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1. Úvod 
Cestovní ruch vytváří jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví a setkáváme se s ním 

již od mládí. Koho z nás nevzali rodiče alespoň jednou na výlet nebo na procházku? Netvoří 

jej ovšem jen celkový pohled na celou republiku, ale dojem pomáhají vytvářet zejména menší 

části - regiony a mikroregiony. Já jsem si vybrala mikroregion jako nejmenší a základní prvek 

tvorby cestovního ruchu. Někdo by mohl namítnout, že nejmenší prvek je obec, či jednotlivá 

zastupitelstva, ale ty samy o sobě nic moc nezmohou, pokud nemají alespoň dvacet tisíc 

obyvatel. Proto se jich mnoho shlukuje právě do mikroregionů, které následně tvoří regiony a 

větší celky. Ty si navzájem pomáhají a jejich spojení jim zajišťuje výhodnější polohu na trhu 

cestovního ruchu. Kdyby všechny obce a menší města měla spoléhat pouze na sebe, mnoho 

stavebních či renovačních plánů a různých jiných projektů by se nedalo uskutečnit kvůli 

nedostatku finančních prostředků. 

Vybrala jsem si téma „Turistické atraktivity mikroregionu Odersko“, protože jako 

studentka cestovního ruchu se zajímám o atraktivitu a potenciál oblasti, v níž žiji a ráda bych 

žila i v budoucnosti. Dle mého názoru je velmi důležité cestovat, ale důležitější je poznat 

nejdřív dokonale oblast, ve které žijeme, to nám otevírá nové obzory. 

O mikroregionu obecně nejsou k dispozici téměř žádné souhrnné materiály, což škodí 

rozvoji turistiky i návštěvnosti jak oblasti, tak obcí samotných. Konkrétně pro oblast Oderska 

jsem se rozhodla v době, kdy jsem šla poprvé během studia na vysoké škole na praxi. Tu jsem 

absolvovala v Městském informačním centru v Odrách, které tvoří správní centrum celého 

mikroregionu. Právě zde jsem se blíže seznámila s agenturou Czech Tourism a asociací 

turistických informačních center, zkráceně ATIC. Pojďme si tyto dvě organizace krátce 

představit. 

1.1.  Asociace turistických informačních center ATIC 
Asociace vydává certifikaci jednotlivým turistickým centrům, dále jen TIC. 

Certifikace zajišťuje jistou kvalitu služeb, která se pravidelně kontroluje. Pokud turista přijde 

do TIC a vidí certifikát ATIC, může si být jistý, že na jeho otázky bude odpovězeno. 

Kategorie jsou čtyři a označují se počátečními písmeny abecedy (A, B, C a D). 
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Kategorie A 

Jedná se o TIC s celorepublikovou působností, která jsou umístěna ve větších městech 

a nabízí zákazníkovi špičkovou kvalitu služeb. Pracují zde minimálně dva zaměstnanci 

mluvící plynně anglicky a pokud možno dvěma dalšími jazyky. Otevírací doba je celoroční a 

neplatí zde víkendové pomlky. Místo musí být přístupné i tělesně postiženým 

Kategorie B 

TIC působící na regionální úrovni. Většinou jsou umístěna v okresních či o málo 

menších městech. Musí být přítomen alespoň jeden pracovník mluvící plynnou angličtinou a 

jiným cizím jazykem. Místo je přístupné celý týden kromě neděle a otevřeno je taktéž 

celoročně. 

Kategorie C 

Provoz TIC je opět celoroční, ovšem víkendy jsou volné. Pracovníci zde nemusí 

poskytovat celonárodní informace, stačí mít pouze přehled o daném místě v alespoň jednom 

světovém jazyce. 

Kategorie D 

Jedná se o nejnižší kategorii TIC, proto může být v provozu pouze sezónně, například 

v zimních měsících na horách. Poskytuje informace vztahující se k činnostem v daném místě 

v době sezóny, a to minimálně pět dní v týdnu, ovšem konečný počet otevíracích dnů je na 

provozovateli. 

V posledních měsících ovšem vzrůstá snaha o jednotnou certifikaci turistických 

informačních center, tzv. Mystery shopping. 

1.1.1. Mystery shopping 

Tato služba již několik let slouží v zahraničí jako kontrola kvality poskytovaných 

služeb a standardu TIC vlastnících jednotný certifikát. Zastánci mystery shoppingu tvrdí, že 

dnešní rozdělení je příliš zmatečné a často je problém u daného TIC rozhodnout, do jaké 

kategorie patří. Jednotný certifikát může zajistit přehlednost a možnost kontroly daného 

zařízení. 

S nápadem na zavedení mystery shoppingu přišla ATIC ve spolupráci s agenturou 

Czech tourism na podzim loňského roku, kdy po celé republice začali utajení „shoppeři“ 
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(kontroloři) obcházet TIC po celé republice a kontrolovat, zda jejich kategorie odpovídá 

skutečnosti, i to, jak se zachovají v krizových a vypjatých situacích. Paradoxně mnoho 

provozoven si vzalo tuto kontrolu osobně a začaly se ozývat i hlasy, že se ATIC snaží 

pracovníky zastrašit. Za těmito starostmi ovšem celou dobu stála nejen špatná informovanost 

zaměstnanců, ale také to, že nebylo jasné, co přesně mohou očekávat. V Německu například 

tento systém již dlouhou dobu funguje a TIC si musí návštěvu vyžádat za poplatek. Přesto je 

zájem obrovský, jelikož certifikát opravdu poukazuje na kvalitní TIC se špičkovými službami. 

V naší republice si budou muset informační centra návštěvy v budoucnu vyžádat také, ale 

zatím bude tato služba bezplatná, aby si mohla informační centra vyzkoušet, že se nejedná o 

dozorování, ale srovnávání s jinými TIC po celé republice. 

Při finálním srovnání namátkových kontrol dopadly naše regiony velmi dobře. 

Celkové výsledky se pohybovaly až kolem osmdesáti osmi procent, přičemž se bodovalo vše: 

od vzhledu objektu zvenčí i zevnitř, přes vybavenost technickou i dokumentární na 

provozovně, až po chování pracovníků samotných a jejich reakce na ne zcela časté dotazy. 

Nejméně bodů dostali pracovníci právě v komunikaci se zákazníky, která určuje vzhled a 

dojem z celého TIC, ovšem zjištěné informace v žádném případě neslouží ke zpětnému 

postihu zaměstnanců, ale k celorepublikovému srovnání. 

1.2. Agentura Czech tourism 
Agentury má snahu zejména poučit svět o existenci a atraktivitách v České republice a 

v jejích částech. Cílem těchto informací je přimět zahraniční turisty k návštěvě naší země a 

nabídnout jim všemožné atraktivity jednotlivých regionů. K vedlejším cílům patří i příliv 

finančních prostředků do země a například i reklama, kterou spokojení turisté ve své zemi 

mohou šířit. K tomu slouží Czech tourismu i různé veletrhy, expa apod. Provozovatelem je 

Ministerstvo pro místní rozvoj. Agentura se také velkou částí podílí na projektu Mystery 

shopping, ale mimo tento projekt vytváří i mnohé jiné představovací projekty, zejména 

prezentace na domácích festivalech, veletrzích a jiných propagačních akcích. Mimo to ovšem 

také vydávají certifikáty pro TIC, které tyto opravňují k zaštiťování se touto organizací. 

Celkově by se dalo říci, že dvě výše zmiňované agentury si rozdělily turistickou 

činnost na domácí (ATIC) a zahraniční (Czech tourism) pole, proto spolu skvěle kooperují, i 

když by vlastně měly být konkurenty. Czech tourism se jeví jako poněkud modernější a 

otevřenější změnám, ovšem ATIC stanovuje pevná pravidla pro domácí oblast, což je snad to 

nejdůležitější pro udržení dobrého standardu služeb informačních center v naší republice. 
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2. Teoretická východiska  
Práce se zabývá zejména analýzou ne zcela známého mikroregionu Odersko, a to za 

použití znalostí jak z marketingu, tak i turistického prostředí a cestovního ruchu samotného. 

Marketingová analýza bude následovat později, ale nyní se pojďme zabývat konkrétně 

cestovním ruchem a turismem. 

Cestovní ruch znamená, podle UNWTO, činnost osob cestujících do míst a 

pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší, než jeden ucelený rok, za 

účelem trávení volného času a služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů 

navštíveného místa).
1
Jsou s ním spojeny i jisté výdaje jako téměř s každou prováděnou 

činností. Mluvíme zde zejména o provozních nákladech, jako je vodné, stočné a jiné 

energetické odběry, dále výdaje spojené s uklízením odpadních látek, které mohou danou 

lokalitu znehodnotit, a v neposlední řadě zde mluvíme o vynaložených penězích na dopravu 

do určitého místa a služby s ní spojené.  

Velmi důležité je také definovat si udržitelný cestovní ruch. Jedná se o cestovní ruch, 

kdy aktivity poskytovatelů služeb návštěvníkům a vlastní aktivity návštěvníků ovlivňují 

místní komunitu, místní ekosystémy a biosféru pouze tak, že nevratně nemění místní 

komunitu, místní ekosystémy a biosféru a neomezují tak funkce biosféry a lidské aktivity 

v budoucnosti.
2
 

Členění z hlediska agentur je jen jedním z mnoha způsobů, jak cestovní ruch rozdělit, 

pojďme si tedy vyjmenovat některá jiná dělení.3 

2.1. Dělení cestovního ruchu 

Cestovní ruch dle motivace účastníků 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/1-charakteristika-a-vyznam-cestovniho-ruchu-v-cesku/ 

2
 ZELENKA, Josef, Martina, PÁSKOVÁ. Cestovní ruch, výkladový slovník. 2. Vyd., Linde, 2012. ISBN 978-80-

7201-880-2 
3
 Přednáška z předmětu „Základy cestovního ruchu“, doc. Ing. LEDNICKÝ Václav, CSc., akademický rok 

2010/2011. 

- Rekreační CR  

- Kulturně poznávací CR 

- Zdravotně orientovaný CR 

- Sportovně orientovaný CR 

- CR se vzdělávacími motivy 

- CR s dobrodružnými motivy 

 

- CR s profesními motivy 

o Obchodní CR 

o Kongresový CR 

o CR veletrhů a výstav 

o Incentivní CR 

 

http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/1-charakteristika-a-vyznam-cestovniho-ruchu-v-cesku/
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Cestovní ruch dle místa realizace 

 

 

 

 

Cestovní ruch dle vztahu k platební bilanci 

- Aktivní 

- Pasivní 

Cestovní ruch podle délky pobytu 

- Krátkodobý 

- Dlouhodobý 

Cestovní ruch dle organizovanosti 

- Organizovaný 

- Neorganizovaný 

Cestovní ruch dle počtu účastníků 

- Individuální 

- Skupinový 

 

Cestovní ruch dle způsobu financování 

- Komerční 

- Sociální 

Cestovní ruch dle převažujícího prostředí pobytu 

- Městský  

- Venkovský 

- Lázeňský 

- Domácí CR 

- Zahraniční CR 

- Vnitrostátní CR 

- Národní CR 

 

- Mezinárodní CR 

- Světový CR 

- CR světa 
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Nerozlišujeme pouze druhy cestovního ruchu, ale důležité jsou i jeho formy. Ty nám 

třídí obor podle činností, které jsou v jednotlivé formě obsaženy. Podle agentury Czech 

tourism jsou formy cestovního ruchu rozděleny takto.
4
 

Rekreační forma cestovního ruchu 

- Jedná se o jednu ze základních forem, která má pomoci účastníkům zrelaxovat tělo a 

obnovit tělesné i duševní síly. 

Kulturně-poznávací forma cestovního ruchu 

- Je velmi úzce spojena s předchozí formou, ale kromě relaxace je v hledáčku zájmů i 

objevování a poznávání kulturních objektů a odlišných zvyklostí. Tím se zvyšuje i 

všeobecné povědomí o konkrétní zemi. 

Lázeňsko-léčebná forma cestovního ruchu 

- Sice jde opět o relaxaci, ale v trochu rozšířenějším slova smyslu. Relaxace probíhá do 

větší hloubky a zahrnuje různé léčebné, ale i wellness procedury. 

Sportovně-rekreační forma cestovního ruchu 

- Jedná se o relaxaci spojenou s aktivním pohybem - cyklistika, vodní turistika, pěší 

turistika atd. 

Formy cestovního ruchu spojené s profesními motivy (business tourism) 

- Kongresová turistika: zejména cesty a činnosti spojené s účastí na veletrzích, 

kongresech apod. 

- Incentivní turistika: jedná se o tzv. „Pobyty za odměnu“ pro zaměstnance, které 

následně poslouží při jejich budoucím vykonávání práce. 

Seniorská forma cestovního ruchu 

- Jak již sám název napovídá, tato forma se soustředí zejména na starší skupinu našich 

obyvatel, na seniory. V poslední době zažívá tento druh cestování velký boom. 

 

 

                                                           
4
 http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/1-charakteristika-a-vyznam-cestovniho-ruchu-v-cesku/ 
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Mládežnická forma cestovního ruchu (youth tourism) 

- Oproti předchozí formě je sice charakteristika přesně stejná, ale mění se skladba 

účastníků. Tu tvoří mladí lidé, proto i aktivity jsou přizpůsobeny jejich zájmům. 

Snahou celé této formy je přesvědčit účastníky, že v budoucnu si mají vybrat zase 

tuto agenturu či cestovní kancelář. 

Venkovská turistika, agroturistika, ekoturistika 

- V poslední době velmi vyhledávaná forma cestovního ruchu, jelikož většina obyvatel 

tráví život ve městech a cítí potřebu alespoň na nějakou dobu změnit prostředí. Přináší 

ovšem i rozvoj pro danou venkovskou lokalitu a napomáhá zvýšení její atraktivity. 

Cestovní ruch mimo veřejné formy 

- Nejedná se o cestovní ruch v pravém slova smyslu, většinou mluvíme o víkendových 

pobytech na chalupách či návštěvy rodinných příslušníků a známých bez toho, aniž 

by cestovatelé platili za pobyt. 

Ostatní  

- Mluvíme o náboženské, lovecké, nákupní, industriální a jiné turistice. 
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3. Charakteristika zájmové oblasti mikroregionu Odersko 
 

…Šli vysokým lesem, až se dostali na širokou louku.  

A na té louce zůstali stát. Ta krása před nimi!  

Dívali se na kouzelný úval řeky Odry,  

na lučiny a pole, na bílé dědiny s doškovými střechami… 

 Až ten nejmladší z bratří zvolal:  

„Bratři, krásnější kout světa jsem neviděl!“…
5
 

Z pověsti CÍSAŘ PYSKAČ 

 

Nacházíme se v regionu Poodří rozkládajícím se na severu Moravy v prostoru 

Moravské Brány. Každý region může obsahovat i několik mikroregionů, dílčích součástí 

většího celku, které sdružují menší počet obcí pro větší přehlednost celku. Nás ovšem zajímá 

právě jen jeden z menších celků, a to mikroregion Odersko. 

  Obraz č. 3.1 – zařazení regionu Poodří v Moravskoslezském kraji 

 Zdroj: http://www.regionalistiostrava.cz/?p=354 

 

Pro poznání celého mikroregionu je velmi důležité seznámit se s důležitými daty a 

událostmi, které vedly k založení tohoto celku. Na počátku stála smlouva o dobrovolném 

                                                           
5
 Tištěný propagační materiál, Turistický průvodce Regionem Poodří. K dispozici na provozovně TIC Odry. 
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vytvoření svazku obcí, která zajišťovala soudržnost obcí a jejich větší vyjednávací sílu, co se 

týče získávání financí pro dané obce či jiná projednávání celorepublikového významu. Vznik 

tohoto svazku připisujeme k datu 19.12.2001 a konečné číslo zapojených členů je 10, přičemž 

některé obsahují ještě místní části spadající pod danou obec. Jak zařadit mikroregion 

z hlediska geografického? Mluvíme o západní části okresu Nový Jičín, který se nachází 

v jihozápadní části Moravskoslezského kraje a samotný mikroregion svou polohou zasahuje 

na rozhraní tří okresů, a to Nový Jičín, Opava a Přerov. 

Než přistoupíme k podrobnější charakteristice, seznámíme se s obecnými 

informacemi. Mikroregion si zakládá na označení venkovský region, což zajišťuje jistou 

atraktivitu pro potenciální návštěvníky vyhledávající zejména propojení s přírodou a poznání 

staršího a klasického způsobu života. Tato turistika se v poslední době stává obrovským 

lákadlem a jakýmsi trendem. Kdo nikdy nevyjel z města na nějakou dobu klidně jen ke 

známým či rodině na venkov, není - slangově řečeno – „IN“. Venkovská turistika začíná 

nabírat možná až příliš marketingové pozornosti, což paradoxně může této formě cestovního 

ruchu spíše uškodit. Původní a zcela autentické techniky a postupy se postupně přizpůsobují 

požadavkům návštěvníků a vše je uměle modelováno k jeho spokojenosti, i když to zcela 

odporuje minulosti. Ovšem jak jsem se sama mohla přesvědčit, mikroregion má snahu tuto 

zkázu eliminovat. Zatím není mnoho návštěvníků, kteří preferují malou oblast na severu 

Moravy, která zdánlivě nemá co nabídnout, ale právě tato pozice je nejvhodnější pro eliminaci 

možných budoucích škod napáchaných návštěvníky. Jako ekonomické a správní centrum 

oblasti se uvádí město Odry, a právě zdejší městský úřad má na starosti i otázky udržování a 

zvelebování přírody a památek v okolí.  

Co se týče geologické stavby podloží v blízkosti Oder, musíme ji rozdělit na dvě části. 

Jedna, vztahující se k Nízkému Jeseníku, se vyznačuje břidlicovitými sloučeninami, jílovou 

břidlicí a slepenci, v malé koncentraci dokonce i galenitové sloučeniny. Oproti tomu podloží 

Moravské Brány zahrnuje pískovité horniny, které se snadno drolí a sypou, mohou tedy 

způsobit i mírné sesuvy půdy, které nejsou v lokalitě výjimečné. Na území mikroregionu se 

obě podloží setkávají a vytváří různorodou směsici půd. 

Skalní a kamenné útvary na území mikroregionu 

Co se týká kamenných či skalních turisticky atraktivních míst, okolí je na ně velmi 

bohaté. Uveďme si nyní ty nejvýznamnější zástupce. 

Častochovské kamenné moře 

- Útvar se nachází v katastru obce Spálov a budeme se mu více věnovat právě v 

charakteristice této obce 
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Kamenolom Eurovia 

- Firma, která nabízí velké pracovní možnosti a zaměstnává již teď mnoho obyvatel z 

okolních vesnic. Jedná se o kamenolom produkující štěrk a drcené kamenivo v místě 

obce Jakubčovice nad Odrou. 

Peklo 

- Skalní útvar opět v katastru obce Spálova 

Biskupova skála u obce Luboměř 

Petrova skála 

- Bývalý povrchový lom, ve kterém se dobývala břidlice. Po ukončení činnosti zůstal 

otvor ve skále otevřen a v zimních měsících se zde vytváří nádherné ledové krápníky. 

Bližší popis opět v charakteristice městyse Spálova. 

Hanelova skála v Heřmánkách 

Švédská skála  

- vypínající se nad železniční zastávkou Heřmánky 

Menší vodní útvary 

Nemají tak velký význam jako velké vodní plochy, v této oblasti zastoupené zejména 

rybníky, ale rozhodně nelze jejich roli opomenout. Mluvíme zde zejména o malých rybníčcích 

buď jakoby náhodně položených v jinak suché oblasti, nebo jako pozůstatky různých druhů 

těžby. 

Mořské oko 

- Opět se jedná o starý povrchový lom pro těžbu kamene, který byl postupem času 

zatopen. Právě díky vodě byla původní těžba zastavena. Životadárná tekutina 

prosakovala horninou a stále více lom zaplavovala, proto se tehdejší majitel rozhodl 

raději těžbu zrušit, aby nedošlo k zavalení zaměstnanců ve štole.  

- Dnešní hloubka byla naměřena v posledních letech a dosahuje úctyhodných šesti 

metrů. Místo je považováno za ideální odpočinkovou oblast, i proto zde místní 

ochránci přírody umístili odpočivadlo a informační tabuli týkající se právě jezírka, 

jehož pramen se nachází v nedaleké lesní studánce poblíž obce Heřmanice u Oder. 

Královec 

- Přírodní rezervace u městyse Spálov. 

„Na drahách“ 

- Rekreačně sportovní areál v obci Luboměř obsahující i malý vodní pramen, který v 

dnešní době slouží jako rezervoár pro potřeby zejména místních dobrovolných hasičů. 
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Větší vodní plochy 

Největší zastoupení mají samozřejmě Oderské rybníky, o kterých jsme se již 

zmiňovali. Není ovšem od věci představit si i ty méně důležité, ale neméně krásné. 

Jedná se zejména o vodní nádrže ve Vítovce, Kletném, či Emauzích, které nezřídka 

využívají místní spolky dobrovolných hasičů pro svá cvičení i závody. Dalšími 

neopomenutelnými plochami jsou malé rybníčky, kterým se někdy v minulosti z různých 

důvodů protrhly hráze. To znamená, že svým účelům již neslouží, ale zařadily se pouze mezi 

krajinotvorné prvky.  

Co se týká potoků a bystřin, velmi důležité jsou „Pstruží rybníčky“ u osady Dvořisko, 

poskytující útočiště právě pro pstruha duhového, přírodního indikátoru čistoty a nezávadnosti 

vody. 

Řeka Odra 

Jedna z našich nejvýznamnějších řek je vyhledávána turisty zejména pro svou 

nespoutanost a divokost. Je jednou z nejpůvodnějších řek a její koryto bylo upravováno pouze 

nepatrně, většina okolí zůstala v původním stavu, což nahrává i živočišstvu a rostlinstvu 

vyskytujícímu se zde již po generace. Jedná se o množství obratlovců i bezobratlých, kteří 

jsou nezřídka chránění, či dokonce ohrožení. A samozřejmě o mnoho rostlinných zástupců. 

Bezobratlí  

- mravenci rodu Formica 

- motýli: otakárek fenyklový, batolci, perleťovci 

- brouci: nosorožík kapucínek, slunéčka sedmitečná zimující v kamenolomu Eurovia 

- korýši zastoupení rakem říčním hojně se vyskytujícím v horním toku Odry 

- měkkýši: modranka karpatská, velevrub tupý, škeble rybniční  

- strunatci: mihule potoční 

Obratlovci 

- Ryby: střevle potoční, vranka obecná, ouklejka pruhovaná 

- Po první jez v Odrách pstruhová řeka: pstruh potoční, lipan podhorní 

- Níže tzv. voda bílá: jelec tloušť, kapr obecný, štika obecná, okoun říční 

- Rybníky: kapr obecný, sumec velký, amur bílý, štika obecná, tolstolobik, lín 

- Obojživelníci: čolek obecný, kuňka žlutobřichá, ropucha obecná, rosnička zelená, 

skokan skřehotavý, štíhlý a zelený, žlutočerný mlok skvrnitý (jen vzácně u lesních 

potůčků) 

- Plazi: slepýš křehký, ještěrka obecná, živorodá, užovka obojková, zmije jedovatá v 

posledních letech 
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- Ptáci: mnoho chráněných ohrožených druhů 

- Savci: netopýr velký, vrápenec obecný, veverka obecná, plši a bělozubky 

- Lovná zvěř: srnec ovocný, daněk skvrnitý, prase divoké, jelen evropský, zajíc polní, 

koroptev polní, bažant obecný 

Rostliny 

Velké množství chráněných rostlin je možno nalézt na travnatých březích řeky či v 

mokřadech v jejím okolí.  

- Játrovky, mechy, plavuně, přesličky, kapraďorosty 

- Vyšší rostliny: vstavače, prstnatec májový, hadí mord nízký, kozlík dvoudomý, všivec 

lesní, suchopýr, zvonečník hlavatý, sněženky předjarní (v Jakubčovicích n. O. za 

bývalou věznicí i v údolí přítoku Hradečného potoka u Dobešova. 

 

Již jsme řekli, že do mikroregionu patří 10 obcí. Jedná se o Heřmanice u Oder, 

Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry, Vrážné, Jeseník nad Odrou, 

Kunín a Spálov, o kterém se jako o svém bydlišti hodlám rozepsat poněkud obšírněji. Za 

organizaci a správu mikroregionu zodpovídá valná hromada, pracovní předsednictvo, 

předseda svazku, místopředseda a kontrolní výbor. Pokud mají turisté zájem, je možnost 

kontaktovat nejvyšší pracovníky prostřednictvím telefonického call centra nebo internetu 

(skype, na účtu MSdovolená), a to v pracovní dny od 8:00 do 20:00 hod., v anglickém, 

polském a německém jazyce. Důležitou součástí je i Místní aKční skupina regionu Poodří, 

o.s., vystupující pod zkratkou MAS. Tato skupina charakterizuje Poodří jako: „krajina 

rybníků a vody s obnovenou rybniční soustavou a minimálními zásahy do říční sítě. Mimo 

rybích produktů je v nabídce mnoho místních výrobků a specialit. Poodří je plné příležitostí.“
6
 

Pojďme si tento „kraj rybníků“ přiblížit.  

Nacházíme se na východě České republiky v okrese Nový Jičín, který má sice 

obrovský turistický potenciál, ale ten není v dnešní době zdaleka dostatečně využíván. 

V neprospěch oblasti promlouvá právě i daná poloha, jakoby zapomenutý kraj někde mezi 

Olomoucí a Ostravou, kde není téměř nic k vidění. Skutečnost je ale jiná, jen je nutné podívat 

se na celou oblast poněkud podrobněji. Začněme s ekonomickými a statistickými daty a 

postupně se přesuneme na jednotlivé konkrétní části mikroregionu. 

                                                           
6
 USVALD, O., a kol. Strategický plán Leader MAS Regionu Poodří, o.s. 2007-2013 „Poodří plné příležitostí“. 

Bartošovice, 2007. S. 4 
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3.1. Poloha a rozloha 
Odersko, jak už jsme uvedli, se nachází na okraji okresu Nový Jičín a sousedí 

s několika dalšími zajímavými oblastmi. Těmi jsou Venkovský region Moravice 

a mikroregion Hranicko, ležící už v Olomouckém kraji. V přesných číslech zabírá oblast 

rozlohu 17 404 hektarů, z čehož celých 40% patří samotnému městu Odry a ostatní obce nám 

dají dohromady jen 10%, proto si můžeme domyslet, že na zbylých 50% jistě najdeme místa 

vhodná k návštěvě či odpočinku. 

