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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v oblasti Nízkého Jeseníku. V první 

části se práce zabývá přírodními poměry území, kde popisuje jeho geologii, hydrologii, 

geomorfologii, klima, faunu a flóru. V další části jsou zpracovány vybrané památky, které 

se v této oblasti nacházejí. Závěrečná část analyzuje památky a cestovní ruch Nízkého 

Jeseníku. 

 

 

Klíčová slova: Nízký Jeseník, památka, cestovní ruch, přírodní poměry 

 

 

Annotation 

 This bachelor thesis aims its attention to the tourist industry of the Nizky Jeseník 

Mountains. The first part deals with their natural conditions and a description of their 

geology, hydrology, geomorphology, climate, fauna, and flora. Next part works with 

selected historical signs of the discussed area. The conclusion of the thesis performs an 

analysis of acquired knowledge of Nizky Jeseník Mountains. 
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Seznam zkratek 
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ºC – stupeň Celsia 
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č. – číslo 

apod. – a podobně 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

NPR – Národní přírodní rezervace  

NP – Národní park  

NPP – Národní přírodní památka 

PR – Přírodní rezervace 

PP – Přírodní památka 

NKP – Národní kulturní památka 

MPR – Městská památková rezervace 

VPR – Vesnická památková rezervace 

UNESCO – Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 
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1 Úvod 

Bakalářská práce je zpracována na téma Cestovní ruch v oblasti Nízkého Jeseníku. 

Cestovní ruch je důležitým odvětvím, které přináší užitek celé řadě subjektů, ať jsou to 

účastníci cestovního ruchu, podnikatelská sféra nebo stát. Cestování v dnešní době 

využíváme spíše proto, abychom se oprostili od starostí všedního dne a zažili neobvyklá 

dobrodružství v jiné části státu nebo v úplně jiné zemi.  

Česká republika patří bezesporu k významným evropským destinacím cestovního 

ruchu. Turistům může nabídnout množství historických, kulturních a technických památek, 

přírodních krás a zajímavostí i rozmanitostí kultury. Přesto některé části naší republiky, 

jako je například Nízký Jeseník, nejsou turistům tak známy a i z tohoto důvodu jsem si 

vybral právě téma Cestovní ruch v oblasti Nízkého Jeseníku. Tato oblast nabízí řadu 

přírodních, kulturně – historických a jiných pozoruhodností. Návštěvníkům je také 

k dispozici několik hradů, zámků a zřícenin, krasové útvary, řada technických památek 

a zábavní střediska. To vše je zasazeno do nádherné krajiny Nízkého Jeseníku. Celé toto 

území je také velmi bohaté pro geologické, paleontologické nebo například botanické 

výzkumy. Geologická stavba poskytuje velký potenciál těžitelných především stavebních 

surovin a můžeme zde nalézt významné zdroje minerálních i prostých vod. 

V první části práce jsou popsány přírodní poměry na území Nízkého Jeseníku. Další 

kapitola seznámí čtenáře s vybranými lokalitami Nízkého Jeseníku a následně zhodnotí 

předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. V závěru budou v rámci SWOT analýzy 

popsány silné a slabé stránky oblasti Nízkého Jeseníku.  
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2 Přírodní poměry území 

2.1 Geologie 

 Největší část geologického podloží Nízkého Jeseníku tvoří kulm. Kulm můžeme 

v naší geologii charakterizovat jako rozsáhlá souvrství hlubokomořských úlomkovitých 

usazenin, ve kterých se střídají písčité a jílovité vrstvy. (Janoška, 2001) 

Termín kulm můžeme ztotožnit s pojmem variský flyš. Tento pojem nám říká, že 

kulmské sedimenty vznikaly v závěrečných fázích variského (hercynského) vrásnění 

v hlubokomořských pánvích poblíž kontinentu, jehož okraj tvořilo mladé, právě 

vyvrásněné a přírodními vlivy ihned rozrušované horstvo. Ze svahů tohoto pohoří pak řeky 

splachovaly do moří velké množství zvětralin, které se v podobě štěrku, bahna a písku 

usazovaly na dně hlubokomořské pánve, a tím se vytvořila mohutná souvrství šedočerných 

kulmských hornin. (Janoška, 2001) 

