledních letech se navíc rozmáhá in-line bruslení. Na Opavsku se nachází 

rovněţ velké mnoţství vhodných lokalit ke koupání (Stříbrné jezero v Opavě, koupaliště 

olatice, koupaliště Hradec nad Moravicí, městské koupaliště v Opavě). Samozřejmě 

cykloturistika, která byla představena bakalářskou prací.  