Zařazení území Mikroregionu Odersko 

Území obce: Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 

Kunín, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné 

Správní obvod 2 Odry, Nový Jičín 

Správní obvod 3 Odry, Nový Jičín 

Území NUTS 4 Okres Nový Jičín 

Území NUTS 3 Moravskoslezský kraj 

Území NUTS 2 Moravskoslezsko 

Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko 

Turistický region Severní Morava a Slezsko  

Tabulka 3.1 Zdroj: www.risy.cz/cs/vyhledavace/mikroregiony?stranka=5&Uroven=Cr 

Rozloha obcí mikroregionu 

Rozloha obcí mikroregionu v hektarech 

Obec Rozloha % mikroregionu 

Heřmanice u Oder 1 200 6 

Heřmánky 331 2 

Jakubčovice nad Odrou 337 2 

Jeseník nad Odrou 2 893 15 

Kunín 1 712 9 

Luboměř 762 4 

Mankovice 1 019 5 

Odry 7 410 39 

Spálov 1 930 10 

Vražné 1 521 8 

Celkem  17 404 100 

Tabulka 3.2 Zdroj: odersko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=95774 
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3.2.  Významné osobnosti mikroregionu 
Poslední dobou se poměrně rychle rozvíjí cestování za různými známými osobnosti 

naší, ale i dávno minulé doby. Cíleně se vytvářejí například trasy mapující život slavných 

básníků, či vědců a mnohdy se s nimi dostaneme až za hranice. I Odersko má svá známá 

jména a je na ně právem hrdé. Zde jsou ta nejvěhlasnější ze všech. 

Antonín Brňák 

Není o něm k dispozici mnoho materiálů, víme jen, že žil v letech 1920 až 1979 ve 

Spálově a působil zde jako významný kronikář obce a vlastivědný nadšenec. Zejména díky 

němu je spálovský archiv tak obsáhlý a řadí se mezi nemnoho obcí s téměř kompletně 

dochovanou historickou dokumentací, která zahrnuje smlouvy, zápisy ze zasedání obecního 

zastupitelstva, ale co je hlavní, přebohatou obrazovou dokumentaci. 

Jiří Dratva 

Umělec a člen Unie výtvarných umělců ČR Arkáda v Novém Jičíně. Narodil se 

16.3.1946 ve Zlíně, ale oblíbil si oblast Moravské brány natolik, že se usadil ve Vrážném. 

Dodnes svá díla (obrazy a kresby) vystavuje po celé Moravě, stálá expozice se nacházela 

v roce 2008 v Mendlově domě v Hynčicích. V posledních letech přesunul své bydliště ještě 

více na sever, do Ostravy. 

Emil Zimmermann 

Oderský rodák, sochař zabývající se zejména realismem, žil v letech 1861 až 1928 a 

konec svého života prožil ve Vídni, kde jako mladý i studoval. Jeho tvorbu můžeme najít po 

celé České republice i v hlavním městě Rakouska samotném. U nás se kromě Karlových Varů 

zapojil i do výzdoby náměstí svého rodného města, Oder. Obohatil jej sochou pro kašnu 

s námětem chlapce s rybou. Kašna je dodnes funKční. 

Johan Gregor Mendel 

Tato osobnost dostane více prostoru v části věnované charakteristice její rodné vsi, 

Hynčicím, místní části Vražného. 
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Arnošt Freisel 

Opět rodák z města Oder, pohybující se tentokrát v lékařském prostředí. Velmi se 

zajímal o dění na Opavsku a stal se členem předsednictva Slezské zemské zdravotní rady a 

opavské městské rady. 

Jiří Horák 

Tento významný hrdina dějin Oderska a dobešovský rodák se do dějin zapsal zejména 

vedením selského povstání v roce 1707, později se stal ve svých osmdesáti letech jedním 

z vězňů v obávané brněnské věznici na Špilberku. 

Antonín Huvar 

Autor citátu „Kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně!“ a papežský monseigneur. Roku 

1922 se narodil v Albrechtičkách u Nového Jičína a zemřel roku 2009 v Novém Jičíně. 

Proslavila jej zejména duchovní činnost úzce spjatá s papežským stolcem. V devadesátých 

letech přednášel na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě university Palackého v Olomouci 

a jako duchovní byl za komunistického režimu vězněn. Na sklonku svého života působil jako 

správce farnosti ve Vražném. Místní obyvatelé si jej tolik považují, že po něm hodlají 

pojmenovat nový most v obci, má nést název Huvarův most.  

Celý život měl velmi blízko ke katolické mládeži a mladým lidem obecně, angažoval 

se v mnoha akcích určených právě pro mladé, dokonce publikoval i některá knižní díla. Za 

všechny uveďme například „Střepy jednoho života“, „Dívčina“, či „Záblesky z temného dolu“ 

pojednávající o jeho věznění a nucených pracích za komunistické nadvlády.  

Ing. Eduard Gerlich 

Mikroregion Odersko je bohatý nejen na osobnosti humanitního zaměření, ale 

najdeme zde i pár technicky zaměřených odborníků. Tím bezpochyby Ing. Eduard Gerlich 

byl. Narodil se roku 1836 v Odrách a zemřel roku 1904 v Curychu. Do dějin se zapsal jako 

inženýr a stavitel horských železničních tratí. Jako mladík studoval ve Vídni a chvíli zde 

působil i jako docent. Svou dráhu železničního inženýra naplno rozjel ve Švýcarsku, kde mu 

byl svěřen projekt stavby horské železnice na hoře sv. Gotthard. Ne mnoha osobnostem se 

podaří být známé již za svého života, ale Eduard Gerlich byl právě tou výjimkou, potvrzující 

pravidlo. Obdržel mnoho ocenění za svou švýcarskou práci, ale i za celoživotní dílo obecně. 
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PhDr. JUDr. Heinrich Jan Demel 

Zajímavostí je, že Heinrich Jan Demel působil jako astrolog, což v jeho době nebylo 

právě běžné. Žil v letech 1808 až 1867. Jako student se zajímal zejména o práva a filosofii a 

dosáhl dokonce na titul doktora. Po ukončení tohoto studia přesedlal na studium matematiky a 

fyziky, později dokonce přednášel na vídeňské universitě. Jeho publikované práce se týkaly 

pochopitelně právě matematiky a fyziky. Pro náš region je zajímavý místem narození (Odry), 

i když svůj život dožil ve Vídni. 

Prof. Antonín (Anton) Rolleder 

Další významný člověk pocházející z Oder a působící v Rakousku se narodil v roce 

1855 a zemřel 1912. Byl to vlastivědný pracovník a místní historik Anton Rolleder. 

Vystudoval sice matematiku a geometrii, ale později se začal věnovat krajové historii, o které 

se mu podařilo publikovat několik prací, většinou v němčině. Jeho asi nejvýznamnějším dílem 

je „Geschichte der Stadt und des Gerichtsbezirkes Odrau“ (Dějiny města Oder a soudního 

okresu Odry), které se v roce 2002 dočkalo konečně i českého překladu, za který jsou vděční 

zejména regionální vlastivědní pracovníci a, jak mi bylo řečeno, z něhož ve velkém rozsahu 

čerpají i pracovníci Muzea Oderska, které se nachází v centru města Oder. Dílo je dodnes 

velmi ceněno. 

Vilibald Ševčík 

Rodák z Luboměře, kde se na obecním úřadě nachází pamětní deska s jeho jménem, 

funkcí a daty ohraničujícími jeho život (1865 – 1915). Působil zde jako národní buditel a 

učitel, který kladl velký důraz na vlastenectví za těžkých dob, které předcházely odtržení 

Československa od Rakouska – Uherska, kdy bylo velmi těžké vůbec udržet český jazyk 

naživu při stálém útlaku němčiny a nadřazené Vídně. 

Matyáš Stach 

Asi jedna z nejstarších známých osobností, o kterých se zde zmiňujeme. Narodil se již 

roku 1711 v Mankovicích, ale datum úmrtí není známé. Jedná se o známého cestovatele a 

misionáře. Dostal se až k národu Eskymáků, a dokonce sestavil jakýsi slovník jejich jazyka.  

František Šustek 

Této osobnosti se také budeme více věnovat při charakteristice Spálova. 
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4. Podnikatelské prostředí cestovního ruchu 

SWOT analýza mikroregionu Odersko 
 

Metod pro zhodnocení určitého území je samozřejmě 

více. Dvě hlavní jsou PEST analýza a SWOT analýza. Pro 

naše potřeby se ovšem jeví jako přínosnější analýza SWOT. 

Dle Foreta se skládá ze dvou prostředí, které 

dohromady tvoří celou strukturu. Jedná se o mikroprostředí 

a makroprostředí.  

Křížení jednotlivých složek SWOT analýzy 

Tabulka č. 4.1 Zdroj: CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada 

publishing, 2006. ISBN 80-247-1389-6 

Do SWOT analýzy lze zařadit i analýzu konkurence, která nám naopak může ukázat, 

jak jsou na tom naši tržní protivníci. Tyto poznatky poté můžeme využít k tvorbě naší vlastní 

strategie. 

 HROZBY (Threats) PŘÍLEŽITOSTI 

(Opportunities) 

SLABÉ STRÁNKY 

KONKURENTA 

(Weaknesses) 

Reakce konkurenta na 

hrozby okolí s ohledem na 

jeho slabé stránky. 

Reakce konkurenta 

na příležitosti 

s ohledem na jeho 

slabé stránky. 

SILNÉ STRÁNKY 

KONKURENTA 

(Strengths) 

Reakce konkurenta na 

hrozby s ohledem na jeho 

silné stránky. 

Reakce konkurenta 

na příležitosti 

s ohledem na jeho 

silné stránky. 

Tabulka č. 4.2 Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, Helena. Karel, BUCHTA. Strategie a analýza 

Obraz č. 4.1 Struktura SWOT analýzy 

Zdroj:iwww.canstockphoto.cz/swot-

anal%C3%BDza-s%C3%ADla-slabost-

6580830.html 
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4.1. Mikroprostředí  
Tento obor zahrnuje vše, co se týká vnitřní struktury firmy či v našem případě oblasti. 

Podobně, jako se mikroekonomie zabývá vnitřními systémy firmy, tak i mikroprostředí 

charakterizuje děje nebo ostatní procesy probíhající uvnitř zkoumané struktury. Je velmi 

důležité rozlišit tyto ukazatele, strengths (silné stránky) a weaknesses (slabé stránky), od 

dalších dvou vyskytujících se v makroprostředí. Pokud toto nedokážeme, je možné, že 

celková analýza se změní pouze v plochý soupis vnitřních charakteristik. 

Tyto údaje mohou být ovlivňovány firmou či systémem samotným, proto v případě 

jistých nedostatků není až takový problém upravit charakteristiky a pozvednout tím fiktivní 

hodnotu firmy, zejména co se zájemců o práci, či budoucích obchodních partnerů týká. Pokud 

se bavíme o oblasti naší republiky, může ta malými vylepšeními a posíleními silných stránek 

a naopak minimalizací stránek slabých oslovit více turistů nebo zájemců o bydlení v regionu. 

Toto vylepšení může pomoci i po finanční stránce, atraktivní oblast má větší šanci dosáhnout 

na různé granty a finanční injekce, aktivní oblasti jsou více vidět a tím pádem se o nich i více 

ví. Důležitým nástrojem pro propagaci svých vylepšení a eliminaci stávajících chyb je 

reklama. Mikroprostředí ovšem nemusíme ovlivňovat jen přeskupením sil, či vnitřních částí 

celku, důležité jsou dle Foreta i tyto skupiny zajišťující spojení s vnějším prostředím. 

Dodavatelé: Jejich výměnou je možné pozvednout celou oblast nebo zkvalitnit služby 

nabízené na jejím území 

Marketingoví zprostředkovatelé: Již jsme uvedli, že kvalitní reklama je polovina úspěchu. 

Je ovšem důležité provádět pravidelně marketingové výzkumy, aby mikroregion zbytečně 

neusnul na vavřínech. 

Veřejnost: Příjemci reklamy, proto je propagace tak významná. Atraktivity oblasti zcela 

závisí na mínění veřejnosti. Bez její podpory žádné území nemůže prosperovat. 

Zákazníci: Na nich závisí celková atraktivita místa. Pokud mají špatnou zkušenost, řeknou 

vše svým známým a ti již do podobné lokality nepřijedou, i pokud se jednalo jen o ojedinělý 

problém. 

Konkurenti: V našem případě to jsou jiné mikroregiony a regiony. Z hlediska republiky není 

zkoumaná oblast příliš významná a může za to zejména sousední region Moravské Kravařsko, 
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který je v povědomí lidí mnohem více zakořeněn. V posledních letech se ovšem projevuje 

snaha o spolupráci jednotlivých sousedních oblastí a podpora sebe navzájem.
7
 

4.1.1. Silné stránky 

- Určitá organizace v oblasti mikroregionu i spolupráce s jinými turistickými oblastmi 

v okolí (Region Poodří, Kravařsko atd.) 

- Velký rozsah nabízených služeb uspokojující rozličné druhy turistů. Ať už turisty 

zaměřené přímo na přírodu, tak i náročnější turisty vyžadující vyšší standart služeb a 

poněkud jinou skladbu nabídky. 

- Příjezdové i místní komunikace jsou na poměrně vysoké úrovni a turisté se nemusejí 

bát přijet i v luxusnějších autech, která jsou náchylnější k poruše. 

- S dopravní dostupností souvisí i celkem výhodné postavení správního centra, města 

Oder, vůči větším městům. Ať už je to okresní město Nový Jičín, tak i krajské město 

Ostrava, do kterého je možné dojet pohodlně po dálnici D1 asi za třicet pět minut. 

- Velmi kvalitní železniční doprava. Tomu nahrává i významná železniční křižovatka 

ve městě Suchdol nad Odrou. 

- Mikroregion nabízí velkou škálu zážitků, od přírodních přes technické až po tradiční 

akce pořádané na jeho území. 

- Velké množství nevyužitého potenciálu, stále je co objevovat téměř ve všech obcích 

mikroregionu. Je velmi lehké se plánovaně ztratit a uniknout na chvíli z všedního 

života. 

- Oblast byla v minulosti domovem mnoha významných českých rodáků. S tím souvisí 

i mohutná reklama zaměřená právě na ně. Zejména J. G. Mendel. 

- Možná právě díky nevyužitému charakteristickému potenciálu se ceny ubytování a 

stravování pohybují poměrně na nízké úrovni. 

- Široká nabídka sportovního vyžití, zejména HEIpark Tošovice. 

- Velmi dobré autobusové spojení i do nejmenších obcí na okraji mikroregionu, okresu 

i kraje. 

                                                           
7
 CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada publishing, 2006. ISBN 80-247-1389-6 
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4.1.2. Slabé stránky 

- Internetové stránky mikroregionu nejsou aktuální - některé informace nejsou 

obnovovány. Také vyhledávání na dané doméně nepatří mezi nejjednodušší.  

- Chybí interaktivní propagace oblasti, jen málo stránek přímo vyzývá k její návštěvě. 

- Páteř oblasti, Odra, je poměrně málo využívaná, i když její potenciál je velký. 

- Mnoho regionů v republice má své typické speciality či nabídky místních výrobků. 

Toto v mikroregionu Odersko nenajdeme. 

- Silniční obslužnost je sice velmi dobrá, ale poměrně přehuštěná. Z části tomuto 

problému pomohlo protažení dálnice D1 až do Ostravy, ale ne dostatečně. 

- I když jsou ceny ubytování poměrně nízké, stále chybí odpovídající kapacity 

v ubytovacích i stravovacích službách. 

- V mikroregionu nenajdeme kryté koupaliště, které by mohly navštěvovat děti 

celoročně. Nejbližší možnost takovéhoto vyžití je buď v Novém Jičíně nebo 

v Hranicích. 

- Mnoho pamětihodností v oblasti leží ladem, protože schází prostředky na jejich 

opravu nebo chybí snaha místních. Velké množství historických budov bylo strženo, i 

když po opravě mohly tvořit perly Oderska. 

4.2. Makroprostředí 
Charakteristiky shrnující vnější vlivy  působící na zkoumaný systém. Patří sem 

Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). V této oblasti se zkoumá šest různých 

ukazatelů patřících do venkovního prostředí. Ovlivňovat tyto vlivy je velmi obtížné zejména 

díky jejich globálnímu působení. Není možné je kontrolovat, východiskem je pouze je 

akceptovat a snažit se podle nich chovat. Analýza příležitostí a hrozeb nám napovídá, jaké 

jsou možnosti na trhu, kde jsou slabá místa a čeho vlastně může region využít. Na tom, jak 

pružně se dokáže firma, či v našem případě mikroregion, přizpůsobovat, se pozná i atraktivita 

a dynamičnost. Mezi zkoumané ukazatele patří konkrétně tyto. 

Demografické prostředí: Jedná se zejména o celosvětový rozvoj gramotnosti, zvyšování 

počtu obyvatel Země, různé národnostní, náboženské i jiné migrace apod. Gramotnost 

vzrůstá, proto stále více obyvatel vyžaduje vyšší a kvalitnější služby. 
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Ekonomické prostředí: mluvíme zejména o inflaci, změnách nabídky a poptávky, 

nezaměstnanosti a jiných ukazatelích ekonomické stability státu, potažmo mikroregionu. 

Řadíme sem i velké nesrovnalosti mezi rozvinutými státy a zeměmi tzv. Třetího světa. 

Přírodní prostředí: různé změny klimatu také mohou zavinit pokles poptávky po dané 

lokalitě. Naštěstí naše republika disponuje poměrně stálým klimatem, oproti státům Afriky či 

severským zemím. Důležitý ukazatel je i znečišťování prostředí. Podle mého je tento ukazatel 

částečně ovlivnitelný. Ne z celosvětového hlediska, ale na území mikroregionu do jisté míry 

ano. 

Technologické prostředí: rozvoj technologií, ať už komunikačních či jiných, přispívá velkou 

měrou k rozvoji oblasti, ale může ji na druhou stanu i zničit. Pokud se na území mikroregionu 

Odersko vytvoří vodní nádrž, atraktivita výrazně klesne. 

Politické prostředí: Říká nám, jak je vláda nakloněna cestovnímu ruchu či turismu. Na ní 

závisí vznik mnohých norem či vyhlášek. Podle platných zákonů se tvoří infrastruktura, 

financování oblasti a mnoho jiných záležitostí regionu. 

Kulturní prostředí: každá země má svou kulturu a většina částí naší republiky se pyšní 

svými vlastními zvyky a tradicemi, které mohou být o pár desítek kilometrů dále zcela 

neznámé. Tyto kulturní rozdíly jsou právě to, co návštěvníka v dané oblasti zajímá a tvoří 

náplň jeho plánů.
8
 

4.2.1. Příležitosti 

- Obrovský rozvoj komunikačních a multimediálních služeb se stále se zvětšujícím 

volným místem na nich. Internet je v poslední době tou nejvyužívanější službou, ať už 

informační nebo marketingovou. 

- Kooperace s jinými mikroregiony, potažmo regiony na národní úrovni a v celé České 

republice. 

- V celé oblasti je velký zájem o cyklistiku a existují zajímavé lokality pro tvorbu 

nových cyklostezek. 

- Turistický potenciál a atraktivity oblasti jsou obrovské, nabízí mnoho možností 

k využití. 

                                                           
8
 CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada publishing, 2006. ISBN 80-247-1389-6 
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- Obyvatelé i turisté jeví velký zájem o využití koní pro rekreaci. Region nabízí 

dostatečné, zatím nevyužité prostory pro provozování tzv. hippoturistiky. 

- Vybudování nových sportovišť a vylepšení stávajících středisek. Podpora nejen 

sportu, ale i relaxace je velmi důležitá zejména díky větším kapacitám a možnostem 

nabízených služeb. Mnoho turistů si po náročném výletu odpočine aktivně 

v posilovně nebo naopak pasivně v možných wellness zařízeních, kterých je v oblasti 

zatím nedostatek. 

- V roce 2013 je v Odrách naplánováno slavnostní otevření muzea v budově bývalé 

téměř zničené katovny. Ta je v současné době díky grantu z EU renovována a dostává 

atraktivní původní podobu. 

- V přípravách je i cyklistická stezka „Střecha Moravy“, jejíž otevření je plánováno 

v následujících letech. Její vybudování by mohlo přivést mnoho nových cykloturistů. 

- V regionu stále chybí ubytovací, stravovací, ale i památkové objekty s bezbariérovým 

přístupem. 

- Nachází se zde velké množství nevyužitých chátrajících objektů, jejichž potenciál by 

se dal využít. Jako první vlaštovka v tomto případě slouží areál bývalé věznice 

v Jakubčovicích nad Odrou, kde bylo vybudováno paintballové centrum. 

- Jednotlivé železniční stanice jsou již zchátralé, proto by nebylo od věci zaměřit se na 

jejich rekonstrukci. Vždyť to první, co turista bez auta u nás vidí, je právě ono 

vlakové, případně autobusové nádraží! 

- Malé a střední podnikání v mikroregionu má velký potenciál, který je ovšem nutné 

podporovat i finančně.  

- Místní obyvatelé většinou stojí mimo turistické dění, což je ovšem škoda. Jejich 

zapojením do projektů a akcí by vše získalo na autentičnosti a pravdivosti. Dění by již 

nepůsobilo jen jako divadlo pro návštěvníky, ale i jako část kulturního dění v obci. 

- Jednotná marketingová strategie by mohla ve velké míře přispět k přehlednosti a 

zjednodušení veškeré činnosti v mikroregionu. Pokud si každý podnik v oblasti „jede“ 

po svém, není to sice tak finančně nákladné, ale rozhodně ani efektivní. Společnou 

strategií je možné docílit stability a lehké kontrolovatelnosti. 
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- V neposlední řadě se mezi příležitosti musí zařadit přítomnost prezentace 

mikroregionu na internetových stránkách agentury Czech tourism. Tím by bylo 

možné zviditelnit oblast v očích místní i zahraniční klientely. 

4.2.2. Hrozby 

- Nedostatečná nebo zcela chybějící legislativní vymezení v oblasti cestovního ruchu. 

Díky tomu mohou vznikat různá nedorozumění, či spory. 

- I když jsou obce mikroregionu opravdu atraktivní, často se potýkají s velkou absencí 

finančních prostředků. Když se blíže podíváme na některá významná nově 

zrekonstruovaná místa, nezřídka najdeme tabulku s nápisem: „financováno 

z evropských fondů“. Shánět vlastní finance je poměrně náročná činnost. 

- Na mnoha místech u silničních komunikací chybí po jejich stranách chodníky pro 

chodce. To znamená, že každý chodec je ohrožen na životě kvůli chůzi po hlavních 

tazích, ale mnohdy nemají lidé na výběr. 

- Obce nejeví přílišný zájem o větší spolupráci, čímž se ochuzují o mnoho zajímavých 

příležitostí. 

- Nejen obce neprojevují zájem spolupracovat. Firmy fungující v cestovním ruchu také 

pracují jen pro sebe a jakoby nechápou, že spolupráce může všem zúčastněným 

pomoci. 

- V okolí mikroregionu se nacházejí atraktivní místa, která se umí prodat. Proto je 

samotný mikroregion Odersko stále spíše vesnickou oblastí s nevyužitým 

potenciálem. 
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5. Turistický potenciál oblasti 

5.1. Turistické značení na území mikroregionu 

Červená turistická značka 

- Trasa: Stříbrné jezírko, Jestřábí, Fulnek 

Modrá turistická značka 

- Trasa: Naučná stezka Stříbrný chodník, Pohoř, Kletné, Fulnek 

Zelená turistická značka 

- Trasa: Skalní sklepy, Tři smrky, Dvořisko, Dobešov, Luboměř, Spálov
9
 

5.2. Sportovní zařízení mikroregionu 
Z hlediska cestovního ruchu nejsou důležité jen památky nebo známé osobnosti, ale 

velkou roli zde hrají zábavná zařízení a jiné možnosti sportovního vyžití jak pro obyvatele, 

tak i pro návštěvníky a turisty, kteří se po náročném poznávacím dni chtějí odreagovat a 

popřípadě zrelaxovat unavené svaly.  

Různé sportovní možnosti také určují, jak velký je turistický potenciál oblasti. Kvalitní 

nabízené služby ve větším množství ukazují všestrannost, širší rozsah a pružnost nabídky. 

Existence sportovních a jinak rekreačně zaměřených zařízení může přilákat naprosto jinou 

klientelu nebo zpestřit zážitek již existujících zájemců o návštěvu mikroregionu. Tím přispěje 

k celkovému rozvoji jak finančně, tak po stránce zkušeností návštěvníků.  

Celkově se za centrum sportovního vyžití mikroregionu Odersko dá považovat 

zábavní areál HEIpark Tošovice, který nabízí nepřeberné množství zimních i letních aktivit. 

Jiná zařízení nejsou příliš významná, ale zmíníme se o nich také. 

5.2.1. HEIpark Tošovice 

Obecná charakteristika 

Sportovní areál se nachází v katastru malebné vsi Tošovice vzdálené asi čtyři 

kilometry od Oder. Přístup k němu se nachází těsně za sídlem firmy Hein & spol. - keramické 

závody, spol. s r.o. Tam odbočíme doleva a dále se budeme orientovat podle značení, které je 

na každé křižovatce zcela zřetelně umístěno. Majitel si je vědom, že reklama je nejdůležitější 

prostředek pro získání nové klientely. Proto se HEIpark Tošovice účastní mnoha akcí jako 

sponzor. Za mnohé jmenujme například závod cyklistického seriálu Kolo pro život - "Oderská 

                                                           
9
 www.spalov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=64 



29 
 

Mlýnice České spořitelny". Mnoho dalších kulturně-sportovních akcí je pořádáno právě v 

areálu HEIparku.  

Již jsme se zmínili, že areál je možno využívat jak v letní, tak i v zimní sezoně. Majitel 

zde „na zelené louce“ vytvořil dva umělé kopce, protože v okolí nebyla žádná vhodná plocha 

pro zimní aktivity. Jednoduše navezl hlínu na louku, upravil ji a začal podnikat. V současné 

době je k dispozici lyžařská dráha, snowpark, snowtubbing aj. Postupem času přibyly letní 

popřípadě celoroční atrakce, zastoupené např. bobovou dráhou, obřími skluzavkami, 

přírodním koupalištěm nebo lanovým centrem. Jako zázemí zde slouží dvě restaurace, jedna 

přímo pod vlekem s názvem HEIkalka, ve které si po lyžařském výkonu můžeme zahřát 

prochladlé končetiny dobrým svařeným vínem nebo se posilnit zdejším velmi chutným jídlem 

pohybujícím se v příznivé cenové hladině. HEIkalka samozřejmě funguje celoročně a její 

kapacita dokáže pokrýt 90 osob.  