Variské (hercynské) vrásnění trvalo mnoho milionů let a probíhalo v různých 

geografických oblastech s velkým časovým posunem a také mělo několik dílčích fází. Na 

rozhraní spodního a svrchního karbonu, zhruba před 330 miliony let, došlo při jedné 

z posledních fází k vyvrásnění kulmských hornin. Souvrství břidlic, slepenců a kulmských 

drob byla vyzdvižena nad mořskou hladinu a horotvorným tlakem zvrásněna do složitého 

systému vrás a příkrovů, které vytvořily nové a mladší horstvo, jenž lemovalo rodící se 

Český masiv z východní strany. Jednalo se o pohoří flyšové a pásemné. V důsledku 

procesů zvětrávání a eroze se za více než 300 milionů let pohoří Nízkého Jeseníku výrazně 

změnilo, přesto je pásmovitá stavba dodnes stále patrná. Nízký Jeseník ovlivňovalo 

a výrazným způsobem přetvářelo především pět etap geologických dějů – 1) intenzivní 

zvětrávání a zarovnávání zemského povrchu během druhohor a starších třetihor; 

2) vertikální pohyby zemských ker podél hlubokých zlomů v mladších třetihorách; 

3) vulkanická činnost na rozhraní třetihor a čtvrtohor; 4) silná říční eroze v mladších 

třetihorách a čtvrtohorách; 5) mrazové zvětrávání v ledových dobách starších čtvrtohor. 

(Janoška, 2001) 
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Obrázek 1: Zjednodušená geologická mapa (upraveno dle Geologie České republiky) 

2.2 Geomorfologie 

Nízký Jeseník se rozkládá na ploše 2 894 km2 a má střední nadmořskou výšku 

482,5 m a střední sklon 5º14´. Je tvořen těmito podcelky:  

 Slunečná vrchovina,  

 Bruntálská vrchovina,  

 Domašovská vrchovina,  

 Vítkovská vrchovina,  

 Oderské vrchy,  

 Brantická vrchovina,  

 Tršická pahorkatina,  

 Stěbořická pahorkatina.  

Převážná část Nízkého Jeseníku má charakter ploché vrchoviny, jejíž jihozápadní 

a jihovýchodní okraje jsou rozřezány hlubokými údolími a omezeny příkrými svahy. Na 

severozápadní až severovýchodní straně pak plochá vrchovina Nízkého Jeseníku na mnoha 

místech pozvolna přechází do hornatiny Hrubého Jeseníku, nebo do pahorkatinného reliéfu 
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Slezské nížiny. Tršická pahorkatina, ležící na jihu Nízkého Jeseníku, je od hmoty 

přiléhajících Oderských vrchů výrazně oddělena příkrým svahem. (Janoška, 2001) 

Slunečná vrchovina je se svou rozlohou 54 km2 nejmenší, ale nejvyšší z podcelků 

Nízkého Jeseníku. Vrchovina představuje široký, severojižně orientovaný hřbet, který je 

omezený zlomovými svahy většinou výrazněji ze západní strany. Na jižní straně hřbet 

vrcholí plochou elevací Slunečné (800 m) a na severu prořezává vrchovinu průlomové 

údolí Moravice. Za zhlédnutí zde stojí zbytek stratovulkánu Venušiny sopky (644 m) 

a profil lávovým proudem se sloupcovitou odlučností čediče u obce Mezina. V okolí obce 

Nová Pláň se dříve dolovala měděná ruda a zůstaly zde zachovány terénní těžební tvary. 