Pokud plánujeme spíše honosnou večeři, je lepší navštívit restauraci hotelu 

HEIPARK****. Interiér je na zdejší poměry luxusní, ve stěnách jsou zabudována akvária 

různých velikostí se slanou vodou a celý interiér je laděn do světle modré barvy s kamennými 

prvky. Ceny jsou již vyšší, ale z pohledu 4* restaurace ne přehnané. Navíc restaurace často 

pořádá různé slevové akce, jako například Den Žen apod. Pro přespolní turisty se naskýtá 

samozřejmě možnost ubytování, ale ani to nepatří zrovna mezi nejlevnější, i když je velmi 

kvalitní. Pro zájemce může šéfkuchař vytvořit i menu v poslední době velmi populární 

technikou molekulární gastronomie.  

Kapacity hotelu HEIPARK**** 

Typ pokoje Počet pokojů 

Dvoulůžkový pokoj 6 

Čtyřlůžkový pokoj 6 

Luxusní apartmán 1 

Bezbariérový pokoj 1 

Tabulka č. 5.1  
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Ceny ubytování v hotelu HEIPARK**** 

Tabulka č. 5.2 Zdroj: www.heipark.cz/hotel-leto.php 

Aktivity v HEIparku - Letní sezona  

Bobová dráha Alpine Coaster 

- Sportovní zařízení pro volný čas.  

- Vlastní pojezdová dráha se sestává z celkem šesti nerezových rour, které jsou po 

každých 1,50 m délky spojeny (svařeny) plochým nosníkem z nerezového plechu. 

Tímto způsobem je vytvořena nosná konstrukce dráhy schopná snést odpovídající 

zatížení při zajištění naprosto přesné rovnoběžnosti rour. Obě vnější roury o průměru 

85 mm a síle stěny 4 mm tvoří vlastní pojezdovou plochu pro nosná pojezdová kola 

vozů.Obě střední roury o průměru 48 mm slouží jako vodící prvek a také jako brzdná 

plocha pro provozní brzdy vozů. Obě vnitřní roury o průměru 35 mm zvyšují 

bezpečnost jezdců zejména tím, že tvoří kryt plochých nerezových nosníků, které jsou 

instalovány kolmo ke směru jízdy. 

- Pro vyrovnání odstředivých sil vozů v zatáčkách pokud možno do kolmice k vlastní 

dráze je v tomto prostoru vedení trubek uzpůsobeno a vnější trubky jsou vedeny 

výše.
10

 

                                                           
10

 www.heipark.cz/bobova-draha-leto.php 

Dvoulůžkový pokoj/noc 1 900 Kč 

Dvoulůžkový pokoj/noc 1 400 Kč (při obsazení jednou osobou) 

Čtyřlůžkový pokoj/noc 2 400 Kč 

Apartmán (pro dvě osoby)/noc 2 700 Kč 

Přistýlka 300 Kč 

Děti do 3 let věku 
Zdarma (s dvěma platícími osobami na 

pokoji) 

Děti 3 – 12 let věku Sleva 30% z ceny lůžka 

Ceny uvedeny včetně 15% DPH, snídaně, internetového připojení a možnosti parkování na 

hotelovém parkovišti 
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- Provoz vleku není omezen žádným počasím, je celoroční. 

- Obecná charakteristika 

Zahájení provozu 13. září 2005 

Rok výroby 2005 

Délka dráhy 964 metrů 

Délka vleku 300 metrů 

Převýšení 77 metrů 

Specifikace 17 zatáček 

1 krajzl (točna) 

1 velký jump (hup) 

14 malých jumpů (hupů) 

Přepravní kapacita 240 jízd/hodina  

Tabulka č. 5.3 Zdroj: www.heipark.cz/bobova-draha-leto.php 

Golf – Driving Range 

- V okolí Oder a vůbec v celém regionu je nouze o golfové vyžití. Dle mého názoru je 

to dáno zejména velmi členitým terénem, ve které je velmi těžké najít větší rovnou 

plochu s možností úpravy právě na golfové hřiště, ale také složením obyvatel. Valná 

většina žije na vesnicích a nejsou typickými účastníky golfové turistiky. V tomto 

případě se jedná spíše o atrakci pro cizí návštěvníky. V areálu HEIparku se nachází 

golfové cvičné odpaliště. Zákazníci si mohou sami cvičit svůj švih, ale mají 

k dispozici i možnost využít poradenství pro úplně začátečníky zahrnující techniku 

držení a švihu holí, využívání různých typů holí při různých typech povrchu, sklonu a 

mnoho jiného. Pokud někdo nemá své vlastní golfové hole, není problém si je zde 

zapůjčit. 
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- Ceník 

Žeton na 50 míčků 50 Kč 

Půjčení hole 30 Kč 

Tabulka č. 5.4 Zdroj: http://www.heipark.cz/dalsi-aktivity.php 

Rodeo býk 

- Pokud mají turisté zájem o něco neobvyklého, nachází se v areálu cvičný trenažér 

v podobě Rodeo býka. Tato atrakce je v regionu také ojedinělá. Zájemci si mohou 

zvolit, jaký stupeň obtížnosti je pro ně ten pravý a zda se budou držet obouruč, či jen 

jednou rukou. Nabízí se také možnost automatického provozu, kdy se rychlost 

postupně zvyšuje a cílem je udržet se na trenažéru co nejdéle. 

Horolezecká stěna 

- Oproti horolezeckým stěnám umístěným v místnosti je tato umístěna ve volném 

prostoru, tím pádem je přístupná ze všech stran a návštěvníci nejsou limitováni jen 

jednou stranou, ale mohou zkusit i přelézání z jedné strany na druhou. Jedinou 

nevýhodou může být venkovní umístění, tím pádem je využívání závislé na 

povětrnostních podmínkách. Je vhodná jak pro pokročilé, tak i pro naprosté 

začátečníky. 

Trampolíny 

- Bungee trampolína: Jedná se o naprostou novinku v oblasti skákání a trampolín pro 

veřejnost. Na konstrukci je zavěšena klasická velká guma, kterou udržuje dostatečně 

napruženou motor tak, aby bylo skákání jednodušší a možné do větší výšky. Zájemce 

je bungee lany připevněn ke dvěma tyčím kolmým k zemi, díky čemuž může provádět 

různé akrobatické cviky nebo jen tak skákat. Jedná se o velmi efektivní hubnoucí a 

zpevňovací techniku.  

Rozměry trampolíny: 6,3 metru x 3,0 metru x 6,4 metru 

- Dětská trampolína: Klasická osmimístná trampolína bez jakéhokoli jištění. Jednotlivé 

gumy jsou od sebe odděleny padacími zónami zajišťujícími bezpečnost i při pádu 

z velké výšky. Celá soustava je obehnána bezpečnostní sítí.  
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Skluzavky 

- Atrakce jak pro dětské, tak i již dospělé návštěvníky s dětskou duší. Skluzavky jsou 

přístupné všem věkovým i váhovým skupinám. Patří mezi poklidnější část zábavného 

areálu. 

Lanové centrum 

- Co se týče této atrakce, již nalezneme jistá omezení. Osoby pod 150 centimetrů výšky 

sem nesmí a je vhodnější, aby děti pod dvanáct let zůstaly na zemi, ale není to 

podmínkou. Prvky jsou umístěny na stromech v areálu a tím působí velmi přirozeně, 

jako obydlí Tarzana. Visí v rozmezí 3 až 10 metrů nad zemí, proto je samozřejmostí 

jištění lanovým systémem. Záběr je velmi široky, na své si zde přijdou jak zkušení 

horolezci, tak i naprostí laici. Mohou sloužit různým účelům, jak výukovým, tak i 

trénování fyzických a mentálních schopností. 

Další aktivity 

- Lukostřelba, dětské skluzavky, sjezd na laně, přírodní koupaliště, chůze na chůdách a 

v návrhu je dokonce i travní lyžování. 

Ceník čipových karet v HEIparku pro sezonu 2013 

částka Počet bodů Počet jízd na bobové 

dráze 

25 Kč 2 - 

50 Kč 4 - 

55 Kč 5 1 

190 Kč 20 4 

250 Kč 30 6 

350 Kč 50 10 

550 Kč 90 18 

800 Kč 150 30 
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1 000 Kč 230 46 

- Čipové karty lze používat na bobové dráze, rodeo býkovi a 

trampolínách 

- 5 bodů = bobová dráha 

- 4 body = rodeo býk a trampolíny 

- Vratná záloha na čipovou kartu je 100 Kč 

- Platnost karty je neomezená, lze ji využívat celoročně na většinu 

aktivit 

- Po jednom roku nečinnosti je nutné dobít 2 body a karta se znovu 

aktivuje i s předchozími nevyčerpanými body 

- Po jakémkoli poškození karty je tato považována za neplatnou a 

tím i nevratnou 

- Karta se přikládá k nápisu Chipcard 

- Časová prodleva mezi průchody turniketem je cca 5 sekund 

Tabulka č. 5.5  Zdroj: http://www.heipark.cz/cenik-leto.php 

Ceník bez použití čipových karet 

Golfové odpaliště (Driving range) 50 Kč/50 míčků 

Půjčení golfové hole 30 Kč (vratná záloha 300 Kč/ks) 

Lukostřelba 50 Kč/10 ran 

Lanové centrum (pouze osoby 

vyšší 155 centimetrů) 

150 Kč/vstup 

Plážový volejbal (včetně 

zapůjčení míče) 

150 Kč/hod (vratná záloha 200 Kč) 

- Skupinové pronájmy všech atrakcí se objednávají předem na tel.: 

597 070 400 (kancelář) nebo 734 684 479 (atrakce), e-mailem na 

info@heipark.cz. 

Tabulka č. 5.6 Zdroj: http://www.heipark.cz/cenik-leto.php 
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 Aktivity v HEIparku – zimní sezona 

Sjezdovky 

- Na dvou uměle vytvořených kopcích mohou návštěvníci využít tři sjezdovky pro 

klasické lyžování a dvě dětské, které mají svůj vlastní vlek, jenž je navíc naprosto 

zdarma. Jak jsme se již zmínili, kopce, na kterých jsou sjezdovky situovány, platí za 

celostátní raritu právě díky své umělosti. Součástí sjezdovek je i SNOWpark a 

v případě nepříznivých sněhových podmínek, což je v této malé nadmořské výšce 

častým problémem, jsou k dispozici sněhová děla pro umělé zasněžování celé plochy 

zabírající asi 1,38 kilometru. Sjezdovky jsou poměrně mírné, proto je tento areál velmi 

vhodný pro rodiny s malými dětmi či nepříliš zdatné lyžaře a snowboardisty.  

- Technické parametry sjezdovek a vleků 

Vlek Délka vleku Délka tratě Převýšení 

H1 350 metrů 400 metrů 70 metrů 

H2 350 metrů 350 metrů 80 metrů 

H3 – 

SNOWpark 

250 metrů 270 metrů 50 metrů 

Dětský vlek I 100 metrů 100 metrů 30 metrů 

Dětský vlek II 60 metrů 60 metrů 30 metrů 

Tabulka č. 5.7 Zdroj: http://www.heipark.cz/sjezdovky.php 

SNOWtubing 

- Tento anglický název označuje jízdu ve sněhovém korytě na velkých gumových 

kolech připomínajících duše pneumatik. Tato atrakce je v HEIparku velmi oblíbená a 

vyhledávaná zejména pro svou adrenalinovou povahu, ale současně i bezpečnost. 

Převrhnout takto velkou pneumatiku je opravdu náročné a sněhové koryto je poměrně 

krátké. 
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Další služby  

- Půjčovna lyží: v posledních letech zjistil majitel, že o půjčování lyží by byl velký 

zájem, protože nejbližší půjčovna se nacházela v Odrách na poměrně odlehlém konci 

města a bylo nutné předem si lyže vyzvednout a poté počítat s nějakou dobou na 

vrácení. Proto byla posléze otevřena půjčovna přímo pod svahem. V nabídce najdeme 

celkovou údržbu lyží, případně snowboardů, vysoušení a dezinfekci obuvi. K dispozici 

jsou všechny typy lyží od dětských až po profesionální sjezdové lyže, snowboardy 

kvalitní značky Burton nabízí provozovatelé také v mnoha délkách a designech. Pokud 

má návštěvník zájem o běžkařské vybavení, i to si zde může půjčit.  

Podmínky půjčování: veškeré vybavení se půjčuje na základě předložení občanského 

průkazu, který zajišťuje vrácení výstroje. Dále je zákazník povinen vrátit vše 

v původním, nepoškozeném stavu, v opačném případě zaplatí vzniklou škodu, protože 

výstroj bývá většinou poměrně drahá. Pokud náhodou zákazník překročí dobu půjčení, 

je mu veškeré prodlení počítáno jako další den půjčení, vše podle ceníku. 

Otevírací doba 

Pondělí – pátek 16:00 – 19:00 (dle dohody i déle) 

Sobota, svátky a prázdniny 09:00 – 20:00 (dle dohody i déle) 

Neděle 09:00 – 19:00 (dle dohody i déle) 

V případě zájmu o půjčení mimo otevírací hodiny je možná domluva na 

telefonu 604 861 460 

Tabulka č. 5.8 Zdroj: http://www.heipark.cz/pujcovna-lyzi-a-snb.php 
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Ceník půjčovného v sezoně 2012 – 2013 

Sezona 2012/2013 4 hodiny 1 den 2 dny 3 dny Jistina 

Carvingové 

lyže 

Komplet 220 Kč 270 Kč 450 Kč 580 Kč 1 000 Kč 

Pouze 

lyže 

200 Kč 230 Kč 410 Kč 540 Kč 1 000 Kč 

Dětské lyže Komplet 150Kč 190 Kč 250 Kč 330 Kč 250 Kč 

Pouze 

lyže 

130 Kč 160 Kč 190 Kč 220 Kč 250 Kč 

Pouze lyžařské boty 70 Kč 120 Kč 180 Kč 240 Kč 250 Kč 

Sjezdové hole/přilba 20 Kč 40 Kč 80 Kč 100 Kč 250 Kč 

Snowboard včetně bot 220 Kč 270 Kč 450 Kč 580 Kč 1 000 Kč 

Běžecký 

komplet/bigfoot 

220 Kč 250 Kč 310 Kč 380 Kč 250 Kč 

Tabulka č. 5.9 Zdroj: http://www.heipark.cz/pujcovna-lyzi-a-snb.php 

- HEIpark lyžařská a snowboardová škola:  Pro naprosté začátečníky, děti nebo i 

dospělé, kteří se chtějí zdokonalit ve sjezdařském umění, je v areálu k dispozici 

lyžařská a snowboardová škola. Zdejší instruktoři vyučují dle metodických postupů 

asociace lyžování. Jelikož se jedná o spíše rodinné centrum, i instruktoři přistupují ke 

všem individuálně a s úsměvem na rtech. Všichni „žáci“ jsou během výuky pojištění a 

kurs je vykonáván pod záštitou Universitního sportovního klubu Slezské university 

v Opavě. Výuka se koná zejména o víkendech, svátcích a prázdninách, ale po 

předchozí domluvě a zájmu není problém ji přesunout na všední dny nebo na dobu 

večerního lyžování. 

Ceník výuky 

Ceník privátní výuky 

Délka výuky 1 osoba 2 osoby 

1 hodina (55 minut) 350 Kč 500 Kč 

2 hodiny 680 Kč 980 Kč 

3 hodiny 960 Kč 1 300 Kč 

4 hodiny 1 200 Kč 1 550 Kč 
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Ceník skupinové výuky (3 – 10 osob) 

Délka výuky  

2 hodiny (půlden) 400 Kč/osoba 

4 hodiny (1 den) 600 Kč/osoba 

8 hodin (2 dny) 1 100 Kč/osoba 

Tabulka č. 5.10 Zdroj: http://www.heipark.cz/lyzarska-skola.php 

Ceník čipových karet s celoročním využitím 

Částka  Počet 

bodů 

Počet jízd na 

vleku/snowt

ubing 

Cena jízdy 

na 

vleku/snowt

ubing 

Počet jízd na 

bobové 

dráze 

Cena jízdy 

na bobové 

dráze 

25 Kč 2 1 25,0 Kč - - 

50 Kč 4 2 25,0 Kč - - 

55 Kč 5 - - 1 55,0 Kč 

140 Kč Hodinové jízdné (platí pouze na vleky) - - 

190 Kč 20 10 19,0 Kč 4 47,5 Kč 

250 Kč 30 15 16,7 Kč 6 41,7 Kč 

350 Kč 50 25 14,0 Kč 10 35,0 Kč 

550 Kč 90 45 12,2 Kč 18 30,6 Kč 

800 Kč 150 75 10,7 Kč 30 26,7 Kč 

1 000 Kč 230 115 8,7 Kč 46 21,7 Kč 

2 000 Kč 550 275 7,3 Kč 110 18,2 Kč 

- Karty lze používat na vlecích H1, H2, H3 – SNOWpark, SNOWtubing a 

bobové dráze 
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- Dětské provazové vleky jsou zdarma 

- 2 body = turnikety u vleků a SNOWtubingu 

- 5 bodů = bobová dráha 

- Vratná záloha na čipovou kartu je 100 Kč 

- Platnost karty je neomezená, lze ji využívat celoročně na většinu aktivit 

- Po jednom roku nečinnosti je nutné dobít 2 body a karta se znovu aktivuje i 

s předchozími nevyčerpanými body 

- Po jakémkoli poškození je karta považována za neplatnou a tím i nevratnou 

- Karta se přikládá k nápisu Chipcard 

- Časová prodleva mezi průchody turniketem je cca 5 sekund 

Tabulka č. 5.11 Zdroj: www.heipark.cz/cenik-zima.php 

Tomuto sportovnímu zařízení jsme věnovali rozsáhlou část práce, ale jedná se o 

opravdu významný a velký areál nabízející velmi bohatou škálu činností pro všechny věkové 

kategorie. Provoz je celoroční a i většina atrakcí je přístupná celý rok. Takovéto sportovní 

centrum je v okolí ojedinělé, proto si zaslouží zvláštní místo mezi sportovními zařízeními 

mikroregionu. 

Obraz č. 5.1 Logo areálu HEIpark Tošovice 

Zdroj: http://www.event-promotion.cz/portal/cz/katalog-firem/?kategorieId=153 
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5.2.2. Aerobic studio LeaFIT 

Mluvíme zde o menším fitness centru, které je ale na svou velikost poměrně dobře 

vybavené. Nechybí v něm STEP aerobic, Fitball, Kick box, trenažéry, ani posilovací věž. 

Klientelu tvoří zejména ženská polovina obyvatelstva z Oder a blízkého okolí. Pokud by měl 

někdo zájem o nabízené služby, je nutné objednat se s předstihem zejména díky malé kapacitě 

cvičebního prostoru. 

Z hlediska dohledávání informací a internetových zdrojů je velmi těžké najít byť i 

základní údaje o tomto konkrétním fitness centru. 

5.2.3. Karate klub Odry 

Karatistický klub má v Odrách poměrně dlouholetou historii sahající až do roku 1986, 

kdy se na počátku roku konala ustavující schůze. Členové klubu nepovažují karate jen za 

sport plný kopů a hmatů, ale je to pro ně celoživotní filosofie.  

U zrodu Karate klubu stáli tři muži. Jako předseda oddílu pan Jan Jurásek, hlavní 

trenér oddílu Stanislav Zacpal a Ing. Petr Šustek, který v oddílu působil až do své předčasné 

smrti v roce 2012 jako trenér. První členská základna čítala pouze 15 členů, ale již při další 

možnosti zápisu byl zájem až trojnásobný a v průběhu let se stále stupňoval. Jednu sezónu 

jevilo dokonce zájem neuvěřitelných 95 dorostenců a dětí. Když se ale podíváme ještě na 

chvíli zpět k začátkům, netvořilo náplň činnosti klubu jen bojové umění. V roce 1987 se 

otevřel první kurz jógy pro veřejnost, posléze byl ovšem zrušen, jelikož cvičitel musel 

nastoupit povinnou vojenskou službu. Rokem 1988 se již výše zmíněný Ing. Petr Šustek 

dostal do čela klubu a uspořádal s několika sponzory první karatistickou soutěž v Odrách, 

která jistě pomohla i k registraci klubu v roce 1990.  

Za nejúspěšnější rok je možno považovat rok 2005, který znamenal úspěch na 

národních i mezinárodních soutěžích. V roce 2012 převzal otěže vedení pan Jiří Hájek. 

Tréninky 

Pondělí 17:00 – 18:30, začátečníci a 

pokročilí 

Středa 17:00 – 18:30, začátečníci a 

pokročilí 

Pátek  17:00 – 18:30, pokročilí 

Tabulka č. 5.12 Zdroj: www.karateodry.cz/treninky/ 
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Trenéři 

Jiří Hájek, 1. kyu, trenér III. třídy 

Stanislav Hájek, 1. kyu, trenér III. třídy 

Luděk Motloch, 3. kyu, trenér III. Třídy
11

 

5.2.4. Další sportovní areály a možnosti 

Spinning: www.spinningodry.cz 

SKI centrum Král Jiří 

Kluziště Odry 

Spálovský mlýn – letní tábor: bude o něm zmínka u charakteristiky obce Spálova 

Sportovní areál Luboměř 

Sportovní střelnice Odry 

Víceúčelové školní hřiště Vražné 

Fotbalové hřiště Jakubčovice nad Odrou 

2K sport Konečný: opět o zařízení bude řeč u charakteristiky obce Spálova 

Rekreační areál „U rybníka Pod Emauzy“ 

Dopravní hřiště Odry – zmíníme se o něm u charakteristiky města Odry 

Městské koupaliště Odry – jedná se o nekryté koupaliště nacházející se v poměrně dobrém 

technickém stavu. Kromě koupání si mohou zájemci půjčit sportovní vybavení, popřípadě se 

ubytovat v areálu a využít tuto výhodnou polohu pro výlety do okolí města. 

  

                                                           
11
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6. Turistické atraktivity obcí mikroregionu Odersko 
Pojďme si nyní představit jednotlivé části mikroregionu v abecedním pořádku, které 

dohromady tvoří celou oblast. Jedná se o deset obcí, z nichž jedna - Odry - je městem a 

zároveň i správním centrem. U každé obce se pokusíme vypíchnout ty nejdůležitější turistické 

atraktivity, ale zároveň uvést praktické informace, které se turistům mohou hodit, jako 

například možnosti ubytování, stravování, či sportovního vyžití, pokud se v dané obci 

nacházejí. Zvláštní místo a pozornost bych, s dovolením, věnovala okolí a samotné obci 

Spálov, ve které žiji a myslím si, že toto místo má obrovský turistický potenciál, který je 

ovšem dosud návštěvníky využíván jen málo. Dejme se do toho! 

6.1. Fulnek 
Fulnek je zároveň i správním centrem regionu Moravské Kravařsko, proto podle mého 

názoru do mikroregionu Odersko nepatří, i když je uveden na internetových stránkách. 

Problémy s místním zařazením obcí mohou nastat zejména kvůli pozvolnému prolínání 

sousedících území. Nejsou stanoveny přesné hranice oddělující jednotlivé mikroregiony a 

regiony od sebe.  

6.2. Heřmanice u Oder 
Polohou se dostáváme téměř přesně na sever od Oder, jedná se o nejzazší kout 

mikroregionu Odersko. Vzdáleností jsou spíše blíže Novému Jičínu, od kterého je dělí pouze 

20 kilometrů. Celková nadmořská výška dosahuje 486 metrů nad mořem a celá obec se 

rozkládá na území o výměře 1195 hektarů. 

Pojďme se věnovat nejprve místní části Heřmanic u Oder - Vésce. Ač se to může zdát 

podivné, ve Vésce mají sídlo hned čtyři firmy a působí zde šest živnostníků. Na tak malou 

obec je to vysoké číslo. Jedná se o frimy Central accounting s.r.o., Sbor dobrovolných hasičů 

Véska, Římskokatolická farnost Vlkovice a Římskokatolická farnost Véska.  

O místní části samotné je docela těžké dohledat podrobnější informace, proto jí 

nebudeme věnovat zvláštní pozornost. Za zmínku stojí snad jen klasicistní kostel navštívení 

Panny Marie a přilehlý hřbitov Heřmanice u Oder, Véska. Nyní se přesuňme zpět k samotné 

obci Heřmanice u Oder. 

 

 



43 
 

6.2.1. Turistické atraktivity 

Pietní místa rodáků z Heřmanic, Vésky, a Kamenky 

Jsou zde uvedeni obyvatelé, kteří položili svůj život za obranu našeho národa v obou 

světových válkách. Pietní místa jsou dvě, rozdělená právě podle pořadí světových válek. Obě 

se nacházejí na hřbitově ve Vésce a slouží jako místo k zamyšlení nejen pro pamětníky, ale i 

pro nové obyvatele, kteří mají k historii vztah a dokáží ocenit chrabrost, se kterou zdejší 

obyvatelé bránili zájmy svých krajanů mnohdy i v jiných zemích. Péčí o obě pamětní místa je 

pověřen starosta obce Heřmanice u Oder. 

- Pietní místo obětem 1. Světové války: Tzv. Lurdská jeskyně ukrývající sochu Panny 

Marie a sestávající z leštěné desky z černé žuly. Samotná jména jsou vyryta do 

kamene a lesk jim dodává zlatý nátěr zvýrazňující uznání místních, z jejichž příspěvků 

byl pomník pořízen. Jména neobsahují jen vojáky mrtvé, ale i pohřešované, kteří se 

nikdy nevrátili nazpět. Rokem vybudování je označován rok 1921. 

- Pietní místo obětem 2. Světové války: opět byl památník vybudován z leštěné černé 

žuly, ale datem postavení se velmi liší. Tento konkrétně byl vybudován v roce 2001 na 

náklady spolku Heimattreuter Kuhländer e.v. Tentokrát jsou vyrytá jména potřena 

bílou barvou, ale zdaleka nepůsobí tak uctivě, jako pomník padlým z 1. Světové války.  

Přírodní rezervace „Na Čermence“ 

Jedná se o oblast o výměře 50,57 ha, na které si budují svá hnízdiště mnohé druhy 

ptactva obývající původní porosty, které sestávají zejména se smrkových kultivarů a 

některých jiných jehličnanů. Ty poskytují ideální podmínky pro hnízdění tzv. dutinohnízdičů 

a rozličných druhů typických pro horská a podhorská stanoviště.
12

  

Památný strom Heřmanická lípa 

Lípu Velkolistou místně zařadíme na pastviny nedaleko místního kravína. Památnou 

se stala roku 1980. Jedná se o opravdu majestátný strom, který v koruně dosahuje výšky až 22 

metrů a obvodem mu byla naměřena šířka 564 cm.  

Tímto jsme seznam zdejších zajímavých míst uzavřeli. Osobně si nemyslím, že tato, i 

když krásná, obec má velký turistický potenciál. Ani samotná vesnice se příliš o turismus či 

nové obyvatele nezajímá, zdá se, že trošku usnula a spokojuje se s tím, co právě má. Podle 

                                                           
12

 archiv.fos.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=70716 
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mého názoru je co vylepšovat, ale obyvatelé nejspíš ani nemají zájem něco měnit Na to 

poukazují i internetové stránky, které jsou sice hezky vytvořené, ale informace na nich se za 

obsáhlé rozhodně považovat nemohou. 

6.3. Heřmánky  

Malá vesnice severoseverozápadním směrem od správního centra mikroregionu, která 

byla součástí Oderského panství již od doby vzniku, kdy ovšem zabírala mnohem větší území, 

dokonce i dnešní obec Jakubčovice nad Odrou, o které bude ještě řeč později.  

6.3.1. Turistické atraktivity 

Kostel sv. Anny 

Pozdně barokní stavba stojí na mírném návrší přibližně ve středu obce. Dostupnost je více než 

dobrá. Ke kostelíku stoupá úzká pěšina lemovaná stromy a v nočních hodinách osvětlená 

umělým osvětlením. Zaparkovat lze na místě pod kostelem, nebo před blízkou restaurací, kde 

je možnost občerstvení i ubytování. Areál hřbitova je volně přístupný, ale kostelík jen v době 

mše svaté. Stavbu zařazujeme samozřejmě mezi církevní památky. 

Datum konání každé jednotlivé mše je vyvěšen na vstupních dveřích kostela.
13

 

Tomčíkův tis 

Památné stromy mezi památky rozhodně patří a tento tis nebude posledním stromem, 

o němž bude řeč.  

Jak již název napovídá, jedná se o Tis červený, jehličnatý strom, který se řadí mezi 

jedovaté. Ten na podzim tvoří jedem naplněné červené bobulky, plody, po jejichž požití se 

dostavují bolesti žaludku, křeče, zvracení, v horších případech může být pozření i smrtelné. 

Jed je nebezpečný jak pro lidi, tak i pro zvířata. 

Tento konkrétní strom se nachází na pozemku bývalého fojtství nedaleko hospody „Na 

rozcestí“ a dorostl do výšky 8,5 metru. Ve vzdálenosti 130 centimetrů od země byl naměřen 

obvod 224 centimetrů a poloměr ochranného pásma měří 7 metrů. O jeho výjimečnosti 

rozhodla rada ONV v Novém Jičíně dne 26.1.1972 

 

 

                                                           
13
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Cyklotrasy 

V okolí se nachází některé významné cyklotrasy regionu zajišťující sportovní vyžití 

obyvatelstva z blízkého, ale i dalekého okolí. 

Cyklotrasa v okolí Vítkova 

- Průběh: Vítkov – Kamenka – Heřmanice u Oder – Vítovka – Loučky – Jakubčovice 

nad Odrou – Heřmánky – Františkův Dvůr – Klokočov – Vítkov 

Cyklotrasa č. 503 Starý Jičín – Krnov 

- Trasa lehčí náročnosti, která místy může přecházet i do středně těžké, vedená výlučně 

po silničních komunikacích. Jedná se o cyklotrasu vyššího než jen regionálního 

významu s povrchovou úpravou asfaltem. Na mimosilničních částech je povrch 

zpevněný, tedy vhodný pro všechny typy kol, ale doporučený je alespoň trekový 

vzorek.  

Cyklotrasa Oderskem 

- Průběh: Odry - Františkův Dvůr – Vítkov – Odry 

Cyklotrasa Oderskem 

- Průběh: Odry – Spálov – Luboměř – Odry 

Cyklotrasa Oderskem 

- Odry – Heřmanice – Vlkovice – Odry 

6.4. Jakubčovice nad Odrou 
Obec můžeme geograficky zařadit do jihozápadní části přírodního parku Oderské 

vrchy. Jako jedna z mála se pyšní poměrně dlouhou historií, sahající až do dvanáctého století, 

kdy ležela přímo v sousedství známé Jantarové stezky představující obchodní spojnici mezi 

východem a západem tehdy známého světa. Dnes by již nikdo nehádal, že se na území obce 

rozkládaly velmi bujné pralesy s minimálním osídlením. Jediným vyčnívajícím krajinným 

prvkem je kopec Chrastavec vypínající se do výšky 562 m. n. m. 

6.4.1. Turistické atraktivity 

Cyklotrasa vedoucí přes Vítkov k vodní nádrži Kružberk a pokračující až k přehradě Slezská 

Harta. 
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Kaple Panny Marie Karmelské  

Malá kaplička sloužící jako svatostánek nejen pro konání bohoslužeb, ale zejména 

svateb. Budoucí manželé si toto místo vybírají zejména pro jeho neopakovatelnou atmosféru a 

kouzlo malého klasického prostoru v krásné přírodě. Nachází se zde také pískovcový kříž. 

Dřevěná zvonice 

V perfektním stavu dochovaná zvonice slouží svému účelu dodnes. Celá je vyrobená 

ze dřeva, stříška je pokrytá šindelem. Kořeny vzniku této krásné stavby sahají až do 

sedmnáctého století, kdy ji původní stavitelé umístili na místní náves. Nejedná se pouze o 

regionální raritu, je dokonce významná i z pohledu architektury celé střední Evropy zejména 

svým štíhlým tvarem. Proto byla mezi lety 1992 až 1993 obnovena a zapsána do seznamu 

kulturních památek naší republiky. 

Paintballová aréna ALCATRAS 

Budova je situována v areálu bývalé ženské věznice. Celý areál je vystavěn na půdorysu 

ve tvaru písmene „U“. Z minulého provozu se zde dochovalo jakési kouzlo minulých osudů 

zdejších vězeňkyň a na návštěvníky čeká opravdu nezapomenutelná atmosféra. Úctyhodná je 

plocha pozemku zahrnující dvanáct tisíc metrů čtverečných.  

Ceník pro akce na hřištích 

Vstup a půjčení výbavy + 100 

kuliček 

330 Kč 

Kalhoty a blůza 40 Kč/kus 

Ochranná vesta 30 Kč/kus 

Chránič krku 10 Kč/kus 

Bavlněná kukla 30 Kč/kus 

Dýmovnice RDG2 2 minuty 140 Kč/kus 

Půjčení zahrnuje: 

- Zbraň, maska, rukavice, rozlišovák, stlačený vzduch, organizace her, 

- 100 kusů kuliček 

- Další kuličky za 1
10

 Kč/kus 

- Po vystřílení pěti set kuliček 100 kusů zdarma 

- Minimální počet hráčů na jednom hřišti je 10 

Tabulka č.6.1 Zdroj: www.paintballelite.cz/cenik.html 
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Ceník pro půjčení výbavy na chatu 

Paintball na chatu pro 8 lidí + 

4 000 kuliček 

6 000 Kč 

Paintball na chatu zahrnuje: 

- Půjčení 8 kusů sad zbraní, masek, rukavic, stlačený vzduch, čtyři 

tisíce kusů kuliček, školení o bezpečnosti 

Tabulka č. 6.2 Zdroj: www.paintballelite.cz/cenik.html 

6.5. Jeseník nad Odrou 

Jihovýchodním směrem od Oder se nachází obec Jeseník nad Odrou. Ta tvoří zároveň 

další hranici mikroregionu vzdálenou asi 8 kilometrů od města. Do katastru obce spadají čtyři 

místní části. Jsou to jmenovitě Hůrka, Polouvsí, Hrabětice a Blahutovice. Stejně jako u 

Heřmanic u Oder věnujme nejprve pozornost místním částem Jeseníku nad Odrou. 

6.5.1. Blahutovice 

Vesnička se nachází na západním svahu Blahutovického kopce na trase Jeseník nad 

Odrou – Dub. Mezi lety 1850 až 1976 byly tyto obce samostatné. Od roku 1976 jsou 

připojeny k Jeseníku nad Odrou, zejména kvůli větší centralizaci a pomoci se samosprávou 

obce. Na místní část jsou ovšem Blahutovice poměrně rozsáhlé. Ve vsi bydlí kolem 232 

obyvatel a jejich počet stále roste. V minulosti tomu ovšem tak nebylo zejména díky 

plánované jaderné elektrárně Blahutovice. Plány na její výstavbu existují již od 70. let 

minulého století, ale stále nebyly realizovány. To je pro místní obyvatele velmi dobrá zpráva, 

protože výstavba by sice mohla zajistit velké množství pracovních míst, ale zároveň by 

markantně klesla tržní cena zdejších domů i pozemků a kvalita života by se výrazně snížila. 

Proč jsou plány prozatím odloženy? Zejména proto, že zatím se stát soustředí na dokončení 

elektráren v Temelíně a Dukovanech. Předpokládaný rok výstavby se díky tomu odložil až na 

rok 2040 nebo později, ale z pohledu zdejších obyvatel i mého, jako velmi blízkého souseda, 

doufám, že výstavba se odloží na neurčito, pokud se zcela nezruší. Energií je dostatek a 

nejsem si jistá, zda je výstavba další jaderné elektrárny nutná.  

6.5.2. Hrabětice 

Jihozápadně od samotného Jeseníku nad Odrou leží malá ves Hrabětice situovaná 

kolem příjezdové cesty z Bělotína. Mezi lety 1850 a 1953 se také mohly pyšnit samostatností, 

ale sloučení s větší vesnicí bylo nakonec neodvratné. Došlo k němu právě v roce 1953. Co se 

obyvatel týče, jsou Hrabětice velmi malé a počet obyvatel se zmenšuje. V roce 2001 bylo při 

sčítání lidu počítáno pouhých 49 obyvatel v 15 domech, jednalo se zejména o starší obyvatele, 
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jejichž rodiny zde žijí již po generace, zatímco mladí lidé se ve velkém stěhují do měst či 

alespoň větších vesnic. 

6.5.3. Hůrka 

Víska leží pod stejnojmenným kopcem, někdy nazývaném také Horecký (382 

m. n. m.). Leží na spojnici Jeseník nad Odrou – Starý Jičín a k Jeseníku byla připojena 

ve stejném roce jako Blahutovice. Počet obyvatel mírně roste, ale jedná se o nárůst velmi 

mírný. Hranici s další místní částí, Polouvsí, tvoří Rybnický potok. V okolí potoka jsou téměř 

všechny plochy využívány jako zemědělská půda, jen malá část je zapsána jako stavební 

parcely. V roce 2001 bylo při sčítání občanů napočítáno 323 stálých obyvatel, což řadí Hůrku 

téměř na úroveň Blahutovic. 

Obec má i svou kulturní památku, jedná se o kapli sv. Anny. Její základní kámen byl 

položen někdy během roku 1840, v roce 1851 byly práce dokončeny a kaple vysvěcena na 

řádnou duchovní svatyni. Jedná se o krásný doklad barokního venkovského umění, které ve 

své jednoduché zdobnosti skrývá veškerou krásu architektury. Mezi zajímavé pamětihodnosti 

obce patří památník obětem 1. Světové války. 

6.5.4. Polouvsí 

Množstvím obyvatel je možno zařadit ves na třetí místo, v roce 2001 jich zde žilo 199. 

Je položena na velmi důležité a vytížené železniční trati Přerov – Bohumín. Ovšem 

turistickou vytížeností se řadí až na konec seznamu. Ves neoplývá významnými památkami, 

ovšem pokud se bavíme o venkovském turistickém ruchu, je jistě velmi zajímavá a uspokojí 

zejména příznivce pěší turistiky v panenské přírodě, kde výhled do krajiny neruší nic jiného, 

než sem tam poházené korálky vesniček. 

6.5.5. Obecná charakteristika obce Jeseník nad Odrou 

Samotná obec Jeseník nad Odrou byla pravděpodobně založena roku 1169, kdy bylo 

okolí Hranic darováno Rajhradskému klášteru. Místo postupně měnilo své majitele, až v roce 

1848 byla provedena volba starosty a zastupitelstva a obec začala být samostatná. Jako taková 

má svoji vlastní poštu a v historii disponovala dokonce svou vlastní pálenicí, pekárnou i 

pivovarem. Dodnes se ovšem zachovala v původním stavu pouze pošta. Za zmínku jistě stojí i 

pramen Jesenické kyselky, kterou si mohou lidé zdarma načerpat a spojit to ještě s příjemnou 

procházkou 
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6.5.6. Turistické atraktivity 

Co se památek týká, je, oproti svým místním částem, Jeseník na zajímavé objekty 

poměrně bohatý. K některým z nich se naštěstí v r. 1997 velká voda nedostala a byly 

zachovány tak, jak stojí již po desetiletí.  

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Za skvost můžeme považovat zejména farní kostel Nanebevzetí Panny Marie nově 

postavený na místě dříve vyhořelého dřevěného kostelíku v roce 1752 (tento letopočet je 

zanesen i na kamenném portálu v rizalitu). Celkově je budova postavena ve velmi 

jednoduchém, ale čistém stylu. Celkovou čistotu stavby završují valené klenby a strohost 

interiéru. 

Kamenný kříž u kostela 

Jeho vznik se datuje do roku 1822 a ukazuje styl 19. Století. Původně byl kříž 

zasvěcen Panně Marii Bolestné, ale dnes je již původní olejový obraz sejmut a zůstalo jen 

empírové slunce. Jako poměrně častý prvek je na kříži pověšen Kristus s nápisem INRI. 

Původně byly komponenty pozlacené, ale nešetrnou úpravou dostaly emailový kabát. 

Kaple Svaté Anny 

Jako doklad barokního slohu na venkově nám poslouží právě tato kaple se sedlovou 

střechou a plastickými detaily situovaná ve středu obce Jeseník nad Odrou. 

Zámek a statek Jeseník nad Odrou 

Zámek se začal stavět v roce 1728, ale do konečné pozdně barokní podoby byl 

přestavěn během následujících let. V okolí se rozkládá rozlehlý park s mnoha vzácnými 

stromy a dřevinami. Budova samotná nikdy nesloužila jako sídelní zámek, vždy sem majitelé 

přijížděli pouze na léto.  

V areálu se nachází i velký statek, který byl založen dlouho před položením 

základního kamene zámku samotného. V prostorách statku se nacházel do konce 19. století 

pivovar, ale po první světové válce z něj již nezbylo prakticky nic, dochovala se pouze 

hospoda, ale bez svého originálního a prý celkem oblíbeného piva.  



50 
 

6.6. Luboměř  

Téměř přesně západním směrem od Oder se rozkládá katastr obce Luboměř, která 

zároveň vytyčuje i další hranici Mikroregionu. Společně se svou místní částí (Heltinovem) 

tvoří nejzápadnější cíp okresu Nový Jičín a zároveň i Moravskoslezského kraje.  

6.6.1. Turistické atraktivity 

Lidový dům 

Jako centrum zdejšího společenského života se jeví budova Lidového domu. Je 

využívána částečně pro konání různých akcí, plesů, maškarních bálů, divadel a jiných, 

částečně nabízí obec její pronájem pro konání soukromých akcí, svateb atd. Se svou kapacitou 

200 osob se řadí mezi menší zařízení, zejména co se pořádání plesů týče, ale pro soukromé 

akce je prostor naprosto dostačující. Ve interiéru najdeme výčepní místnost, šatnu, sociální 

zařízení, tedy vše, co je pro pořádání společenských akcí třeba. 

Cyklotrasy  

Katastrem obce prochází i jedna cyklotrasa, kterou jsme již zmiňovali dříve. Jedná se o 

cyklotrasu Oderskem ve směru Odry – Luboměř – Spálov – Odry v celkové délce 30 km. 

Památník válečným obětem v Heltinově 

Pomník obětem první a druhé světové války v Luboměři, kolem kterého se rozkládá 

půvabný parčík. 

Významný strom 

I Luboměř má svůj významný strom. Řadí se mezi chráněné a jedná se o lípu srdčitou. 

Strom je typický pro mikroregion, najdeme jej v okolí téměř všech obcí. 

Kostel sv. Vavřince 

Dnešní pozdně barokní budova kostela není původní sakrální stavbou. Původní kostel 

byl sice také kamenný, ale opatřený dřevěnou střechou a situován v západní části místního 

hřbitova. Oba kostely, ten původní i ten dnešní byly označovány jako poutní. Během roku se 

konaly tři nejdůležitější poutě. Do Luboměře na svátek sv. Vavřince, na sv. Kopeček a ke 

kostelu sv. Anny ve Staré Vodě. Ve druhé polovině 20. století ovšem převládl kult Panny 

Marie, proto se na Luboměřskou pouť pozapomnělo a jako nové poutní místo byla označena 

Panna Marie ve skále v katastru obce Spálova. 
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6.7. Mankovice 
Jihovýchodním směrem od města Oder se rozkládá vesnice Mankovice. Její katastr 

protíná prodloužení dálnice D1 na Ostravu, což velmi ulehčilo zdejší dopravě, protože právě 

tato obec leží kolem hlavního tahu na Suchdol nad Odrou a potažmo Nový Jičín. Zejména 

proto pomohlo vybudování dálnice zdejšímu provozu, který byl z velké části odkloněn na 

novou rychlostní silnici.  

6.7.1. Turistické atraktivity 

Chráněný strom lípa srdčitá 

Strom starý téměř 200 let roste vedle železniční zastávky na kraji obce. Obvod kmene 

dosahuje úctyhodných 420 centimetrů a dorůstá do výšky 26 metrů. Obyvatelé jsou na svou 

lípu patřičně hrdí a vzorně se o ni starají. 

Kostel Navštívení Panny Marie 

Další z obcí, kde se původní kostel nedochoval. Na jeho místě občané v roce 1795 

založili kostel nový v barokním slohu. Celá obec se řadí mezi obce výrazně křesťanské a 

podle toho vypadá i program místního kostela, který si mnohdy nezadá s koncertními síněmi. 

Mládež ze zdejší farnosti pravidelně v kostele hraje, ale nejedná se pouze o klasické žalmy, 

často mnohdy monotónní mše ozvláštní moderními úpravami, dokonce se zde konala SKA 

mše.  

Kostel ještě není v perfektním stavu, ale po částech se renovuje, a to z peněz 

dobrodinců a členů farnosti. 

Pomník padlých v 1. i 2. světové válce 

Takovéto pomníky najdeme snad ve všech vsích a městech. Ukazují nám, jakou pýchu 

místní cítí, když si vytesaná jména mohou přečíst. Většina je v perfektním stavu, stejně jako 

ten v Mankovicích, vysvěcený v roce 1921 původně se jmény padlých v první světové válce, 

později se seznam rozrostl o oběti druhé světové války. 

6.8. Odry 

Pomalu se dostáváme k správnímu centru celého mikroregionu, městu Odry. 

Geograficky jej můžeme zařadit do západní části okresu Nový Jičín a z pohledu celé 

republiky náleží město naprostému severu Moravy, leží již téměř na hranici se Slezskem. 

V souvislosti s tím je nutné zmínit, že patří i do Euroregionu Silesia spojujícího střední 
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Evropu do jednoho pomyslného celku. Velikostí sice nepatří město Odry zrovna k největším 

ani nejvýznamnějším, ale rozhodně nelze jeho význam podceňovat.  

6.8.1. Turistické atraktivity 

Kromě architektonických památek nalezneme v okolí mnoho přírodních zajímavostí 

zejména z dob, kdy se na území města těžilo stříbro. 

Stříbrný chodník 

Naučná stezka provádí zájemce právě po místech spojených s těžbou, ale ukazuje i 

mnohé přírodní krásy.  

Začátek Odry – areál pořádání letních zábav „U 

Spurného“ 

Konec Odry – u městského koupaliště 

Délka 7,5 km 

Počet zastávek 13 

Zaměření Geologie, botanika, archeologie, historie, 

ekologie 

Typ stezky Výhradně pro pěší 

Náročnost Střední 

Čas na prohlídku 2 až 3 hodiny 

Značení Značky, informační tabule 

Průvodce Vydán ZO ČSOP Odry 

Doba návštěvy, sezona  Po deštích a ve sněhu může být trasa těžko 

schůdná, až nebezpečná 

Správce stezky ZO ČSOP Odry 

Poznámky Trasa je vybudována jako jednosměrná. 

K začátku se dostaneme od železničního a 

autobusového nádraží v Odrách po modré 

turistické značce 

Tabulka č 6.3 Zdroj: www.odry.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=10908&id=50146 

Zastavení 

- Popis trasy a Přírodní park Oderské vrchy: Na prvním zastavení se nalézají informace 

o Oderských vrších obecně a také popis celé trasy.  

- Historie osídlení Oderské kotliny: část věnovaná prvním obyvatelům zdejší oblasti, 

jejich zvyky, obřady a vše s nimi spojené. 
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- Loupežník Šimák: I na naučné stezce má své místo napůl pohádková postava. 

Loupežník zde měl působit na konci 19. století, kdy za sebou již měl jistou kriminální 

minulost. Mimo jiné „seděl“ i v obávané věznici na Mírově. Až do dne své smrti roku 

1887 se za své hrůzné činy neomluvil, ani jich nelitoval. 

- Les: Jsou zde uvedeny zvláštní nebo chráněné druhy rostlin a živočichů v lese žijících. 

- Význam Moravské brány (krytá vyhlídka): Název Moravská brána označuje kraj bájné 

Jantarové stezky otevírající se severovýchodním směrem. 

- Geologie (posezení): již jsme se zmiňovali o těžbě stříbra na území Oder a právě toto 

zastavení se mu věnuje hlouběji. Vysvětluje, jak se stříbro dobývalo a zpracovávalo, 

ukazuje také náročnost této činnosti. 

- Těžba rud – geologie (Zlatý důl): dále rozvádí zastavení č. 6 a zabývá se těžbou do 

větších detailů. 

- Řeka Odra: Významným přírodním krajinotvorným prvkem je bezpochyby řeka Odra, 

která celému městu dala i své jméno. Seznámíme se s faunou a florou v okolí i v řece 

samotné. 

- Oderský vodní náhon (kryté posezení): na začátcích svého fungování sloužil zejména 

jako pohon mlýnů, ale již v renesanci byl pohonem i pro mnoho jiných staveb, mezi 

které můžeme zařadit různé valchy, hamry apod. 

- Historie a význam oderských rybníků: rybníky jako významné ekosystémy přispívající 

ke krajinnému rázu přírody jsou velmi důležitým zastavením na naučné stezce. Jejich 

vybudování se datuje do roku 1571, kdy je možné najít první zmínku o nich. Na 

informační tabuli jsou uvedeny veškeré údaje týkající se rybniční soustavy. 

- Rostliny a živočichové Oderských rybníků: tabule zaměřená zejména na živočišnou a 

rostlinnou říši nacházející se v okolí rybníků i v jejich samotných vodách. 

- Bývalá skládka odpadů (krytá vyhlídka): Skládka nemusí být nutně jen něco, co 

přírodě a potažmo lidem škodí, ale může se stát i zajímavou demonstrací různých 

hnilobných a chemických procesů probíhajících pod povrchem. Zejména studenti 

zemědělských a chemických škol si odtud mohou odnést zajímavé poznatky. 

- Mokřad: Poslední zastavení se nachází v bezprostřední blízkosti oderského koupaliště. 

Odkazuje na předchozí podobu místa, kde se dnes rozkládají rybníky. 

Dopravní hřiště 

Na tomto „hřišti“ se zajišťuje výchova budoucích motoristů, cyklistů a vůbec 

účastníků silničního provozu. Areál je stylizován do formy vozovky se všemi jejími 
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záludnostmi a problémy. K praktické výchově dětí a dospívajících slouží budova v areálu 

hřiště. 

Celý projekt výrazně pomáhá výuce pravidel silničního provozu, jelikož účastníci jsou 

odděleni od pravé silnice a neohrožují ani nejsou ohroženi běžným provozem.  

Motoristická výuka probíhá v elektromobilech, které jsou navíc i šetrné k životnímu 

prostředí, pro cyklisty jsou připravena kola různých velikostí tak, aby si každý přišel na své.  

Vstup se rozlišuje na Dopravní výchovu škol (pondělí až pátek od 8:00 do 13:50) a 

vstup pro veřejnost (pondělí až neděle od 15:00 do 17:00, ale konečná provozní doba závisí 

na počtu návštěvníků)
14

 

Kašna na náměstí 

Již jsme se o ní zmiňovali spolu se jménem místního významného rodáka sochaře 

Emila Zimmermanna. Byla vybudována ke stému výročí zrušení nevolnictví. Jako symbolika 

může působit i skutečnost, že byla instalována na místě bývalé radnice, což ještě umocňuje 

důležitost stavby. 

Muzeum Oderska 

Nachází se v bývalém měšťanském domě v krátké uličce vedoucí z Masarykova 

náměstí směrem ke kostelu sv. Bartoloměje, ve stejné budově v přízemí dnes sídlí i městská 

policie a obchůdky se suvenýry. 

V prvním patře se nachází stálá expozice zachycující proměny Oderského děkanátu 

v čase, k vidění jsou zde nádherné monstrance i obřadní mešní roucha, která v dávných 

dobách oblékali kněží ve zdejším kostele. Ve druhém patře je prostor pro expozice 

krátkodobějšího charakteru. K těm nejzajímavějším jistě patří výstava, vzpomínající na osudy 

vysídlených německých obyvatel, kteří bojovali proti Hitlerovi, ale přesto byli po válce 

nemilosrdně odsunuti do Německa.  

V prostorách muzea sídlí zároveň Odbor kultury a školství Městského úřadu v Odrách.  

Kostel sv. Bartoloměje 

První připomínky jeho existence pochází z roku 1373. Během své existence se 

nevyhnul nutným opravám, které mnohdy poměrně hluboce zasáhly do vzhledu svatostánku.  

Kostel stojí v těsné blízkosti náměstí a není problém identifikovat jej i z velké 

vzdálenosti. To vše díky vysoké věži, v jejíchž útrobách je pověšen nejstarší zvon nacházející 

se na Moravě. 