(Bína, Demek, 2012) 

Bruntálská vrchovina má rozlohu 659 km2 a leží v severozápadní části Nízkého 

Jeseníku. Vrchovina je mírně zvlněná krajina a skládá se z několika dílčích tektonických 

ker. Geomorfologicky se v území projevují i mladé terciérní až kvartérní sopečné tvary a 

do malé části severovýchodně od Rýmařova zasahuje i CHKO Jeseníky. Bruntálská 

vrchovina se skládá z deseti okrsků. Ve světlohorské vrchovině probíhala v minulosti těžba 

zlata (u Andělské Hory) a polymetalických rud (u Staré Rudné). Pod touto vrchovinou se 

nachází úzká Bruntálská kotlina. V Břidličenské pahorkatině je k vidění kvartérní sopka 

Uhlířský vrch, kde dříve fungoval kamenolom, který odkryl vrstvy tufů se sopečnými 

bombami. U Břidličné a Rýžoviště probíhala těžba železných rud. V rámci podcelku je 

nejvyšší Moravická vrchovina, která se rozkládá při úpatí Hrubého Jeseníku. Rešovská 

hornatina je rozbrázděna hlubokými údolími vodních toků a za vidění zde stojí národní 

přírodní památka Rešovské vodopády. U Horního Města se dříve těžily polymetalické rudy 

a u osady Ruda železná ruda. V jižní části Bruntálské vrchoviny se nacházejí úzké a svažité 

okrsky Plinkoutská pahorkatina a Řídečská pahorkatina. Mezi Bruntálem a Horním 

Benešovem leží Razovská vrchovina, ve které najdeme přírodní památku Razovské tufity. 

Na východní straně leží Hornobenešovská vrchovina, ve které lze nalézt terénní stopy po 

dobývání rud zlata, stříbra, mědi a železa. U Slezské Harty se nachází poslední okrsek 

Roudenská vrchovina, ve které se tyčí dvě sopky, Velký a Malý Roudný. (Bína, Demek, 

2012) 

Domašovská vrchovina o rozloze 466 km2 leží ve střední části Nízkého Jeseníku. 

Vrchovina je rozdělena do čtyř okrsků. Severní část převážně zabírá Libavská vrchovina, 
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pro kterou jsou typické plošiny v průměrných výškách 600–650 m n. m. Ve východní části 

se krajina sklání prudším svahem do údolí řeky Moravice s údolní nádrží Kružberk. 

Libavská vrchovina obloukovitě svírá Červenohorskou vrchovinu, ve které v minulosti 

probíhala těžba kulmských břidlic. Jívovská vrchovina má značnou členitost, jenž vznikla 

v důsledku vodních toků, které rychle mění rozevřený úvalovitý profil na sevřený 

a hluboký. Na jihu se nachází Radíkovská vrchovina, která je krajinou tektonicky 

pokleslých ker na styku s Uničovskou plošinou v Hornomoravském úvalu. (Bína, Demek, 

2012) 

Vítkovská vrchovina má rozlohu 998 km2 a vystupuje nad sníženinami Oderské 

brány a Poopavské nížiny. V sevřeném průlomovém údolí prořezává celou vrchovinu řeka 

Moravice. Vítkovská vrchovina se skládá z devíti okrsků. Na jihu se nachází Potštátská 

vrchovina, pro kterou jsou charakteristické plošiny. Pod Potštátem se nachází tzv. 

Potštátské skalní město, které vytvořily tvary mrazového zvětrávání drob na svahu údolí 

Veličky. U města Odry se rozkládá Oderská kotlina, která existovala již v neogénu, jak 

o tom svědčí nánosy z poslední mořské záplavy. Stejně tak to platí i o Fulnecké kotlině, do 

které navíc v pleistocénu zasáhl pevninský ledovec a výrazná kra mezi oběma kotlinami je 

vymezena jako Tošovická vrchovina. Uprostřed mezi řekou Moravicí a Odrou leží 

plošinatá Heřmanická vrchovina. Značně členitá krajina ležící po obou stranách 

průlomového údolí Moravice patří do Melčské vrchoviny. Severozápadní část mezi údolími 

řek Moravice a Hvozdnice vyplňuje Leskovecká pahorkatina. Ve východní části podcelku 

se nachází Těškovická pahorkatina, která představuje již zřetelně se snižující část a plošiny 

zde nejčastěji dosahují výšky 350-400 m n. m. Nejvýchodněji je položená Děhylovská 

pahorkatina, jejíž nadmořská výška je pod 250 metrů. (Bína, Demek, 2012) 

Oderské vrchy o rozloze 181 km2 jsou tvořeny především zvlněnými plošinami 

zbytků holoroviny ve výškách okolo 500-600 m n. m. Rozdělují se do dvou okrsků. 