                                                           
14

 http://www.odry.cz/provozni-doba/d-421058/p1=23307 
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Budova několikrát vyhořela, ale vždy se ji povedlo znovu obnovit. Jednou 

z posledních úprav bylo pořízení varhan, které oplývají jednou zvláštností, a to speciální 

zvonkohrou. Když na tento rejstřík varhaník hraje, točí se i hvězda umístěná ve střední části 

nástroje, kde ji mohou bez problémů vidět návštěvníci nacházející se právě v kostelní lodi. 

Soubor barokních soch 

Sochy jsou umístěny v části města nazývané Opavské předměstí a jedná se zejména o 

mužské světce v čele se sv. Janem Nepomuckým. 

Areál bývalého zámeckého parku 

Původní park se vyznačoval spíše lučním charakterem s vysokou luční trávou a 

prostranstvími bez stromů a jen s málem odpočinkových zón. V roce 2010 započala díky 

získáni grantu z EU celková rekonstrukce a předchozí anglický park byl nahrazen současným 

spíše francouzským typem s mnoha lavičkami. Celkové vypadá nové prostranství útulněji a 

mnohem atraktivněji. Můžeme zde mluvit o dvou zónách. První se nachází za budovou 

kostela na vyvýšené části a zahrnuje i menší parčík s množstvím laviček. Spodní část je 

rozlehlejší, i proto se s ní počítá pro konání různých společenských či městských akcí. Jedná 

se zejména o travnaté udržované plochy. 

6.9. Vražné 
Zajímá nás jeho turistický přínos pro celý mikroregion. Jako v jedné z mála oblastí 

mikroregionu Odersko zde můžeme najít i technické památky, a těch je zde opravdu nečekané 

množství. Pokud bych mluvila o celém regionu Poodří, ten je sám o sobě na technické 

památky velmi bohatý. Bohužel mnou zkoumaná část je v tomto směru jednou z těch 

chudších a významnější připomínky lidského díla a práce najdeme právě jen ve Vrážném. 

Pojďme si je tedy představit. 

6.9.1. Turistické atraktivity 

Rybníky 

Jsou z pohledu technických památek velmi důležitým činitelem a z pohledu 

katastrálního spadají do Oder, ovšem místně se nacházejí v těsné blízkosti obce Vražné, proto 

je uvedeme právě v jeho atraktivitách.  

Jedná se o vodní plochy vytvořené lidskou rukou a lidskou rukou i obhospodařované. 

Zdaleka u nich nejde jen o chov ryb, ale o pěstování vodní flory a různých druhů vodních 

živočichů včetně vodního ptactva. V Česku mluvíme o téměř 21 tisících vodních ploch, které 
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je možné nazývat rybníkem. Zakládaly se hojně zejména ve středověku, nejvíce v průběhu 

16. století za obrovského přispění rodu Rožmberků.
15

 

Rybníky v katastru obce Vrážné nejsou zdaleka tak významné jako ty Třeboňské, ale 

nemají zanedbatelnou účast na celkovém fungování zdejšího ekosystému. Jmenovitě hovořím 

o rybnících Emauzském, Vraženském, Trněném, Trávním a o rybníku Cíp. 

Zvonička sv. Floriána 

Církevní ministavba u silnice vedoucí do obce Vražné.  

Kamenný kříž u silnice do Lučic 

Tento kříž stojí za zmínku zejména kvůli jeho zvláštní minulosti. V druhé půli 

dvacátého století do něj uhodil blesk a byl povalen na zem. Místní obyvatelé se ovšem s jeho 

ztrátou nedokázali smířit a nechali jej opravit za pomoci bývalých německých obyvatel, na 

jejichž pozemku se nacházelo původní místo výstavby kříže. 

Bývalá hospoda U Orsága 

Tato budova byla velmi ceněna zejména díky hrázděnému zdivu, které se dochovalo 

v okolí věžičky, ovšem v roce 2011 musela být kvůli svému havarijnímu stavu zbourána 

a noví majitelé již neměli o obnovu zájem.  

Včelí úly 

Dochovaly se do současnosti. Sice ne v plném počtu, ale podle historických záznamů, 

zejména z včelařské tabule vytvořené kolem roku 1815, je možné dohledat počet úlů 

dosahující až úctyhodných 43 kousků poskytujících domov několika různým druhům 

včelstev. 

Kostel sv. Petra a Pavla 

Počátky zděné stavby se datují do období kolem let 1789 až 1799, ale původní 

dřevěný kostelík byl mnohem starší. 

 

 

                                                           
15

 www.czregion.cz/jezera-reky 



57 
 

Poštovní úřad ve Velkém (Horním) Vrážném 

V roce 1893 fungovala tato instituce v budově místního hostince, což znamená, že 

šenkýř byl zároveň i poštovním expedientem. Hostinec se ale ukázal jako nevhodné místo pro 

vyřizování poštovních záležitostí, proto byl úřad několikrát přesunut, až zakotvil v domě č.p. 

20, který byl později odkoupen spořitelnou a přestavěn do vhodné formy. Od roku 1929 zde 

byla zajištěna i telegrafní a telefonní ústředna pro obyvatele bez těchto vymožeností. 

V minulosti bylo běžné, že se telefon nacházel jen na poště, nebo jen v solventnějších 

domácnostech. 

6.9.2. Emauzy – místní část Vrážného 

Zajímavostí je zde rybník Pod Emauzy, u kterého se nachází areál pro sportovní 

rybolov a kde se během léta konají i různé společenské akce. 

6.9.3. Hynčice – místní část Vrážného 

Asi nejdůležitější osobností místní části a zároveň celého regionu je Johan Gregor 

Mendel, světoznámý genetik a jedna z nejuznávanějších vědeckých kapacit doma i ve světě. 

Turistické atraktivity 

Vodní mlýn č.p. 61 

- Prapůvodně se jednalo o dřevěný mlýn, který se ovšem postupem času přeměnil na 

zděnou dvoupodlažní budovu s hospodářskou částí skrytou před návštěvníky v zadním 

traktu. 

Větrný mlýn (Herfortův) 

- První zmínky pochází z roku 1880 ze staré mapy, v níž byl zakreslen. Dodnes se ale 

bohužel nedochoval 

Stará zbrojnice č. parcely 463 

- Jedná se o původní budovu hasičské zbrojnice. Později ale přestala potřebám 

hasičského sboru vyhovovat, proto bylo vybavení přestěhováno a stavba chátrá. 

Zajímavým prvkem ale je stará pamětní deska J.G.Mendela z roku 1902, doklad pýchy 

místních na slavného rodáka. 
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Rodný dům J.G.Mendela 

- Jak jsme již zmínili, místní rodák J. G. Mendel byl světoznámý genetik, zformuloval 

několik zásad a zákonů genetické modifikace a mutace genů, popřípadě zákony 

dědičnosti. O jeho věhlasu svědčí i fakt, že jeho rodný dům byl nejen zachován, ale i 

zrenovován a přebudován do dnešní majestátní podoby. Nachází se u příjezdové cesty 

do Hynčic ze směru od Emauz a je jen těžko přehlédnutelný. V minulosti byl založen 

nadační fond „Rodný dům J. G. Mendela“, který budovu spravuje a stará se i o styk 

s veřejností. Novodobá historie domu se začala psát v roce 1965, kdy byla otevřena 

první menší výstava se zaměřením na osobnost Mendela a byla také odhalena nová 

pamětní deska od akademického sochaře Karla Vašuta. Zároveň byl dům postupně 

přestavován a v roce 2007 byla dokončena úplná rekonstrukce. V současnosti je 

využíván jako návštěvnické centrum venkovského regionu Moravské Kravařsko, ale je 

možné pořádat zde také svatby, rodinné oslavy a kulturní akce. Součástí domu je stálá 

expozice zaměřená na okolí a osobnost a dílo J. G. Mendela. Okolí ale není využíváno 

pouze pasivně jako muzeum. Nachází se zde i cykloturistická základna s možností 

ubytování a výletů po méně náročných cykloturistických trasách v okolí. 

- Johan Gregor Mendel: Narodil se 20.7.1822 v obci Hynčice, místní části obce Vrážné. 

Na studie ovšem putoval přes Lipník nad Bečvou, Opavu, Olomouc až do Vídně a 

věnoval se zejména otázkám genetiky a přenášení dědičných informací z jedince na 

jeho potomky. Právě on formuloval některé z nejzákladnějších zákonů dědičnosti, 

které jsou dodnes všeobecně uznávány po celém světě. Tři hlavní genetické zákony 

byly formulovány v Brně v roce 1865 a dodnes nesou Mendelovo jméno. Nebyl 

ovšem úspěšný pouze na poli genetickém, ale i v medicíně a na sklonku svého života 

se dokonce stal i opatem augustiniánského kláštera v Brně. Není žádným tajemstvím, 

že dokonce i univerzita v Brně byla pojmenována po něm pro zdůraznění významu 

objevů, které zviditelnily republiku na celosvětové úrovni. 

6.10. Spálov 
Záměrně je uveden jako poslední, jelikož je to místo, kde jsem se já, autor práce, sice 

nenarodila, ale strávila jsem zde valnou část svého života. Okolí je nádherné, ale bohužel jeho 

potenciál ještě nebyl ani zdaleka využit. 

Jediný městys mikroregionu se nachází v západním výběžku okresu Nový Jičín a je 

obklopen čtyřmi vesnicemi, z každé světové strany jednou. Na severu je to vesnice 



59 
 

Heřmánky, na východě Jakubčovice nad Odrou, na jihu Luboměř a konečně na západě dnes 

již zaniklá obec Barnov. Z pohledu od Oder je situován na severozápadě 

6.10.1. Tradice a zvyky 

Ve Spálově se projevuje velká snaha o zachovávání či obnovu různých tradic a zvyků. 

Za mnohé mluví například stavění májky, vynášení smrtek, pouť k Panně Marii ve skále a 

jiné. To vše napomáhá rozvoji oblasti co se cestovního ruchu a turismu týká. Mnoho turistů je 

rádo, když se mohou zúčastnit nějaké oslavy či jiné akce v lokalitě, kam přijeli na dovolenou. 

Zanechá to v nich silnější dojem, než jen výlety do okolí a podobně. Spálov je na tyto zvyky 

celkem bohatý. Neexistuje téměř měsíc, ve kterém by se něco nedělo. Ty nejzajímavější akce 

si nyní představíme. 

Končiny (Asi 40 dní před velikonocemi, bližší sobota) 

Svátek zvaný také Fašank či Masopust. Celou myšlenkou této akce je si naposledy 

pořádně užít před nastoupením předvelikonočního půstu trvajícího čtyřicet dní. Konkrétně 

v této obci si oslavu berou na starost místní dobrovolní hasiči. Více než dvě desítky členů 

z jejich řad během celého roku vymýšlejí nejlepší kostým a v patřičnou sobotu obcházejí 

vesnici i s muzikanty a zvoní u všech dveří. S obyvateli domů tančí, připíjejí si a na sklonku 

dne pochovávají basu, metaforu pro zábavu, jelikož v době půstu jsou veškeré plesy a zábavy 

zapovězeny. Mnoho z maskovaných se „nedožije“ večerní zábavy, zejména díky posilnění 

alkoholem, ale celá akce má dlouhou a slavnou tradici a sjíždějí se na ni lidé z širokého okolí. 

Vynášení smrti, smrtek (předposlední neděle před Velikonocemi) 

Tato akce připadá na Smrtnou neděli, tedy předposlední neděli před Velikonocemi. 

Děti, a nejen ty, se setkávají v centru obce u budovy školy, mnoho z nich si ve škole i 

vyzvedává smrťochy, které vytvářely v hodinách výtvarné výchovy, a celý průvod se vydá na 

pochod vždy střídavě na jeden z konců obce. Tam je zapálena hranice dříví a děti za 

doprovodu hudby a tradičních písní házejí své loutky do ohně na znamení konce zimy. Ne 

vždy počasí odpovídá, ale většinou se opravdu zima pomalu odporoučí. 

Stavění a kácení Máje 

Tradiční stavění májky na začátku měsíce není až tak zajímavé, sbor dobrovolných 

hasičů jen vztyčí vysoký jehličnan s opracovaným kmenem u zdejší hasičské zbrojnice. Zato 

kácení máje je podívaná. Opět zde narazíme na masky předvádějící humorná čísla a scénky. 

Vrcholem je samozřejmě kácení. Na vrcholku májky je umístěna vlaječka a celý strom padá 
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do vody místní požární nádrže. Mládenci skáčí do vody a kdo první získá vlaječku, získá 

láhev domácí slivovice, která se ve zdejším kraji těší velké oblibě. 

Den matek (2. neděle v květnu) 

Tento svátek pomáhá udržovat zejména zdejší základní škola, protože každoročně 

připravuje akademii pro maminky, na které každá při vstupu dostane malý upomínkový 

předmět, či kytičku a posléze může s hrdostí sledovat pokroky, kterých děti během roku 

dosáhly. 

Den dětí (1. Červen) 

V tento den se o zábavu stará TJ Sokol Spálov – oddíl kopané. Na jejich fotbalovém 

hřišti jsou již tradičně připraveny zábavné disciplíny pro všechny věkové kategorie dětí, ale i 

jejich rodičů. Nechybí zde koně, střelba ze vzduchovky, skákání v pytli a bohatý doprovodný 

program se soutěžemi, tombolou i dětskými písničkami. Občerstvení samozřejmě také 

nechybí. 

Volejbalový a nohejbalový turnaj (konec srpna) 

V posledních letech došlo k výměně členské základny Sokola a nové osazenstvo se 

s vervou pustilo do díla, mimo jiné začalo pořádat dnes již tradiční volejbalový a o dva týdny 

později nohejbalový turnaj na antukovém hřišti za sokolovnou. Již od počátků se účastní 

družstva z okolních obcí, z Oder, také z Hranic a soutěží o pohár a další malé ceny pro vítěze. 

Další volejbalový turnaj se koná v prosinci mezi Štědrým dnem a Silvestrem, ale není tak 

oblíbený. 

Pouť k Panně Marii ve skále (2. neděle v září) 

Tradiční pouť se v poslední době značně zkomercionalizovala, ale ještě stále jsou lidé, 

kteří sem putují ze Spálova s procesím kvůli kouzlu místa, pomodlit se a poklonit zázračné 

soše Panny Marie ve skále. V okolí nechybí ani kolotoče a tradiční pouťové stánky, jako jsou 

střelnice či stánek s cukrovou vatou. 

Oderská Mlýnice České spořitelny, závod seriálu Kolo pro život (okolo 25. Září, sobota) 

Další novodobá a velmi významná sportovní akce, která dočasně zvýší počet lidí 

nacházejících se na pozemcích Spálova. Seriál Kolo pro život České spořitelny se koná 

v průběhu celého roku a mnoho závodníků se účastní všech závodů. Tento konkrétní závod, 
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Oderskou Mlýnici, pořádá 2K Bike Klub Odry v čele s panem Petrem Konečným. Ten celou 

akci připravuje a stará se i o její hladký průběh. 

Mohlo by se zdát, že závod zabírá pouze jeden den a to samotný den konání, ale není 

tomu tak. Realizační tým zde tráví minimálně předcházející týden a k tomu poté celý víkend, 

v neděli se musí areál uklidit a odevzdat zpět správci. Návštěvnost je obrovská, jen závodníků 

přijíždí přes tisícovku. Přičteme-li jejich doprovod, rodinné příslušníky a jiné zájemce, 

dostáváme se na několikatisícové číslo, což vyžaduje i velké zázemí stravovací, zábavní, 

v některých případech i ubytovací. Závod se koná v areálu Spálovského mlýna, ten si 

představíme později.  

Plesy (říjen až březen) 

Plesová sezona začíná ve Spálově poměrně brzy, již koncem října, kdy ji zahajují žáci 

osmé a deváté třídy místní základní školy při své „koloně“, tedy závěrečné lekci tanečního 

kurzu. Následuje mnoho dalších plesů jako myslivecký, obecní, školní a jiné. Jejich pořádání 

nahrává zejména možnost absolvovat je v nově zrekonstruované budově sokolovny, která 

poskytuje v současnosti skvělé zázemí pro konání podobných akcí. 

6.10.2. Významné osobnosti 

František Šustek 

Narodil se 26.7.1914 ve Spálově a v něm také celý svůj život prožil. V kronikách i 

v paměti místních starousedlíků je zapsán jako učitel, vlastivědný pracovník, badatel a 

spisovatel, mimo jiné se staral i o archiv obce a ten pod jeho rukama jen vzkvétal. Zabýval se 

také redakcí vlastivědného zpravodaje Oderské hory, který v dnešní době již funguje pod 

názvem Oderské vrchy. Za celou svou vlastivědnou i historickou aktivitu během života byl 

v roce 1994 prohlášen čestným občanem Spálova. Zemřel v roce 1999. 

Josef Malcher 

Pan Josef Malcher převzal po panu Šustkovi spálovskou kroniku a vede ji vzorně. 

Ve svém domě uchovává opravdové poklady z historie obce a každému tazateli je ochoten 

povyprávět, popřípadě i zapůjčit některé materiály. Asi nejcennější část jeho archivu jsou 

dobové fotografie. 
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6.10.3. Turistické atraktivity vytvořené člověkem 

Památky zařazené v seznamu nemovitých kulturních památek 

Farní kostel sv. Jakuba Vyššího 

Zejména v zimě tvoří tento svatostánek majestátní dominantu obce. Před několika lety 

prošel rekonstrukcí a získal čistě bílou fasádu, která mezi holými větvemi okolních stromů 

opravdu krásně vyčnívá. Do dnešní podoby byl přestavěn roku 1734, ale z původního staršího 

svatostánku se dochovalo zejména cenné gotické kněžiště a cínová křtitelnice, která svému 

účelu slouží dodnes. Budova sice není nijak velká, ale zdejším lidem postačuje a navíc interiér 

působí poměrně útulným byť poněkud strohým dojmem. 

V dávných dobách měl kostel až pět zvonů, dodnes se dochovaly jen tři a z toho je 

původní pouze umíráček. Ovšem ten je také výjimečný. Všude jinde se při úmrtí zvonilo „bim 

bam“ ale zde zvláštní tvar zvonu umožňoval zvonit „bim bim bam“, také proto neuměl zvonit 

jen tak někdo. Dnes jsou již všechny zvony napojeny na elektřinu a místní farář pouze 

zmáčkne knoflík. Ke kostelu náležela i hrobka, do které byla pohřbívána zdejší šlechta 

církevní osoby, ovšem v devatenáctém století bylo pohřbívání do těchto prostor zakázáno. 

Zdá se ale, že tento zákaz nikdo nebral vážně. Prokazatelně pohřbených osob je šest, 

upomínají na ně náhrobní kameny a zápisy v pamětních knihách. 

Původní hřbitov byl jako v mnoha jiných vesnicích situován kolem kostela, ale později 

přestala kapacita stačit a hřbitov musel být přemístěn na nedaleké pole, hroby srovnány a 

ponechány pouze náhrobní desky zasazené do stěn kostela.  

Kamenný kříž 

Kříž stojící u silnice vedoucí na Hranice mezi pěti lípami. Ty se ovšem posléze 

rozrostly, proto se rozhodla obec kříž rekonstruovat a při té příležitosti vysadit nové stromky, 

které již tolik nevadí okolním obyvatelům. Ovšem původně na jeho místě stával kříž misijní, 

ale ten byl ze dřeva, proto se zdejší obyvatelé rozhodli jej přestavět a uchovat tak tuto 

památku na delší dobu. 

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Místně se nachází na bývalém tržišti, které stávalo na místě starého zasypaného 

rybníka. Ten nechali majitelé Spálova zasypat, když byla vesnice poprvé povýšena na městys. 
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Zajímavostí je, že socha byla vybudována ještě před světcovým svatořečením. Při 

důkladnějším pohledu se může zdát, že světec žehná tomu, kdo se na něj dívá. 

Památky nenacházející se v seznamu nemovitých kulturních památek 

Spálovský zámek 

Původně stála nad dvěma prostředními rybníky kamenná tvrz, která zcela postačovala 

svému účelu, před tím neměla šlechta kde bydlet. Ovšem i ona tvrz se za čas přestala 

majitelům líbit a rozhodli se přestavět ji na klasicistní zámek. Ani ten se ale neubránil menším 

úpravám.  

Dnešní poloha zámku se sice od té historické nijak neliší, ale okolí se poněkud 

upravilo. Z minulých čtyř rybníků zůstaly jen dva, z toho jeden se nachází přímo mezi 

zámeckou budovou a hlavní cestou směrem na Hranice. Do dnešní doby se také nedochoval 

místní lihovar, palírna, bělidlo, či tehdy velmi moderní jezdecká škola. Na dolní hrázi rybníka 

se dokonce nacházely lázně, podobně jako na poutním místě Panna Maria ve skále. Na druhou 

stranu tzv. Panská zahrada a park zůstaly v relativně dobrém stavu a jsou dodnes využívány. 

Na Panské zahradě se začíná tvořit centrum volného času pro rodiny s dětmi a park se 

zachoval v takové podobě, jak jej hrabě Kinský vytvořil. Jedná se zde o skloubení dvou typů 

parků, anglický a francouzský. Anglický park se vyznačuje neuspořádaností, klade důraz na 

divokou přírodu a krásu v této divokosti ukrytou. Francouzský oproti tomu vyžaduje 

geometrické tvary a tolik typická bludiště z živého plotu. Typickým příkladem francouzského 

stylu jsou zahrady ve Versailles.  

Zámek sice není nijak rozlehlý, v době své největší slávy se v něm nacházelo šestnáct 

obytných pokojů a několik správních místností (kuchyně, prádelna…). Spálovská šlechta 

nebyla až na pár výjimek významná a zdejší zámek sloužil svému účelu spíše od jara do 

podzimu. Zimy zde byly kruté, proto je šlechta trávila v rozlehlejších a více dostupných 

sídlech. V roce 1921 se budova konečně dočkala generální opravy a záhy poté, po skončení 

druhé světové války, zde začala působit základní škola. Ta v budově funguje doposud 

společně s nutným zázemím. V průběhu dvacátého století byla přistavěna i budova tělocvičny, 

díky které byl sportovní život odsunut ze Sokolovny do nové sportovní haly, která svému 

účelu slouží dodnes. 
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Poutní místo Panna Maria ve skále 

O tomto místě již byla několikrát řeč, ale i přesto si jej představíme blíže, jelikož 

z náboženského hlediska se jedná o velmi významné památní a poutní zastavení v naší zemi. 

Charakterizovat bychom jej mohli jako dutinu v jinak hladké skále se sochou Panny Marie. 

Původně zde ovšem byl umístěn obraz bohorodičky. K němu se váže zajímavý příběh. Obraz 

zde nechal umístit neznámý dobrodinec a po čase se Spálovský farář rozhodl kresbu přemístit 

do posvěceného kostela v jeho obci. Přes noc ovšem obraz zmizel a ráno byl nalezen opět 

v prasklině ve skále. Proběhly ještě další dva přesuny, ale obraz se pokaždé vrátit, proto se 

nakonec všichni shodli, že bude lepší nepokoušet svaté. Od té doby se k tomuto místu konají 

pouti, i když obraz již nevydržel, zničily ho povětrnostní vlivy, ale nahradila jej již zmíněná 

socha vytvořená jako kopie svaté na obraze.  

Jak ovšem místo samotné přišlo ke sému názvu i ke svaté povaze? Lidé si již 

odnepaměti vyprávěli pověst o dvou vojácích za švédských nájezdů. Oba se ukryli před Švédy 

v puklině ve skále, tehdy kryté porostem. Byli nuceni zde dlouhou dobu zůstat, protože celé 

okolí se jen hemžilo nepřáteli, ale po několika dnech začali mít halucinace z nedostatku jídla a 

hlavně vody. Jeden z nich se začal modlit k Panně Marii, ale druhý to považoval za zbytečné. 

Ten druhé záhy nato zemřel. První byl již na pokraji sil, ale nepřestával se modlit. V tom 

vytryskl z kamene pramínek vody a vojákovi se zjevila sama Matka Boží. Zachránil se a vše 

převyprávěl místním. Od té doby stále tryská voda ze skály a místní jí připisují léčivé účinky, 

i když poslední průzkumy říkají něco jiného. Víra je víra. Právě díky této události se následně 

začala konat pouť k památnému místu, vždy kolem devátého září. 

Spálovské mlýny 

Jako v každé jiné vesnici se i zde nacházelo v minulosti několik mlýnů, konkrétně 

jedenáct, vodních i větrných. Z větrných se dochoval se ovšem jen jeden, mlýn Balerův, a v 

jistém slova smyslu i jediný vodní - Spálovský mlýn.. 

Balerův mlýn 

- Ještě do nedávna se mlýn nacházel v naprosto katastrofálním stavu, bortily se stěny a 

veškeré zařízení již bylo opravdu poničené časem a červotoči. Nakonec paní 

majitelka, Ludmila Balerová, svolila k opravě a po krátkém plánování se dala skupina 

pracantů do díla. V dnešních dnech se již mlýn může pyšnit naprosto novou fasádou i 
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lopatkami. Mnoho turistů ještě o tomto skvostu holandského typu neví, ale to se snad 

v budoucnosti změní. 

Spálovský mlýn 

- Vodní mlýn stával v místech dnešního volnočasovém areálu, o kterém jsme se již 

zmiňovali v povídání o Oderské Mlýnici České spořitelny. Nacházel se na řece Odře a 

řadil se mezi nejstarší v regionu, zmínky o něm můžeme nalézt již ve čtrnáctém 

století. Proč má vlastně cyklistický závod název Oderská mlýnice? Jedná se o místní 

název silnice, která vedla ke Spálovskému mlýnu. I když již mlýn nefunguje, jméno 

se zachovalo a dodnes slouží jako vděčný orientační bod pro široké okolí, tuto cestu 

mnoho lidí zná zejména pro její strmost a nebezpečnost. 

- V areálu mlecího zařízení stávala i vodní pila a rybník, ovšem z původního objektu se 

dochovala jen strojovna a mlýnice, které se ovšem přístavbou změnily na zázemí pro 

pořádání různých akcí. To znamená, že areál je ideálním místem pro letní pobyty dětí, 

tábory, či školy v přírodě, kde k ubytování slouží komfortní chatky.  

Pomník selských rebelů 

Téměř všude nacházíme pomníky padlým v první nebo druhé, případně v obou 

světových válkách, ale ve Spálově se nachází pomník selských rebelů, který tvoří slepencový 

balvan o hmotnosti převyšující čtyři tuny a který byl vztyčen u příležitosti stého výročí 

zrušení roboty v roce 1948. Upomíná na oběti na životech při třech největších selských 

rebeliích na území obce. 

6.10.4. Přírodní turistické atraktivity 

Petrova skála 

Jedná se o poměrně zajímavé místo, které se ovšem projevuje v celé své kráse jen v 

zimních měsících a v předjaří, kdy se v umělé jeskyni tvoří ledové krápníky všech tvarů a 

velikostí. Ale vezměme vše popořadě. 

Jeskyně vznikla při těžbě břidlice, která byla v okolních krajích velmi žádaná např. 

jako břidlicové krytí na střechách. Tento boom ovšem záhy ustal a v okolí se zachovalo 

mnoho povrchových dolů, kde se tento kámen těžil, mezi nimi i již zmíněná Petrova skála. V 

tomto konkrétním případě měří prostor osm na devět metrů a výška byla naměřena 5 metrů, 

ovšem jen v nejvyšším místě, jinak výška výrazně kolísá. Krápníky, které se zde tvoří, mají 
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všechny tři formy. Stojící stalagmity, visící stalaktity a propojené stalagnáty a vznikají 

prosakováním povrchových vod skrz břidličné vrstvy.. 

Jedinou nevýhodou tohoto magického místa je špatná přístupnost. Cestu k ní znají 

většinou jen místní lidé, když se náhodou dozví něco i cizí turista, je velmi pravděpodobné, že 

se až na místo nedostane. 

Peklo 

Když jsme se již zmínili o břidlicových dolech, pojďme si představit i další z nich s 

názvem Peklo. Oproti Petrově skále je větší a temnější, snad i proto dostal toto hrůzostrašné 

jméno. Pyšní se hloubkou dvacet metrů a výškou čtyři metry, což temnotu ještě umocňuje, 

denní světlo se dovnitř dostává jen stěží. Krápníky se zde sice nevytváří ani během zimy, ale 

zato tady hnízdí početná kolonie netopýrů.  

Najdeme jej na tzv. svážnici, tedy lesní cestě, po které se sváželo dřevo, vedoucí z pily 

v Heřmánkách až ke Spálovu. Mimo jiné zde probíhá i trasa Oderské mlýnice České 

spořitelny. 

Švédská skála 

Pokud turisté navštíví Peklo, mají už jen kousek cesty na skalní ostroh nazývaný 

Švédská skála. Opět se díky jménu vracíme ke švédským vpádům do země. V těch dobách se 

na tomto ostrohu ukrývali místní obyvatelé i se svým dobytkem a nejvzácnějším majetkem. 

Švédové je neobjevili, místo je i dnes hůře dostupné. Na samém konci skalního ostrohu 

umístili nadšenci altánek, z kterého se naskýtá nezapomenutelný pohled na údolí Odry, ale i 

na část Moravské brány. Lidé z okolí se starají, aby ve výhledu nerostly žádné stromy. 

Traduje se, že v těsné blízkosti dnešního altánku stávalo hradiště, čemuž napovídají výčnělky 

a kameny na zemi, ale podrobným zkoumáním bylo zjištěno, že kameny se takto rozmístily 

naprosto náhodně a zcela přírodně. Hradiště je doložen až o kus blíže ke Spálovu, v místě 

nazývaném taktéž Hradiště. Opět se sem turisté dostanou po svážnici. 

Kamenné moře Častochov 

Pod obcí Spálov, v kopcích svažujících se do Něčínského údolí. Vzniklo při sesuvu 

skalního výběžku a kameny se rozvalily po celém okolí. Tímto vznikl nádherný přírodní 

útvar, který již dnes zarůstá mechem a který celou oblast opravdu přeměnil na zelené „moře“. 

V blízkosti je umístěna i tzv. Bobří chata, oblíbené místo trampů a jiných „lesních mužů“. 
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Něčínský potok 

Přítok řeky Odry s délkou 7,8 kilometru, jehož údolí je jedním z nejromantičtějších a 

zároveň nejdivočejších míst v celém mikroregionu. Svůj domov zde má mnoho chráněných 

rostlin i živočichů, dokonce v potoce samotném se stále vyskytuje rak říční, který je jakýmsi 

přírodním indikátorem čisté a nezávadné vody.  

Celým údolím vede zpevněná štěrková lesní cesta, která poskytuje ideální trasu pro 

cyklistiku, v posledních letech byla dokonce k počátku cesty umístěna i tabulka označující 

cyklotrasu. Z hlediska průběhu není náročná fyzicky, jako spíše povrchově, štěrk pod koly rád 

ujíždí a postupem času se zatlačuje do terénu. Doporučovaným typem kol jsou alespoň 

trekové, ne li horské typy. 

Asi v polovině cesty k rekreačnímu středisku Hadinka je umístěna chata u tzv. 

Mannovy studánky. Vstup do ní je sice možný pouze s použitím klíče, který je ovšem v držení 

paní spálovských nadšenců, kteří se o chatu starají. Ale i bez něj je zde k dispozici ohniště a 

posezení, které může využít prakticky kdokoliv. Navíc v letních měsících jsou na tomto úseku 

Něčínského potoka ideální podmínky pro koupání. Koryto je místy poměrně hluboké a s 

oblibou jej využívají i účastníci mnoha okolních dětských táborů. 

Památný strom javor horský 

Tento velikán s obvodem kmenu asi čtyři sta padesát centimetrů a výškou dvacet tři 

metrů je významným krajinotvorným prvkem. V jeho bezprostřední blízkosti umístili místní 

informační tabulku o původu a parametrech stromu a již pár let zde stojí i lavička se stolem 

určená na krátké posezení a odpočinek. 

Pro turisty sice tato informace není příliš významná, ale žáci vyššího stupně základní 

školy zde každoročně běhají tzv. Javory. Ty zahrnují dvě kola po cestě vedoucí na Mlýnici a 

lesní zkratkou zpět. Z osobní zkušenosti mohu říct, že tento běh je poměrně dost fyzicky 

náročný. 
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7. Hodnocení výsledků výzkumu 
Představili jsme si postupně celý mikroregion Odersko jak po turistické, tak i 

ekonomické a marketingové stránce. Zjistili jsme, že oblast skrývá poměrně velký potenciál, 

zatím nevyužitý, ovšem neumí jej prodat. Je zde ještě mnoho věcí k vylepšování, které nemusí 

být až tak těžké změnit, či alespoň zmírnit jejich dopad.  

Zjistili jsme zejména neochotu mikroregionu spolupracovat s jinými územními celky 

v jeho okolí, i když s partnerským polským městem Kuźnia Raciborska jsou vztahy na velmi 

dobré úrovni a Poláci neskrývají svůj zájem o atraktivity v okolí města Oder se nacházející. 

Co se ovšem týče kooperace s jinými mikroregiony či regiony v okolí, není spolupráce až tak 

významná, snad nejvřelejší vztahy jsou navázány s regionem Moravské Kravařsko, v Kuníně 

se pravidelně konají různé přednášky a školení pro pracovníky informačních center z celého 

okolí. Já osobně jsem měla tu možnost jedné z nich se zúčastnit a byly mi poskytnuty velmi 

cenné informace pro vypracování této bakalářské práce, zejména, co se mystery shoppingu 

týká. Tato aktivita mi ovšem nepřijde dostatečná, snaha pochází pouze ze strany města Kunín 

a zástupců Moravského Kravařska, odnikud jinud, i když byly přítomny pracovnice 

turistických informačních center z Nového Jičína, Oder i Fulneku. Jedním ze zde 

diskutovaných témat byla i špatná jazyková vybavenost jak pracovníků turistických 

informačních center, tak i provozovatelů jednotlivých stravovacích či ubytovacích zařízení. 

Mnoho z nich není schopno ani základní konverzace v anglickém jazyce, což turismu 

v oblasti může velmi uškodit. 

Zejména díky SWOT analýze jsme zjistili, že se v mikroregionu nachází i 

nedostatečný počet sportovních zařízení, která fungují víceméně jen v Odrách. V ostatních 

vesnicích velmi chybí možnost aktivního pohybu, pokud nemluvíme jen o běhu, či pěší 

turistice. Specializovaná zařízení by mohla vyzdvihnout atraktivitu celé oblasti. Dalším 

nedostatkem je absence stravovacích a ubytovacích zařízení odpovídající kvality. 

Nedostatečné je i využívání komunikačních technologií a jejich potenciálu. 

Oproti všem uvedeným výtkám je nutno uznat, že jednotlivé obce mají snahu 

zvelebovat svá území a poměrně ve velké výši žádají a poté čerpají z dotací Evropské Unie. 

Jako největší nedostatek ovšem považuji neexistenci souhrnné knižní publikace o 

mikroregionu, veškeré údaje a obecné popisy musí zájemci či turisté hledat na internetových 

stránkách jednotlivých obcí, nebo v jejich publikacích. Ovšem kniha popisující konkrétně 

mikroregion zatím vytvořena nebyla. 
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8. Doporučení 
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je nasnadě zejména zlepšení komunikace 

mikroregionu s okolním prostředím a i na celorepublikové úrovni, ale nejen to, je nutné i 

zlepšit spolupráci mezi obcemi samotnými. Zatím všechny objekty tvořící tuto oblast fungují 

samy pro sebe, což se z jejich hlediska, může zdát výhodné, ale prosazování celému Odersku 

tento přístup škodí. Místo má obrovský potenciál, který ovšem dodnes není pořádně využit a 

oblast tím velmi strádá.  

Jednou z možností může být větší využití internetu a telekomunikačních technologií 

celkově. Zajímavé by mohlo být zařazení nabídek místních podniků na různé internetové 

portály shromažďující slevové nabídky a akční nabídky, které mají jen omezené trvání a jsou 

plněny na základě předložení koupeného slevového voucheru. Nebylo by ani špatné 

zviditelnit mikroregion mladým, zejména pomocí sociálních sítí jako je Facebook (o kterém 

se v práci několikrát zmiňuji), Google+ či Twitter. Tato propagace sice vyžaduje nějaký čas, 

ale oproti tomu minimum nákladů, většinou jsou servery přístupné všem a zdarma, což může 

pozitivně ovlivnit i finance, které má oblast k dispozici. Mladí lidé v poslední době cestují 

stále více, a to nejen do cizích zemí, ale i po republice a reagují na atraktivní reklamy. Navíc 

mnoho internetových zdrojů je poměrně neaktuálních. 

Bylo by skvělé, kdyby se mikroregion dostal i do interaktivní databáze na doméně 

agentury Czech tourism, která představuje naši zemi zejména zahraničním návštěvníkům a 

webová prezentace je dostupná téměř ve dvou desítkách světových jazyků. Umístění na 

portálu by mikroregionu mohlo velmi pomoci ke zviditelnění na celorepublikové i zahraniční 

úrovni a jsem si jistá, že oblast má opravdu co nabídnout. 

Řeka Odra se pokládá za páteř mikroregionu a jako taková by jistě mohla také pomoci 

ke zvýšení jeho atraktivity. To by se mohlo podařit, kdyby se realizoval plán, který počítá 

s jistou splavností toku. Musela by se ovšem vybudovat odpočinková místa, jako jsou např. 

kempy, bistra, či jen samotná nástupní a výstupní mola. Řeka sice nedisponuje zejména 

v letních měsících vysokou hladinou vody, ale při příznivých podmínkách není problém vodní 

turistiku provozovat, ovšem jak jsme již řekli, chybí zázemí pro takovýto druh sportu. Bylo by 

také vhodné vybudovat nová sportovní zařízení. V samotném městě Odry není takový 

problém najít sportovní vyžití, ovšem v jeho okolí většinou tato zařízení chybí. 

Mikroregion nedisponuje dostatečným počtem odpovídajících ubytovacích a 

stravovacích zařízení, která by byla schopna posloužit i zahraniční klientele. Nejedná se o 
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honosné budovy a restaurace s michelinskými hvězdami, ale naprosto dostačující by byl 

odpovídající počet čistých a světlých provozoven nejen v městě Odry, ale i v ostatních 

vesnicích. 

Přínosné by také bylo zavedení možnosti absolvování jazykových kurzů pro 

provozovatele zařízení či pracovníky městského úřadu za přijatelnou cenu a s ohledem na to, 

že většina z nich nemůže do kurzu chodit během dne, ale až večer, po práci. Nejedná se pouze 

o jazyk anglický, mnoho turistů mluví i německy či právě polsky, proto by bylo dobré znát 

alespoň základy těchto jazyků. Problémem ale není jen jazyková nevybavenost na 

provozovnách, ale i na internetových stránkách jednotlivých organizací.  

V neposlední řadě má mikroregion slabá místa v označování zajímavých a turisticky 

významných míst a objektů. Chybí směrovky a ukazatele na důležitých křižovatkách, mnohdy 

nejsou místa zakreslena ani do map. Umístění vhodných návodných tabulek by jistě 

napomohlo návštěvnosti lokality. Samotné objekty mnohdy nemají finance na odpovídající 

značení, proto by musel pomoct právě mikroregion či celý region, v němž se tyto nachází. 
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9. Závěr 
Úkolem bakalářské práce byla analýza mikroregionu Odersko a jeho jednotlivých obcí 

z ekonomického, ale hlavně z turistického hlediska. Při psaní této práce jsem čerpala zejména 

z internetových a knižních zdrojů, ale nápomocni mi byli i pracovníci Městského úřadu Odry, 

zejména z odboru kultury, pod které spadá i turistické informační centrum, které poskytlo 

mnoho cenných informací, ať již ústních, či tištěných v podobě propagačních letáků a 

vydaných publikací.  

V prvních dvou částech popisuji cestovní ruch obecně a jeho třídění. Pozornost je 

věnována i dvěma organizacím zaštiťujícím cestovní ruch u nás v České republice - Asociaci 

turistických informačních center a agentuře Czech tourism. Ty se starají o certifikaci 

jednotlivých turistických informačních center, ale na jejich stránkách najdeme i užitečné 

odkazy a novinky týkající se turismu a cestování na našem území. 

Následuje SWOT analýza, která reprezentuje ekonomickou část této práce a shrnuje 

vnitřní a vnější prostředí mikroregionu Odersko. Informace pro tuto analýzu mi poskytly 

nejen pracovnice TIC, ale čerpala jsem i ze své vlastní zkušenosti a znalosti oblasti, ve které 

již čtrnáct let žiji. Pomocí SWOT analýzy je možné zamyslet se nad zlepšením zejména 

slabých stránek a pokusit se zmírnit dopady hrozeb trhu, které byly zjištěny.  

V dalších dvou částech se pozornost přesunuje již konkrétně na mikroregion a 

představení turistických atraktivit jeho obcí. Rozhodla jsem se, že obecné a jiné informace o 

daných vesnicích, městysu a městu zařadím do příloh, jelikož práce nese název Turistické 

atraktivity, proto jsou hlavní právě tyto turistické cíle. V přílohách jsou dále uvedeny 

(zejména pro představu) finanční rozpočty mikroregionu Odersko v letech 2008 až 2011 

společně s grafy znázorňujícími rozdělení výdajů, příjmů a financování mikroregionu ze 

stejného období. Dále nalezneme přílohy zabývající se charakteristikami zkoumaných obcí 

obsahující jejich historii, současnost, možnosti ubytování, stravování nebo jiné informace, 

dále obrazový materiál poukazující na nejzajímavější místa mikroregionu popsaná 

v samotném textu bakalářské práce. 

V závěru práce jsou k dispozici i seznamy zkratek, příloh, použité literatury a 

prohlášení o využití výsledků bakalářské práce. Já osobně jsem čerpala zejména 

z internetových a knižních zdrojů, méně potom z propagačních materiálů, pomohla jsem si 

také ústním výzkumem. 
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Problémem snad mohu nazývat již výše zmíněnou neucelenost zdrojů a nemožnost 

sehnat souhrnnou publikaci vydanou k danému tématu. Určitou překážkou bylo i nedostatečné 

popsání některých turistických atraktivit na území mikroregionu, některá místa téměř nelze 

dohledat. 

Závěrem je nutno říci, že popsanými atraktivitami nikdy nelze uspokojit všechny 

návštěvníky. Každý z nás má jiný vkus či nároky a nikdy nenajdeme dvě osoby s naprosto 

stejnými zájmy. Proto není ostudou, pokud někteří z turistů odjedou z této oblasti zklamaní, je 

ale důležité snažit se, aby takovýchto bylo co nejméně. Vždyť co návštěvník, to unikát.  
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Přílohy 
 

Příloha číslo 1 – Charakteristika obce Heřmanice u Oder 
První zmínky lze dohledat již v roce 1374, kdy jako mnoho jiných patřila obec 

k Oderskému panství. Téměř nic se nezměnilo až do roku 1945. Obec byla dosídlena, a to 

zejména obyvateli Valašska, odtud pochází i typické nářečí ve vsi používané. Celková 

samostatnost se datuje na 24.11.1990, od té doby jsou Heřmanice u Oder i jejich místní část 

Véska zcela soběstačné.  

Základní informace 

Počet částí 2 

Katastrální výměra 1195 ha 

Počet obyvatel 329 (k 31.5.2012) 

Průměrný věk 35,4 let 

Kanalizace (ČOV) Ne 

Plynofikace Ne 

Pošta Výdejní místo 

Škola Ano 

ZŠ Heřmanice u Oder 

Vodovod Ano 

Zdravotnické zařízení Ne (Odry) 

Tabulka 1.1 Zdroj: 

www.hermaniceuoder.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

70&Itemid=118 

Příloha číslo 2 – Charakteristika obce Heřmánky 
Samotná historie, kromě opětovného připojování a odpojování od Oder, nezahrnuje 

žádné velké zvraty. Prostě se jen přizpůsobovala chodu dějin bez velkých eskapád. Heřmánky 

jsou již plně osídlené, ale do budoucna se musí počítat s růstem počtu obyvatel, zejména díky 

výhodné poloze v těsné blízkosti Oder. V budoucnu počítá územní plán se stavebními 

parcelami pro zájemce o bydlení v lokalitě. 
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Základní informace 

Oficiální název Obec Heřmánky 

Organizační struktura Zastupitelstvo obce 

Rada obce 

Výbory obce 

Komise obce 

Kontaktní spojení Obecní úřad Heřmánky 

Martina Ondřejová 

Heřmánky 282 

742 35 Heřmánky 

Česká republika (CZ) 

tel: 556 748 046 

fax: 556 748 046 

http://www.Hermanky.cz 

e-mail: ouhermanky@seznam.cz 

Počet obyvatel 155 

Výměra v ha 331 

Hustota obyvatel 52 obyvatel na 1km
2 

Zdravotnická zařízení Jakubčovice nad Odrou, Odry 

Škola MŠ a ZŠ 1. Stupeň Jakubčovice nad Odrou 

ZŠ 2. Stupeň Odry 

Největší zaměstnavatelé CE WOOD a.s. 

LETRANS 

Soukromý vepřín Ing. Andrea Tomášová 

Obchod Jednota 

Tabulka 2.1 Zdroj: hermanky.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=95661&id_obce=11037 

Příloha číslo 3 – Charakteristika obce Jakubčovice nad Odrou 
Obec není sice příliš rozlehlá, ale přesto mnoho z obyvatel mikroregionu nachází 

pracovní uplatnění ve zdejším kamenolomu EUROVIA, který zajišťuje velké množství 

drceného kamene pro obchodní trh. 
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Příloha číslo 4 – Charakteristika obce Jeseník nad Odrou 
Jistě si všichni vzpomeneme na ničivé povodně v roce 2009, kdy byl Jeseník nad 

Odrou poničen asi nejvíce ze všech obcí, jimiž se blesková záplavová vlna prohnala. Přesto, 

nebo možná právě proto je obec opravdu malebná a působí velmi upraveným dojmem. 

Povodeň sice poničila mnoho domácností, ale to donutilo obyvatele k celkové obrodě vsi a 

dalo příležitost lepšímu standartu služeb. Při dnešní klidné atmosféře již nikoho ani 

nenapadne, jaké hrůzy obyvatelé zažívali před pár lety. 

Nabízené služby 

Ubytování 

Turistická ubytovna TJ Slavoj 

- možnost sledování TV 

- připojení k vysokorychlostnímu internetu Wi-fi 

- tělocvična o rozměrech 26m x 14m přímo v budově, cena Kč 250,-/hodina 

- tréninkové fotbalové hřiště zdarma, hlavní fotbalové hřiště, Kč 400,-/hodina. 

- herna stolního tenisu, zdarma 

- klubovna s televizorem (50 míst), zdarma 

- zařízená kuchyňka, zdarma 

- tenisové kurty: www.tenisjesenik.webnode.cz 

- stravování pro ubytované lze zajistit u p. Taťány Staňkové, tel. 733 480 136 nebo ve 

Školní jídelně MŠ Jeseník nad Odrou, tel. 556 739 116
16

 

Kapacita ubytovny 

Pětilůžkový pokoj 9 pokojů k dispozici 

Třílůžkový pokoj 1 pokoj k dispozici 

Cena ubytování 

1 noc 180 Kč 

2 a více nocí 170 Kč 

Tabulka 4.1 Zdroj: www.jeseniknadodrou.cz/ubytovani.asp 

Příloha číslo 5 – Charakteristika obce Luboměř 
V historii se obec řadila k malému Spálovskému panství. U něj setrvala až do roku 

1889, od té doby si ale udržela svoji samostatnost a nadřazenost nad Heltinovem dodnes. 

                                                           
16
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V minulosti byla Luboměř docela lidnatá vesnice, ale po skončení druhé světové války se 

mnoho obyvatel rozhodlo osídlit vysídlené německé vesnice a mnoho rodin se odstěhovalo.  

Záměrně není uveden Heltinov zvlášť, protože z historického ani turistického hlediska 

není příliš významný. Oplývá sice nádhernou přírodou v okolí, ale jiná lákadla zde 

nenajdeme, ani památky většího významu. 

Nabízené služby 

Pohostinství U zlatého slunka 

Zdejší pohostinství nese v názvu znak obce Luboměř a nachází se na dolním konci. 

Hospůdka je velmi útulná a v současné době probíhá rekonstrukce, která by měla zahrnovat i 

nové obytné prostory v patře budovy. Majitelkou je Jitka Šustková, která vlastní i spálovskou 

restauraci U stromu. 

Zájmová sdružení 

Velmi aktivní skupinou v obci jsou dobrovolní hasiči. Trénují většinou ve zdejším 

sportovním areálu „Na drahách“ o rozloze 2,5 ha, kde se během roku konají i různé závody a 

turnaje hasičů z širokého okolí. Členská základna je velmi bohatá a stále se rozrůstá, jelikož 

starší generace hasičů předávají lásku k tomuto sportu svým potomkům. 

Příloha číslo 6 – Charakteristika obce Mankovice 
Občané mají velkou snahu o zvelebení místa svého bydliště, tomu napovídá i oficiální 

internetová stránka, která sice obsahuje většinou pouze informace týkající se obecního úřadu, 

zastupitelstva a všeho okolo, ale při trošce trpělivosti můžeme najít i zajímavé turistické 

odkazy. 

Začněme se skupinami působícími na území obce. Za zmínku stojí například 

tělovýchovná jednota TATRAN Mankovice zajišťující sportovní vyžití zejména fotbalového 

charakteru. Podrobnější informace jsou k dispozici na facebookovém profilu pod jménem TJ 

TATRAN Mankovice. 

Turistické zázemí 

Motorest Roggas 

Úpravou objektu obecního hostince vzniklo zázemí pro restauraci i ubytování. 

Restaurace nabízí i rozvoz jídel, což je pro místní občany vyššího věku ulehčením. V 

restauraci se denně vaří kolem 100 obědových menu. Ubytování je nižší kategorie vhodné pro 

krátkodobé přenocování nebo také pro dělníky jako ubytovna. Vedle objektu se nachází 
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zatravněná plocha, kde bývá postavena tradiční „májka“ a také je zde možné zapůjčit si 

vybavení pro badminton. 

Provozovatel motorestu pořádá jednou ročně něco jako dětský den, akci „Rogass 

dětem“, kde nechybí kolotoče ani stánkový prodej. 

Hospoda na rybníku 

Jak již název napovídá, restaurace je situována na okraji rybníku, kde je i možnost 

rybolovu s následnou úpravou v kuchyni restaurace. Majitel budovu přebudoval a umožnil 

vstup i pohybově postiženým hostům, kteří si zde mohou objednat rybí speciality, či jiná jídla 

na objednávku.  

Kulturní dům Mankovice 

Obecní zařízení se nachází ve stejné budově jako Motorest Rogass. Konají se zde 

zasedání obecního zastupitelstva, plesy a jiné obecní akce. Sál je možné si i pronajmout pro 

soukromou akci. 

Příloha číslo 7 – Charakteristika města Oder 
Jako nejvyšší moc zde působí městský úřad v čele s panem starostou, Ing. Pavlem 

Matůšů. Ten má pod sebou mnoho zaměstnanců působících ve vedení jednotlivých odborů 

úřadu. Mluvíme zde o odboru kultury a školství, finančním odboru, odboru sociálních věcí, 

dopravy, správy nemovitého majetku, životního prostředí, rozvoje města, stavebním odboru a 

odboru správní a živnostenský úřad. Tato hlavní instituce nemá na starosti jen záležitosti 

města samotného, ale i přilehlých vesnic, v čele s těmi z mikroregionu Odersko.  

Malá velikost města zajišťuje i do jisté míry osobní přístup při řešení problémů na 

městském úřadě a jiných záležitostí jeho se týkajících. Z pohledu cestovního ruchu a turismu 

hraje neopomenutelnou roli městské informační centrum. Já, jako studentka oboru ekonomika 

cestovního ruchu, jsem zde vykonávala svou praxi, a to v obou letech studia, kdy byl tento 

předmět zahrnut do osnov. Je zajímavé sledovat, co všechno mají pracovnice na starost. 

Mohlo by se zdát, že nemusí řešit nic jiného, než problémy týkající se turismu v městě a 

okolí, ale opak je pravdou. Mnoho činností náležících městskému úřadu se řeší právě v tomto 

zařízení. Jedná se například o ověřování podpisů, výpisy ze systému CzechPoint, starost o 

úřední desku (vývěsku) a mnoho jiných administrativních činností. Mimo jiné je starostí 

pracovnic MIC i jednání s partnerským městem, polská Kuźnia Raciborska, vzdálená od 

hranic s Českou republikou asi 30 kilometrů. Vztahy mezi oběma městy jsou více, než 
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nadstandartní, již mnohokrát přijeli zástupci obou městských samospráv na návštěvy a vždy 

jim byl poskytnut ten nejvyšší možný komfort.  

Co to vlastně je partnerské město? Jedná se o projekt s oficiálním názvem „Podpora 

partnerství měst národními sdruženími samospráv ze Slovenské a České republiky“
17

, cizím 

jménem je možné projekt označit jako „town-twinning“, v doslovném překladu něco jako 

městská dvojčata, či zdvojení. Cílem je kooperace obou měst na úrovní mezistátního dialogu 

ve věci spojování různých kultur, eliminace rasových a kulturních předsudků a v neposlední 

řadě i budování pozice pro národní firmy v zahraničí. Partnerství můžeme rozdělit do tří 

forem: 

- Formální (oficiální) partnerství - na základě podepsané dohody o spolupráci, deklarace 

či smlouvy o spolupráci; 

- Spolupráce na společném projektu; 

- Neformální partnerství – jde o neformální spolupráci bez podepsané dohody či 

smlouvy. 
18

 

Od obecných informací se nyní pojďme přesunout k historii a jednotlivým službám a 

objektům nacházejícím se v katastru města Oder. 

Historie 

Již v dávných letech putovali dnešním oderským údolím lovci za zvěří, ale trvale se 

zde dle legendy usídlili lidé až v sedmém, či osmém století a svou vesnici pojmenovali 

Vyhnanov. Rozprostíral se od dnešního Klokočůvku až po Pohořský kopec.  

Informace, kdo přesně založil město Odry, se do dnešních dob nedochovala, jelikož 

zakládací listiny shořely při jednom z mnoha požárů, který se tudy prohnal, je docela možné, 

že se tak stalo při požáru, který zcela zničil zámek stojící tehdy v místech dnešního 

obchodního domu. Ale nejen hrad tvořil tvář tehdejšího města. Za vysokými hradbami 

pobývali občané asi v padesáti měšťanských domech a pravidelně se scházeli na bohoslužby v 

dřevěném kostele. V rozlehlém městském parku se původně nacházely i tři městské rybníky 

sloužící zejména k pěstování ryb a procházkám okolo nich v krásných slunečných dnech. 

Právo rybolovu ovšem obyčejným lidem poskytnuto nebylo, rybníky sloužily výhradně pro 

zásobování hradu. 

Roku 1938 měli občané možnost volit a s naprostou převahou hlasů vyhrála německá 

strana. Tímto vlastně obyvatelé souhlasili s připojením k Sudetskému Německu. Ne sice 

přímo, ale dali jasně najevo, jakou politiku upřednostňují. Obyvatelé české národnosti z Oder 

                                                           
17

 www.partnerskamesta.cz/o-projektu/informace-o-projektu.aspx  
18

 www.partnerskamesta.cz/o-twinningu/co-je-twinning/co-je-partnerstvi-mest-neboli-town-twinning.aspx  
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odešli a zůstali jen ti němečtí a pár smíšených manželství, ovšem s hlavně proněmeckým 

smýšlením. Mnoho z bývalých obyvatel se nikdy na své původní pozemky a do svých 

domovů nevrátili. Po válce, tak jako v jiných příhraničních oblastech, nastal masivní odsun 

Němců zpět do vlasti a vysídlování domů. Mnoho budov zůstalo opuštěných, ale ne na 

dlouho. Bydlení ve městě se tehdy považovalo za jakousi výsadu, proto mnoho lidí z okolních 

vesnic zanechalo svého rolnického života a osídlili vybydlené domy. 

Poskytované služby 

Ubytování  

Ve městě samotném se nachází poměrně velké množství ubytovacích zařízení všech 

kategorií. V převaze ovšem jsou levnější ubytovny a turistické noclehárny. Provozovatelé jsou 

si nejspíše dobře vědomi toho, že s vysokými cenami, i když za kvalitní ubytování, by 

nezískali požadovanou klientelu. Přece jenom, Odry nejsou tak hojně navštěvované, jako 

třeba Ostrava. Mezi nejvýznamnější ubytovací budovu je považován dělnický dům, který 

v jedné budově skýtá téměř vše, co zajišťuje spokojený pobyt hostů. Nejde jen o ubytování, 

ale i o restauraci, vinárnu, kavárnu, či možnost návštěvy různých koncertů nebo jiných 

společenských akcí, o těch ale později. 

Hotel dělnický dům 

- Samotné pokoje se nachází v historické budově, ke které bylo kvůli místu přistavěno 

ještě jedno patro, a právě v něm se nacházejí ubytovací prostory poměrně vysoké 

úrovně. Jeho provoz započal roku 2007 a celé slavnostní otevření se uskutečnilo jako 

oslava stého výročí existence Dělnického domu jako takového. 

- Polohou budovy se může Dělnický dům zařadit mezi ty s krásným výhledem do okolí, 

zejména ze slunečné terasy umístěné nad hlavním vchodem do komplexu a slouží 

společně s restaurací jako jediný kuřácký prostor. Dům je situován na vyvýšenině, 

která se za ním dále zvedá do kopce svírající město Odry společně s protějšími kopci, 

jako v kleštích, sloužících jako ochrana proti studeným větrům, které nejsou v oblasti 

Moravské brány ničím výjimečným.  

- Seznamme se nyní s poněkud praktičtějšími informacemi týkající se tohoto zařízení. 

Zájemci o ubytování si mohou vybrat z 13 pokojů s celkovou kapacitou 45 osob 

včetně přistýlek a dvou svatebních apartmá. Mimo ubytování jsou k dispozici i 

pronájmy jednotlivých místností v budově, počínaje kavárnou s kapacitou 35 osob, až 
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po sál o 200 místech. Záleží pouze na návštěvnících, jak velký prostor si chtějí 

pronajmout a k jaké příležitosti. 

Typ pokoje K dispozici 

Dvoulůžkový pokoj 4 

Třílůžkový pokoj 4 

Čtyřlůžkový pokoj 6 

Pětilůžkový pokoj 1 

Svatební apartmá 2 

Tabulka 7.1 Zdroj: www.delnickydumodry.cz/hotel/cenik.htm 

- Ceník ubytování 

Jednolůžkový pokoj 850 Kč/noc 

Dvoulůžkový pokoj 1 100 Kč/noc 

Třílůžkový pokoj 1 450 Kč/noc 

Přistýlka 350 Kč/noc 

Dětská postýlka Zdarma 

Děti do 3 let bez nároku na lůžko a 

stravu 

Zdarma 

Příplatek za psa 200 Kč/noc 

- Snídaně zahrnuta v ceně 

- Cena je uvedena za pokoj, ne za lůžko 

- Možnost skupinových slev 

Tabulka 7.2 Zdroj: www.delnickydumodry.cz/hotel/cenik.htm 

Hotel max 

- Již z venkovního pohledu je jasné, že hotel má svá nejlepší léta dávno za sebou a 

osobně bych se zde neubytovala, ale jako možnost přespání jej zde uvést musíme. 

Navíc polohou je nejsnáze dostupný, nachází se na Masarykově náměstí v centru 

města.  

Městská ubytovna (Oderská městská společnost, s.r.o.) 

- Typická turistická ubytovna v klidné lokalitě Oder svou kapacitou sice neohromí, ale 

rozhodně může někoho uchránit před nocí venku, zejména pokud ujel poslední vlak, či 

autobus. Nabízí se možnost ubytování ve dvou pokojích na celkem osmi lůžkách. 
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Penzion Staré Odry („Alte Odrau“) 

- Pokud má skupina turistů zájem o ubytování ve stylovém prostředí, nabízí se jako 

první Penzion Staré Odry. Jak internetové stránky, tak celý hotel je vymyšlen do 

detailu a zařízen ve vintage stylu, který ohromí. Jednoduchá vesnická elegance 

z konce předminulého století odkazuje na historii města, které kdysi patřilo 

k Sudetskému Německu. Vše je dotaženo do detailu, jen poloha není příliš vhodná. 

Penzion se nachází v těsné blízkosti Dělnického domu, ale jistě si svou klientelu také 

najde, zejména díky stylové a rodinné atmosféře. V přízemí se nachází neméně vkusně 

zařízená restaurace. 

- Ceník ubytování 

Bez snídaně 

1 osoba 600 Kč/noc 

2 osoby 1 000 Kč/ noc 

Se snídaní 

1 osoba 650 Kč/noc 

2 osoby 1 100 Kč/noc 

Tabulka 7.3 Zdroj: www.penzionodry.cz/index.html 

- Penzion nabízí ubytování ve čtyřech dvoulůžkových pokojích i s možností snídaně až 

do postele. 

Penzion „U Zdeňků 

- Blízko autobusového nádraží je situována restaurace a penzion „U Zdeňků“. První 

zmínky o této budově jsou datovány již do roku 1391, kdy zde stála původní hospoda. 

V dnešní době umožňuje přenocování na osmnácti lůžkách a dokonce i zapůjčení 

sportovního vybavení pro zabavení hostů v době jejich volna. V létě je možnost 

zapůjčení horských kol, v zimě naopak běžek. 

 

 

 



 

10 
 

 

- Ceník ubytování 

Počet nocí Počet osob Cena celkem Cena za osobu 

1 noc a více 1 osoba - 370 Kč/noc 

1 noc 2 osoby 640 Kč/noc 320 Kč/noc 

2 noci 2 osoby 1 200 Kč/noc 300 Kč/noc 

3 noci 2 osoby 1 680 Kč/noc 280 Kč/noc 

4 noci 2 osoby 2 000 Kč/noc 250 Kč/noc 

- Při pobytu na více nocí je možné cena dohodou 

- Snídaně + 60 Kč 

Tabulka 7.4 Zdroj: www.hospodauzdenku.cz/ubytovani.htm 

Ubytování na městském koupališti 

- Opět se nejedná o luxusní hotel, ale zejména poloha u městského koupaliště nahrává 

sezónním turistům s malým rozpočtem, ale velkým očekáváními. Možnost ubytování 

skýtá deset pokojů s celkovým počtem čtyřiceti lůžek, včetně přistýlek. Dva pokoje 

jsou dokonce vybudovány jako bezbariérové pro případ zájmu postižených, či starších 

výletníků. 

- I když je ubytovna u koupaliště, provoz zůstává celoroční. 

Občerstvení 

Místní obyvatelé stejně, jako ti přespolní, potřebují něčím zasytit své žaludky. Každý 

z nich má jiné chutě, proto i nabídka služeb je rozmanitá a zahrnuje širokou škálu jídel, od 

tradičních českých, až po, v dnešní době velmi populární, fast food. 

Blue bar 

- Malý bar s venkovní sezónní zahrádkou situovaný těsně vedle hotelu Max na 

Masarykově náměstí. Maximální počet míst se rovná čtyřiceti ve vnitřní části, na 

zahrádku se vejde dalších deset hostů. Jako bar není toto místo příliš vhodné pro 



 

11 
 

polední obědovou pauzu, ale tento nedostatek může vyvážit bohatá nabídka 

alkoholických i alkoholu prostých nápojů. 

M Club 

- Provoz zaměřený zejména na hráče a zábavu hostů. V budově najdeme kulečník, 

kvízové automaty, šipky a v neposlední řadě i hernu vybavenou hracími automaty. 

Přímo v místnosti sloužící jako restaurace je umístěna velkoplošná televize, která 

poněkud mění charakter tohoto místa spíše na sport bar. Provozní doba je neomezená, 

jen výdej jídel není celodenní. 

Dělnický dům v Odrách 

- Tato budova je již umístěna v kategorii ubytování, ale to není ta hlavní funkce. 

Nejvíce peněz vydělává, bezpochyby, restaurace, vinárna a kavárna Dělnického domu.  

- Restaurace nabízí každý všední den polední menu za akční ceny, a to od 10:30 do 

13:30 hodin. Krom toho i aktuální denní nabídku a samozřejmostí je menu obsahující 

jídla na objednávku. V polední pauze je podnik téměř plně vytížen, mnoho pracovníků 

si zvyklo strávit své volno na oběd právě zde. 

- Kromě restaurace nabízí podnik i možnost navštívení jiných prostor, zejména kavárny 

a vinárny. 

- Kavárna: Kapacitou třiceti pěti osob je řadí na poslední místo, co se velikosti týče. 

Místnost je sice malá, ale o to útulnější. V případě ubytovaných hostů slouží jako 

hotelová jídelna právě pro ně, aby mohli jíst nerušeni jinými hosty restaurace. 

V případě zájmu je možnost pronajmutí prostoru, stejně jako všech ostatních. 

- Učebna č.4: Prostor sloužící zejména jako místo konání různých kurzů, ať už 

jazykových nebo tanečních s kapacitou 40 sedících osob. 

- Vinárna: Kapacita 45 osob zajišťuje optimální prostor ne moc velký, ne moc malý, pro 

nerušenou degustaci dobrých vín. Opět se nabízí možnost pronájmu a příprava 

společenských, či jiných akcí. 

- Přísálí: Vedle hlavního sálu je v budově umístěno, jako u každého správného 

divadelního prostoru, přísálí. To je využíváno nejen jako pronajímatelný prostor, ale 

jednou týdně, ve středu, se zde promítají různé filmy a dokumenty a jednou měsíčně 

se dokonce koná setkání tzv. Village Sound music clubu, který pořádá různé koncerty 
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- Hlavní sál: Největší místnost v budově je právě velký sál sousedící s přísálím. Kromě 

pořádání kulturních akcí a divadel je možnost pořádání soukromých akcí, konferencí, 

svateb, či jiných aktivit. 

Fast food + Fornetti na náměstí 

- Pro příznivce levného, ale kvalitního stravování byl na náměstí otevřen fast food 

s všeobecně oblíbenou nabídkou čerstvých buchtiček Fornetti.  Hlavním artiklem 

prodeje se ale velmi rychle stal Kebab na všechny způsoby. Jídlo je primárně určeno 

ke konzumaci jinde, než v místě výdeje, kapacita je totiž pouze osm hostů. 

Manhattan bar 

- Jídlo zde nejspíše nenajdeme, pokud za něj nejsou považovány chipsy. Významný je 

ovšem podnik zejména pro mladou generaci, jelikož se v jeho prostorách konají různé 

diskotéky a události podobného rázu. Snad i proto je vstup limitován dosažením 

sedmnácti let. Více informací je možno naleznout na facebookových stránkách baru. 

Občerstvení Míša 

- Skvělé umístění občerstvení u autobusového nádraží nahrává obstojné návštěvnosti 

podniku. Kapacita čtyřiceti míst umožňuje i konání soukromých akcí.  

Pivnice u Barona 

- Spojení sportu a jídla je skvělou volbou. Právě to a mnoho dalšího nabízí pivnice „U 

Barona“. V prvním patře budovy jsou umístěny dvě bowlingové dráhy, v přízemí se 

potom nachází tradiční restaurace a kavárna. Celkem je možné do podniku vměstnat 

110 osob, 60 vevnitř a 50 na zahrádce. 

Pizzerie Toscana 

- Řadí se mezi hojně navštěvovaná restaurační zařízení v Odrách. Nahrává tomu i její 

poloha vedle druhé budovy městského úřadu na centrálním náměstí. Nabídce dominují 

rozličné druhy pizzy a těstoviny. Dále si můžeme objednat speciality z vepřového, či 

kuřecího masa, bezmasá jídla, ryby, saláty, ale i palačinkové rolky, či deserty. Pro 

zájemce je v provozu i donáška jídla až domů. 
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Restaurace „Staré Odry“ 

- Kromě ubytování nabízí penzion i možnost stravování v restauraci zařízené, stejně 

jako pokoje, čistým venkovským stylem o kapacitě dvacet osm míst s možností 

posezení na zahrádce na dvoře za domem.  

Další zařízení 

- Restaurace „U Zdeňků“  

- Pivovarský šenk 

- Restaurace Flora – pizzerie (rozvoz) 

- Pivnice hotelu Max 

- Restaurace na koupališti (sezónní)  

- Asijské bistro 

Kulturní zařízení 

Městská galerie Odry 

- Nachází se ve stejném vchodě, jako městské informační centrum. Ve výstavním sále 

se celoročně konají rozličné výstavy. Za všechny můžeme zmínit každoroční výstavu 

patchworku, či výstavu prací postižených dětí z místního spolku Zvoneček. Otevírací 

doba se orientuje dle pracovních hodin MIC, kde je umístěn i klíč od galerie. 

Dělnický dům 

- Village sound: Již jsme se o tomto hudebním klubu zmiňovali, ale je třeba jej 

představit i samostatně. „Village Sound je hudební klub, ve kterém jednou až dvakrát 

do měsíce představujeme kapely všech žánrů nejen z naší republiky. Na své si přijdou 

fandové rockové muziky, blues, jazzu a heavy-metalu.“
19

 Během koncertů je 

k dispozici bar s pivem, vínem a nealkoholickými nápoji sloužící k osvěžení hostů. 

Prostor slouží také jako malá galerie děl členů fotoklubu Odry. Village sound 

rozhodně přispívá ke zvyšování atraktivity města. 

- Kinokavárna: Opět místo nacházející se v prostorách Dělnického domu. Každou 

středu se mohou zájemci podívat na promítání filmu, či dokumentu. 

 

                                                           
19

 www.villagesound.cz 
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Městská knihovna 

- Besedy, posezení, akce pro čtenáře 

Komunitní vzdělávací centrum – střední škola Odry 

- Prostory střední školy Odry slouží mnohdy i jako vzdělávací centrum a místo 

dohánění znalostí, či konání různých besed a sezení. 

Příloha číslo 8 – Charakteristika obce Spálov 
Co do rozlohy zabírá Spálov plochu 19,31 kilometrů čtverečných. Nejvyšším bodem 

se označuje kopec Stráž se svými pěti sty čtyřiceti osmy metry nad mořem. Neleží ovšem 

přesně v obci, nýbrž asi jeden kilometr daleko a skýtá nádherný výhled do krajiny, ostatně 

jako celý Spálov, situovaný na vyvýšenině. Někdo říká “Všechny cesty vedou do Říma“ a ve 

Spálově se traduje poněkud upravená verze tohoto tvrzení, „Všechny cesty do Spálova vedou 

do kopce“. Tato skutečnost ztěžuje podmínky zejména cyklistům, ale každý, alespoň trochu 

trénovaný, sportovec toto malé převýšení zvládne. To vlastně potvrzuje i počet obyvatel, který 

v roce 2009 dosáhl počtu 903 usedlíků a mnoho chatařů, chalupářů a sezónních obyvatel, ale 

nebylo tomu tak vždy, jak dokazuje následující graf. 

Graf č. 8.1 Zdroj: vlastní zpracování 

Mohli jsme si všimnout, že počet dlouhodobě klesá. Ovšem v posledním roce došlo 

k mírnému nárůstu, který můžeme přičíst zejména zvýšenému zájmu mladých lidí o bydlení 

v klidnějších místech, na venkově. S počtem obyvatel souvisí i vývoj obyvatelnosti domů. 

Tento poměr ukazuje, kolik obyvatel připadalo v průběhu let na jeden obytný dům, či byt. 

V sedmdesátých letech minulého století nastal obrovský boom výstavby nových domů, proto i 
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index skokově klesl. Naproti tomu v letech devadesátých poklesla výstavba, a to zejména díky 

ekonomické krizi, kdy si vlastní dům nemohl dovolit jen tak někdo. 

Vývoj obydlenosti v obci od roku 1662 do roku 1991 

Letopočet 1662 1794 1850 1870 1900 1930 1960 1970 1980 1991 

Počet 

obyvatel 

381 932 1581 1317 1253 1282 1051 995 981 904 

Počet 

bytů* 

64 142 196 214 235 260 289 292 321 326 

Obydlenost 5,95 6,56 8,06 6,15 5,33 4,93 3,64 3,41 3,06 2,77 

* Do roku 1930 počet obytných stavení 

Tabulka č. 8.1 Zdroj: ONDŘEJ, Antonín. Spálov, v minulosti a současnosti. Městys 

Spálov, 2002. ISBN neuvedeno 

Historie 

Pojďme zabrousit na chvíli do historie tohoto malebného městyse. První písemné 

zmínky pochází ze století čtrnáctého, ale historie nejspíše sahá až do pravěku, jelikož byly 

doloženy nálezy z dob prvního osídlování v době kamenné, z období lidí s kanelovou 

keramikou. Většina nálezů byla náhodně objevena při orbě na polích za místní částí 

nazývanou Kocanda. 

Od doby kamenné již uplynul nějaký čas a o Spálově se začalo znova mluvit až za 

Velkomoravské říše, kdy se v oblasti rozprostírala sídliště, o jednom jsme již mluvili u města 

Oder. Ve čtrnáctém století se začala formovati místní šlechta a jejich pozornost upoutala 

neexistence panského sídla ve Spálově, založili tedy zdejší tvrz, ale o té až později. Šlechta 

původně sídlila v Potštátě, ale ve vsi se jim tolik zalíbilo, že postupně se vše přesunovalo a 

nakonec se zformovalo panství Spálovské. Ovšem ne vždy byli poddaní spokojení s vládnoucí 

vrstvou, proto kolem roku 1680 proběhly postupně tři selské rebelie. Bojovali zejména za 

zlepšení podmínek robotujícího a těžce pracujícího lidu.  

Spálov mnohokrát změnil majitele, ale až hraběti Závišovi se podařilo povýšit vesnici, 

tehdy hustě osídlenou, na městys a to v roce 1828. Na statut města bohužel nesplňoval 

podmínky, zejména velikostní, ale i městys byl velkým pokrokem. Tímto získal Spálov 

zejména tržní právo a právo várečné, tedy vařit své pivo. V okolí zámku se nacházela jak 

pivnice, tak i palírna a jiné významné budovy. Jednu dobu patřila obec dokonce i k majetku 
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rodu Kinských, ale jen na dva roky, poté byli nuceni jej prodat a dokonce se pokusili zničit 

veškerý archiv nacházející se v budově. Zejména díky zásluze pana Vilibalda Ševčíka byly 

některé důležité listiny zachráněny a schovány pro další generace.  

Konečně roku 1848 byla zrušena robota a sedláci mohli konečně pracovat na svém 

pozemku. Ale ani tato skutečnost nedonutila některé obyvatele před exilem zejména 

v Americe. Velmi početná skupina odešla do státu Texas a potomci zde žijí dodnes.  Ovšem 

těmito léty pohnutá historie městysu nekončí. Nejen Švédové za pobělohorské doby pustošili 

okolí, ale Druhá světová válka zasáhla, samozřejmě, i sem a to možná tím více, že Spálov se 

nacházel na samé hranici Sudetského Německa. Sice nebyl nikdy připojen, ale ovlivněn byl 

markantně, ovšem po válce se vše zase vrátilo do starých kolejí a s menšími rekonstrukcemi, 

či novými domy, se tvář Spálova nezměnila až dodnes. 

Ještě jeden dovětek bychom mohli věnovat samotnému jménu „Spálov“. Nejedná se, 

jak by se zdálo, o odvozeninu slova spát, to by byl nážev spíše Žďár, či Žďárec. Dlouho bylo 

jméno záhadou i pro toponomiky, tj vědce zabývající se vlastními jmény zeměpisnými. 

Nakonec usoudili, že se jedná o příbuzné jméno slova spáti a doslova znamená „patřící 

Spálovi“, protože slovesa se za doby tvorby příjmení často přechylovala na Vlastní jména. 

Jako například Dřímal, Hnízdil apod. 

Současnost  

Dnes již netvoří hlavu obce šlechta, ale sedmičlenné zastupitelstvo v čele s uvolněným 

starostou, dnes starostkou, Marií Flodrovou. Všichni členové jsou voleni na čtyřleté volební 

období, ale již dlouhá léta stále dokola vyhrává strana KDU-ČSL, která má v obci opravdu 

širokou členskou základnu, většina obyvatel se řadí k věřícím a právě proto je úspěch 

katolické politické strany tak velký. 

V městyse nesmí chybět ani budovy a služby sloužící místním občanům, souhrnně tyto 

služby nazýváme občanská vybavenost. Řadíme do ní místní základní a mateřskou školu, 

školní družinu, pobočku základní umělecké školy Odry, knihovnu, poštu, tři prodejny 

smíšeného zboží, masnu, zdravotnické středisko, tělocvičnu, dvě hřiště, prostor pro volný čas 

budovaný na Panské zahradě, pekárnu, sokolovnu, květinářství se zahradnictvím a dvě 

restaurace. Může se zdát, že pro obec s ani ne devíti sty obyvatel je to až příliš, ale všechny 

budovy jsou plně vytížené a o klientelu opravdu nemají nouzi, dokonce prosperují. Snad je to 

dáno i přátelskou atmosférou v obci, kde se lidé navzájem znají a mají si co říct. To samé 

můžeme říci i členech mnoha zdejších společenských organizací. Kromě tradičního Sokola a 
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Skautů působí na území obce i Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž, Český svaz 

žen, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů, Myslivecké sdružení Královec, 

Dechovka Spálovanka, Dětský kroužek lidových tanců Spálováček, vlastivědný kroužek 

Oderské vrchy, Divadelní soubor Dolňáci, Český svaz včelařů, Občanské sdružení Tora, 

Smíšený pěvecký sbor či Spálovský Dixieland. Všechny tyto organizace plně fungují a 

několikrát ročně to i dokazují na různých soutěžích, přehlídkách, vystoupeních či koncertech. 

Spálovská přehrada 

V budoucnu se vážně uvažuje o výstavbě vodní nádrže Spálov, popřípadě i vodní 

nádrže Heřmánky a jejich propojení do přečerpávací vodní elektrárny. Kdyby byla vystavena 

pouze jedna nádrž, potom vybudování malé vodní elektrárny na její hrázi. Plány na nádrž 

existují již bezmála dvě stě let, ale vždy se našel důvod pro odložení projektu, čemuž jsou 

velmi rádi zejména obyvatelé okolních obcí, protože jsou si velmi dobře vědomi, že výstavba 

by pro turismus v oblasti znamenala velkou ránu. Je jen málo turistů, kteří chtějí jet do oblasti, 

která je z jedné strany ohraničena vojenským újezdem Libavá a z druhé vodní nádrží 

s elektrárnou.  Soustava nádrží by se měla propojit s nádrží Kružberk a v budoucnu možná i 

s přehradou Slezská Harta.  

Do dnešního dne bylo vypracováno dvanáct různých variant projektů a nejnovější 

počítá se zahájením výstavby již kolem roku 2015. Vodní plocha má mít tyto rozměry: plocha 

– 830 hektarů, objem – 285 milionů metrů krychlových, výška hráze 97 metrů. Celá nádrž by 

měla procházet Něčínským údolím, které je ale domovem mnoha chráněných druhů rostlin a 

živočichů a navíc je snad jedinou možností podívat se do panenské přírody a odpočinout si od 

civilizace. V místě plánované záplavy se navíc rozkládá i rekreační areál Hadinka a dokonce i 

poutní místo Panna Maria ve skále. To ovšem zřizovací firma omlouvá tím, že nádrže budou 

sloužit při možném nedostatku pitné vody a také budou zásobovat okolí elektřinou, ovšem 

z mého hlediska se tyto „výhody“ nemohou rovnat nevýhodám. Velkým odpůrcem projektu je 

zejména pan Petr Lelek, který proti výstavbě aktivně bojuje. 

Poskytované služby 

Vybavenost ve službách je velmi důležitým kritériem pro celkový dojem turisty z dané 

destinace. Katastr městyse Spálova je velmi rozsáhlý a v několika případech zasahuje mírně i 

do katastrů jiných obcí, jelikož historickou hranici tvoří řeka Odra a ta se různě klikatí ve 

svém údolí, proto bylo těžké vytvořit správnou hranici katastrálně. Díky tomu spadá do 
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oblasti i několik zařízení poměrně vzdálených, jako například Švamlův mlýn nacházející se 

nedaleko obce Klokočůvek. 

Stravování 

Pohostinství U stromu 

- Pro hladové návštěvníky samotného Spálova je ideální právě tato restaurace. Nachází 

se ve středu obce, hned vedle obecního úřadu a nabízí nepřeberné množství pochutin i 

jiných služeb. Pro nekuřáky je připraven sál, který slouží zároveň jako kavárna a 

cukrárna, ale obsluha je zde stejná, jako ve výčepu. Navíc pro děti, i jejich rodiče 

mohou být zajímavé hračky, jako například trampolína obehnaná bezpečnostní sítí, 

kulečník, možnost kreslení apod. 

- Oproti tomu výčep je zasvěcen spíše pro dospělé, jelikož je kuřácký. Najdeme zde 

výčepní zařízení na pivo i kofolu a mnoho jiných druhů alkoholu. Posezení na 

dřevěných masivních lavicích u masivních stolů opravdu může návštěvníka vtáhnout o 

století zpět do starých dobrých sedláckých dob. Snad tuto atmosféru posiluje i 

příjemný personál a velká nabídka jídel teplé i studené kuchyně a o víkendech 

dokonce pizza. 

Restaurace Na hřišti 

- Restaurace menšího významu, zejména kvůli své skryté poloze. Ví o ní pouze místní, 

či lidé, které sem místní vzali. Je postavena v těsné blízkosti fotbalového hřiště na 

okraji vesnice a kolem jsou pouze pole a louky. Oproti tomu výhodou zdejšího 

zařízení je kompletně zrekonstruovaný interiér a možnost přinést si nápoje i jídlo až na 

hřiště a, například, sledovat fotbalový zápas. Ty se tady konají zejména v letní sezoně 

téměř každý víkend a v několika kategoriích. Děti, dorost a muži. Jako rarita je zde i 

tým seniorů, ale ten hraje výlučně benefiční zápasy pro pobavení návštěvníků. Mimo 

jiné hráli i s týmem dorostenek z FC Baník Ostrava. 

- Opět si můžeme objednat teplou i studenou kuchyni, ale vnitřní prostory slouží spíše 

ke sledování fotbalových, či jiných sportovních utkání na promítacím plátně či velké 

plazmové televizi. 

 

 



 

19 
 

Hotel Maria skála 

- Místo v těsné blízkosti poutního místa Panna Maria ve skále, když mluvíme o těsné 

blízkosti, máme na mysli vzdálenost asi dvacet metrů. Na venkovním prostranství jsou 

umístěny lavičky a stoly sloužící pro venkovní konzumaci, či jen k pohodlné 

konzumaci piva, ovšem za nepříznivého počasí jsou vnitřní prostory plně k dispozici a 

připravené posloužit. Kuchyně je zde velmi dobrá a nabízí i studené i teplé pokrmy. 

K pronájmu slouží i koliba vystavěná v selském stylu sloužící zejména pro stylové 

firemní večírky či jiné soukromé akce. Při jídle je možné sledovat přírodu v okolí, 

která patří k těm nejkrásnějším. 

Švamlův mlýn 

- Již jsme se o něm zmiňovali u obecné charakteristiky nabízených služeb turistům. 

Jedná se o asi nejvzdálenější zařízení, jaké v katastru městyse najdeme. 

- Restaurace oplývá kapacitou 45 hostů a v hezkých dnech není problém sednout si i na 

zastřešenou terasu s dalšími pět a dvaceti místy, odkud je skvělý výhled na dětské 

hřiště a zbytek areálu, který je pro nejmenší návštěvníky skvělou možností zabavení 

v době, kdy rodiče sedí u piva, či vína a třeba si povídají se známými.  

- Cenová relace je ovšem poněkud vyšší, ale prostředí je zase stylově zařízené ve 

staročeském stylu, i personál má pracovní oblečení ve stejném duchu. Rozhodně není 

od věci se v tomto zařízení také zastavit. 

Ubytování 

Pohostinství U stromu 

- Kromě skvělého jídla nabízí pohostinství i ubytování v podkroví, ale zejména pro 

turisty, jelikož standart bydlení není příliš vysoký, ale i cena tomu odpovídá. Kapacita 

činí osm lůžek na dvou pokojích, které jsou ovšem nově zrekonstruovány ve velmi 

útulném duchu. A s vlastním sociálním zařízením. 

- Ceník 

Cena za osobu/noc 270 Kč 

Cena za osobu/noc – více, než pět nocí 170 Kč 

Tabulka č. 8.2 Zdroj: www.pohostinstviustromu.cz/ubytovani/ 
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Hotel Maria skála 

- Hotýlek v údolí řeky Odry skrývá pod svou střechou třicet dva lůžek a pro méně 

náročné turisty je připraveno i sto dvacet lůžek ve venkovních chatkách. Ty jsou často 

využívány zejména dětskými tábory a jinými dětskými zařízeními. Hotel samotný je 

vhodným místem pro pořádání konferencí menšího rozsahu, podnikových akcí, 

školení, škol v přírodě, školních výletů, sportovních soustředění a mnoho jiného. Pro 

sportovní vyžití nabízí hotel i vstup na fotbalové a basketbalové hřiště, kuželny a dále 

nabízí půjčení kol pro vyjížďky do krásného okolí. 

- Výlety do okolí jistě potěší mnohé turisty, jelikož příroda je opravdu na dosah ruky, 

zejména již mnohokrát zmiňované údolí Odry a Něčínského potoka nabízí nádherné 

zážitky a pohledy. 

- Ceník 

Hotelová budova 

Typ ubytování Cena za osobu/noc 

Hotel 300 Kč 

Hotel se snídaní 350 Kč 

Pokoj s příslušenstvím 400 Kč 

Pokoj s příslušenstvím se snídaní 450 Kč 

Chatky  

Typ ubytování Cena za osobu/noc 

S vlastním spacím pytlem 170 Kč 

S dekou a povlečením hotelu 220 Kč 

- V případě delšího pobytu možnost slevy 

- V létě solární ohřev vody a společné sociální zařízení v chatovišti  

 

Tabulka č. 8.3 Zdroj: www.mariaskala.ic.cz/ceny.html 

Typ pokoje Kapacita 

Dvoulůžkový 9 pokojů 

Třílůžkový  3 pokoje 

Šestilůžkový  1 pokoj 
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Penzion Švamlův mlýn 

- Hotýlek nedaleko obce Klokočůvek nabízí kromě restaurace i ubytování a to hned na 

čtyřiceti lůžkách v celkem osmnácti, komfortně zařízených, pokojích. Všechny pokoje 

disponují sociálním zařízením i jinými vymoženostmi, včetně internetového připojení, 

které v předchozích zmíněných objektech chybí. Problémem není ani pronájem větších 

prostor penzionu pro firemní, či soukromé akce v příjemném prostředí Oderska.  

- Majitel nabízí pronájem horských kol a jiné sportovní aktivity, jako různá hřiště, 

venkovní bazén, apod. 

- Ceník 

Typ pokoje 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 

Dvoulůžkové apartmá 1 100 Kč 1 500 Kč - - 

Dvoulůžkový pokoj 900 Kč 1 100 Kč - - 

Třílůžkový pokoj 900 Kč 1 100 Kč 1 300 Kč - 

Čtyřlůžkový pokoj - 1 100 Kč 1 300 Kč 1 600Kč 

Přistýlka 300 Kč/den 

Dětská postýlka 

včetně lůžkovin 

100 Kč/celý pobyt 

pes 150 Kč/den 

Děti do 3 let bez 

nároku na lůžko a 

stravu 

Zdarma  

Tabulka č. 8.4 Zdroj: www.svamluvmlyn.cz/?page_id=15 

Rekreační objekty 

Rekreační středisko Hadinka 

- Volnočasové rekreační středisko v nádherné přírodě Něčínského potoka. I toto místo 

je v plánované zátopové oblasti v případě realizace projektu Spálovské vodní nádrže. 

Prostředí opravdu patří mezi ty romantické s duchem divoké přírody.  

- Ubytování je nabízeno v různých druzích ubytovacích jednotek, chatkách, karavanech, 

či stanech, které si tedy musejí návštěvníci přinést sami. Chatky již nepatří 

k nejnovějším, ale svému účelu jistě postačí, navíc ani cena není nijak vysoká a za ten 

pohled a poklid v okolí to stojí. 
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- Každoročně jsou v areálu pořádány srazy motorkářů s velmi hojnou účastí a neméně 

vyhlášená technoparty se také koná ve zdejším areálu, kde mají návštěvníci možnost i 

zchladit se v bazénu, či osvěžit se u baru, který je zde také provozován. 

- Ceník 

Osoba/den s povlečením 150 Kč 

Osoba/den bez povlečení 110 Kč 

Společenská místnost s krbem – 

jednorázově 

600 Kč 

Domácí mazlíček/den 20 Kč 

Parkovné v areálu – jednorázově 50 Kč 

Vlastní stan – osoba/den 50 Kč 

Vlastní karavan – osoba/den 50 Kč 

Tabulka č. 8.5 Zdroj: www.hadinka.opavsko.com/ 

- V areálu je dokonce i možnost stravování, ale jen v hlavní sezoně. Veškeré informace 

jsou dostupné na uvedené internetové adrese. 

Sokolovna 

- Celkově zrekonstruovaná, do oranžova laděná budova situovaná ve středu obce, hned 

vedle Pohostinství U stromu tvoří dominantu náměstíčka, mnoho obyvatel ji používá 

jako orientační bod. 

- O samotné stavbě bylo rozhodnuto roku 1929, kdy bylo již pro Sokoly neúnosné 

existovat bez budovy, kde by mohly realizovat veškeré své aktivity, zejména 

cvičební. Základní kámen položili slavnostně v roce 1831 a již roku 1932 proběhla 

kolaudace a objekt mohl být používán. Ovšem oproti počátečnímu projektu se museli 

realizátoři odklonit, zejména kvůli finančním prostředkům. Původní rozpočet činil asi 

čtyři sta tisíc korun, což byla v tehdejší době obrovská suma. K dispozici dali jen 

necelou polovinu, proto bylo rozhodnuto o etapovém provedení a v daném roce byla 

zrekonstruována první část budovy. Ukázalo se ale, že není radno šetřit příliš. Stav 

před rekonstrukcí opravdu neodpovídal potřebným podmínkám pro bezpečný provoz. 

Možná za to mohl i účel budovy za druhé světové války. V té době zde fungoval 

lazaret pro zraněné vojáky a v dalších částech fungovala mateřská škola, nakonec 
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byla Sokolovna převedena na Český svaz sokolský a činnost jednoty v obci pomalu 

uhasla.  

- Zlom nastal až v roce 1989, kdy byla činnost obnovena a budova vrácena do jejich 

rukou. Stav byl ovšem tak katastrofální, že se muselo uvažovat o rekonstrukci, na tu 

ale neměli Sokoli peníze, proto se nakonec objekt převedl pod obec, která požádala o 

dotaci z Evropské unie, a nakonec jí bylo vyhověno. Rekonstrukce započala roku 

2008 a dokončena byla asi tři roky od započetí prací. Nakonec se rozpočet stanovil na 

úctyhodných 24 725 477 korun, z čehož naprostou většinu pokryla dotace. 

- V dnešních dnech slouží Sokolovna všem obyvatelům obce, i přespolním. Celý objekt 

je otevřen k pronájmu, i jeho jednotlivé části, zejména pro menší společenské akce a 

oslavy. Dále se v objektu nachází kuchyně, bar, velký sál, malý salonek, předsálí, dvě 

klubovny, společenská místnost, sociální zařízení včetně sprch a jiné. Mezi akce 

pořádané obcí i soukromými subjekty řadíme různé plesy, zábavy, koncerty, výstavy, 

školní akademie, divadla, promítání apod. Dokonce byla částečně obnovena i 

sportovní činnost. Ve vnitřních prostorách se pravidelně cvičí aerobic a na 

venkovním, antukovém hřišti je k dispozici volejbalová síť a každý si může za 

pěkných dní zahrát s přáteli.  

- Opravená budova se rychle stala sociálním i kulturním středem obce Spálova. 

Nářečí Spálovska 

Mezi neodmyslitelné stránky života ve Spálově patří Spálovské nářečí, které je dodnes 

používáno, zejména starší generací. Od okolních obcí se hodně liší a nejspíš nám již nikdo 

neřekne, jak přesně se sem dostalo. Z historického hlediska patří mezi rodinu 

východomoravských nářečí, ale od jejich centra, Uherské Hradiště, Hodonín, Uherský Brod, 

je odděleno jak geograficky, tak i množstvím jiných, zejména valašských lidových řečí. 

V obci Spálov se dochovalo v téměř nezměněné podobě dodnes, zejména díky částečné 

izolaci území, která se projevuje zejména v zimě. První písemný dokument zachycující 

písemnou formu spálovského jazyka pochází z roku 1727 a zaznamenal ji obecní písař 

Antonín Ambrož. Řeč je dodnes živá i díky snaze obecních kronikářů, který lidové materiály 

velmi rádi sbírali a shromažďovali, z těch nejvýznamnějších vzpomeňme Vilibalda Ševčíka, 

Františka Šustka a v poslední době zejména pana Josefa Malchera, který je kronikářem 

Spálova do dnešních dnů a o archiv se poctivě stará. Hlavním znakem je časté používání 
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zájmen a změna písmene „L“ na „U“. Například „máslo“ se vyslovuje jako „másuo“ apod. 

Pro zajímavost si uveďme malý slovníček pojmů. 

- Admara, -y ž Almara, skříň 

- Babuša, -y ž Šátek na hlavu 

- Bjehávka, -y ž Průjem 

- Camrať ned. Hloupě mluvit 

- Čagan, -a m 1. Okovaná hůl 2. Vysoký člověk 

- Drapnúť dok. Chytit 

- Enemo přísl. Nic 

- Fťuci přísl. Natruc, navzdory 

- Gagocať ned. Kejhat, štěbetat 

- Hrotek, -tka m Nádoba používaná při dojení 

- Chrámať ned. 1. Kašlat 2. Kulhat 

- Kaťor, -a m Smrťoch, mužská figura ze slámy nesená dětmi na smrtnou neděli (děvčata 

mají Mařenu, odvozeninu od Morana, slovanská bohyně smrti) 

- Mňihať sa ned. Mihotat se 

- Obcmrdávať ned. Lelkovat, zevlovat, okounět, nečinně stát 

- Pleskáč, -a m Plochý kámen 

- Říť, -e ž Spodní strana snopu 

- Schlustnúť dok. Spadnout 

- Tora, -y ž stopa 

- Úlehua pomn. Ulehlá pole, lada 

- Vraní sýr, -a m b. Pýchavka 

- Zabokovať dok. Zapadnout s vozem až po boky
20

 

Příloha číslo 9 – charakteristika obce Vražné 

Historie  

Historie obce sahá až do poloviny 14. Století, přesněji do roku 1362. V záznamech jej 

najdeme pod mnoha názvy, nejčastěji ovšem Malé Vrážné nebo Horní Vrážné. Během let 

byly přidruženy další části a postupem času vznikla samotná obec Vrážné. Polohou tuto obec 

                                                           
20

 ONDŘEJ, Antonín. Nářečí Spálovska. Městys Spálov, 2007. ISBN 978-80-254-0623-6 
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můžeme charakterizovat jako nacházející se asi tři kilometry jihovýchodně od města Oder, 

správního centra mikroregionu. Ovšem samotnou vesnici netvoří pouze jedna oblast, pod 

Vrážné spadají i osady Emauzy a Hynčice. Pokud by Vás zajímal původ jména vesnice, jde 

nejspíše o odvozeninu slova „Vráž“, což je výraz pro kopec, vyvýšeninu, takže ve výsledku 

můžeme název přeložit jako „Ves pod kopci“ či „Ves, kde začínají kopce. Téměř celá oblast 

spadala za německé okupace pod Sudety, proto i zde je možno dohledat jiný název, a to 

německý Petersdorf, podle patrocinia, svatého Petra. 

Místní část Vražného – Emauzy 

Tato místní část sice není samostatná, ale jako taková si zaslouží o to více pozornosti. 

I zde se nachází zajímavé budovy a domy, odkazující na šikovnost a rozvinutost našich 

nedávných předků. V minulosti ovšem tomu nebylo vždy tak, jako dnes, Emauzy bývaly 

samostatný správní celek, vesnice. Jednalo se o ves raabizační, to znamená, že sedláci 

pracující na její půdě byli oproštěni od roboty, místo které odváděli panovníkovi poplatky 

v podobě dávek. Velké samostatné statky byly nahrazeny jednotlivými menšími usedlostmi a 

půda byla obhospodařována efektivněji
21

. To vše se dělo kolem roku 1786. Do roku 1848 

ovšem náležely k Oderskému panství, tento stav se změnil až v roce 1850, kdy se s konečnou 

platností zapsaly do zemských desek jako část obce Vrážné. 

Zajímavý název obce má své kořeny v německém slově Emaus, podle starého 

biblického povídání o poutnících jdoucích do Emauz. Prapůvodním obyvatelům přišla 

frekventovaná spojnice Oder a Hranic velmi podobná tomuto rušnému biblickému místu. 

Místní část Vražného – Hynčice 

Svojí velikostí se řadí před Emauzy, také je možno zahlédnout zde více zajímavých 

staveb a památek upomínajících na časy minulé. Ty datujeme již do roku 1362. V roce 1850 

dokonce získaly samostatnost, ale ne na dlouhou dobu. Jedná se o menší vesničku, proto je 

pro ni výhodnější napojení na vesnici větší. Přesně to zjistili i obyvatelé z roku 1953 a 

připojili se k Vrážnému. 

  

                                                           
21

 www.lidova-architektura.cz/architektura-historie/vesnice-osidleni/vesnice-raabizacni.htm 
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Příloha číslo 10 - Protokol kontroly turistického informačního centra 
Jedná se o protokol, který vyplňovali kontroloři při skrytých kontrolách v rámci 

projektu mysterry shopping. Vzor byl zasílán pracovníkům turistických informačních center a 

pro tuto práci jej poskytly pracovnice Městského informačního centra Odry. 
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Příloha číslo 11 – Finanční rozpočet Mikroregionu Odersko v letech 2008 až 

2011 
Konečný stav účtu Mikroregionu od roku 2008 do roku 2010. Veškeré informace 

poskytl městský úřad Odry, odbor financí, konkrétně paní Ing. Martina Paprskářová 

Údaje jsou uvedeny v tisících korun. 

Schválený rozpočet 

na rok 2008 

První 

upravený 

rozpočet 

2008 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

měsíce 

října 

Rozpočto

vé 

opatření 

Druhý 

upravený 

rozpočet 

2008 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

roku 

2008 

Procentuální 

plnění 

Příjmy 210,0 907,0 1 021,2 116,0 1 023,0 1 299,1 127% 

Výdaje  210,0 1 609,0 1 013,5 116,0 1725,0 1514,0 88% 

+/-8. Třída 0,0 702,0 -7,7 0,0 702,0 214,9 31% 

rozdíl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 

Tabulka č. 11.1 

 

 

 

 

 

Schválený 

rozpočet na rok 

2009 

První 

upraven

ý 

rozpočet 

2009 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

měsíce 

října 

Druhý 

upraven

ý 

rozpočet 

2009 

Třetí 

rozpočtov

é opatření 

Třetí 

upravený 

rozpočet 

2009 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

roku 2009 

Procentu

ální 

plnění 

Příjmy 210,0 1 352,0 3 505,0 3 574,7 140,0 3 714,7 4 170,1 112% 

Výdaje  210,0 1 352,0 3 194,3 3 574,7 140,0 3 714,7 3 762,6 101% 

+/-8. 

Třída 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -407,5 - 

rozdíl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Tabulka č. 11.2  

 

 

 

Složení rozpočtu na rok 2009 z 
pohledu příjmů, výdajů a financování 

Financování

Výdaje

Příjmy

Složení rozpočtu na rok 2008 z 
pohledu příjmů, výdajů a financování 

Financová
ní

Výdaje
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Složení rozpočtu na rok 2010 z pohledu 
příjmů, výdajů a financování 

Financování

Výdaje

Příjmy

Tabulka č. 11.3  

 

 

 

 

 

Tabulka č. 11.4 

 

 

 

 

  

Schválený rozpočet 

na rok 2010 

Čerpání 

rozpočtu ke 

konci měsíce 

října 

První upravený 

rozpočet 2010 

Čerpání 

rozpočtu ke 

konci roku 2010 

Procentuální 

plnění 

Příjmy 308,0 1 092,7 1 135,2 2 558,5 225% 

Výdaje  308,0 1 216,8 1 871,2 3 067,8 164% 

+/-8. Třída 0,0 124,1 736,0 509,4 - 

rozdíl 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 Schválený 

rozpočet 

na rok 

2011 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

července 

2011 

První 

upravený 

rozpočet 

2011 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

října 2011 

Druhý 

upravený 

rozpočet 

2011 

Čerpání 

rozpočtu 

ke kenci 

roku 2011 

% plnění 

Příjmy 385,5 521,7 2 456,5 1 812,5 2 456,5 2 253,9 

 

97% 

Výdaje 385,5 339,1 2 683,5 315,5 2 683,5 2 122,6 79% 

+/- 8. 

Třída 

0,0 -182,6 227,0 -1 497,0 227,0 -131,3 - 

rozdíl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Složení rozpočtu na rok 2011 z 
pohledu příjmů, výdajů a financování 

Financování

Výdaje

Příjmy
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Příloha číslo 12 – Fotografie turistických atraktivit mikroregionu Odersko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz č. 1 - Pohled na Oderské Vrchy 

Zdroj: www.oderske-vrchy.cz/clanek/vodopis/reka-odra-i/1/ 

Obraz č. 2 – Přírodní rezervace „Na 

Čermence“ 

Zdroj: www.mavlast.cz/top-turisticke-

cile.prirodni-zajimavost-na-cermence 

Obraz č. 3 – Kostel sv. Anny, Heřmánky 

Zdroj: www.hrady.cz/?OID=7931&PARAM=2 

Obraz č. 4 – Dřevěná zvonice, Jakubčovice nad 

Odrou 

Zdroj:imoravskekravarsko.cz/tema/tema.phtml?id=3

416 

Obraz č. 5 – ALCATRAS arena, Jakubčovice nad 

Odrou 

Zdroj: www.paintballelite.cz 
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Obraz č. 6 – Kaple sv. Anny, Hůrka (Jeseník 

nad Odrou) 

Zdroj: www.hrady.cz/?OID=11147 

Obraz č. 7 – Zámek, Jeseník nad Odrou 

Zdroj: jaroslaw.blog.cz/1102/vykonny-rozhlasovy-

prijimac-58-rue-pergol-se-v-sestnactem-parizskem-

obvode-a-detsky-filmovy-festival-filmak-2005-v-

dobranech 

Obraz č. 8 – Kostel sv. Vavřince, Luboměř 

Zdroj:ilubomer.cz/encyklopedie/objekty1.pht

ml?id=99677 

Obraz č. 9 – Kostel Navštívení Panny Marie, 

Mankovice 

Zdroj:imankovice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=

51427 

Obraz č. 10 – Výškový profil naučné stezky Stříbrný chodník, Odry 

Zdroj: www.vyletnik.cz/turisticke-trasy/severni-morava/ostravsko-a-poodri/2168-ns-stribrny-chodnik/ 
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Obraz č. 11 – Kostel sv. Bartoloměje, Odry 

Zdroj: www.nockostelu.cz/?pg=317 

Obraz č. 12 – Zámecký park, Odry 

Zdroj: foto.mapy.cz/251671-Zamecky-park-Odry 

Obraz č. 13 – Zvonička sv. Floriána, Vražné 

Zdroj:iliberecky.fos.cz/encyklopedie/objekty

1.phtml?id=99507 

Obraz č. 14 – Areál „Pod Emauzy“, Emauzy (Vražné) 

Zdroj:ivrazne.cz/index.php?option=com_content&view

=article&id=1696:areal-u-rybnika-pod-

emauzy&catid=134&Itemid=640&lang=cs 

Obraz č. 15 – Rodný dům J. G. Mendela, 

Hynčice (Vražné) 

Zdroj: www.hrady.cz/?OID=10529 

Obraz č. 16 – Vynášení „Smrtek“, Spálov 

Zdroj: Vlastní archiv 
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Obraz č. 17 – Petrova skála, Spálov 

Zdroj: Vlastní archiv 
Obraz č. 18 – Panna Maria ve skále, Spálov 

Zdroj: www.ado.cz/poutni/spalov_mariastein.htm 

Obraz č. 19 – Oderská Mlýnice České 

spořitelny, Spálovský mlýn (Spálov) 

Zdroj: Vlastní archiv 

Obraz č. 20 – Ostroh Švédská skála, Spálov 

Zdroj:iwww.geocaching.com/seek/cache_detai

ls.aspx?guid=f95f144a-ff63-449d-be17-

c440692dc871 

Obraz č. 21 – Spálovský zámek, Spálov 

Zdroj: foto.mapy.cz/229390-Spalov-zamek-

jizni-pruceli-s-operaky-z-navsi 

Obraz č. 22 – Kostel sv. Jakuba Vyššího 

Zdroj: www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1656 