Jihozápadní část je tvořena Kozlovskou vrchovinou, jejíž krajina se vyznačuje širokými 

rozvodními hřbety, z nichž vlastní vrcholy vystupují jen nezřetelně. Na severovýchodě se 

prostírá Boškovská vrchovina, která má velmi podobné rysy georeliéfu, avšak nadmořská 

výška plošin je zde o něco nižší. (Bína, Demek, 2012) 

Brantická vrchovina má rozlohu 237 km2 a je nejsevernější částí Nízkého Jeseníku. 

Je krajinou plošin a četných kupovitých pahorků – suků a ruwarů. Celkově se vrchovina 
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svažuje k severním a severovýchodním okrajům podcelku. Je složena ze dvou okrsků. 

Vyšší a rozlehlejší část je tvořena Krasovskou vrchovinou, na které se nacházejí plošiny 

holoroviny s typickými výškami okolo 600 m n. m. V jihovýchodní části Brantické 

vrchoviny se nachází okrsek Lichnovská vrchovina. Ta je vyplněna mírně zvlněnými 

plošinami, které zvolna stoupají k jihozápadu, kde se nachází velmi plochý nejvyšší vrchol 

o výšce 505 metrů – Nad kukačkou. (Bína, Demek, 2012) 

Tršická pahorkatina má rozlohu 153 km2 a je jižním výběžkem Nízkého Jeseníku. 

Představuje tektonickou kru mezi dvěma zlomovými liniemi. Tršická pahorkatina je 

rozdělena do dvou okrsků. Vyšší část byla vymezena jako Přáslavická pahorkatina. Mezi 

obcemi Grygov a Krčmaň nalezneme opuštěné vápencové kamenolomy s drobnějšími 

krasovými jevy. Pod Přáslavickou pahorkatinou se rozkládá Čekyňská pahorkatina. (Bína, 

Demek, 2012) 

Stěbořická pahorkatina leží západně od Opavy a má rozlohu 167 km2. Najdeme 

zde dva okrsky. Vyšší a členitější část území s mírně zvlněným a k východu se svažujícím 

povrchem se nazývá Heraltická pahorkatina. Nižší část tvoří Zlatnická pahorkatina, která 

se zplošťuje a dále snižuje směrem k východu a jihovýchodu. (Bína, Demek, 2012) 

2.3 Hydrologie 

Voda je nejtrpělivějším sochařem modelujícím tvář krajiny, bez které by se k obloze 

netyčily vznešené horské štíty, nebylo by rozlehlých jezer ani studánek. Nízký Jeseník 

vytváří mírně zvlněnou náhorní rovinu, která je protkaná četnými údolími řek, potoků 

a nalezneme zde i velké vodní nádrže. Nejvýznamnějšími vodními toky jsou řeky Odra, 

Budišovka a Moravice. (Degen, Stehlík, 1991) 

Řeka Odra pramení v Nízkém Jeseníku u obce Kozlov a na svém konci ústí do 

Štětínského zálivu a Baltského moře. Velká část řeky včetně pramene leží ve vojenském 

újezdu Libavá. Pramen tvoří pod mříží ukrytá studánka v nadmořské výšce 632 metrů, ze 

které vytéká malý potůček do údolí pod pramenem. Na svém konci má však Odra více než 

kilometr na šířku a připomíná spíše jezero než řeku. Na své trase sbírá vodu z 118 600 

kilometrů čtverečních a v Česku se do jejího toku dostane voda z 10 288 kilometrů 

čtverečních. Na našem území dosahuje délky jen 131 kilometrů, ale celková délka toku 

činí více než 861 kilometrů. Ve vojenském újezdu se koryto řeky nachází prakticky 
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v nedotčeném a téměř přírodním stavu. Svůj přirozený ráz si řeka ponechává až po 

Jakubčovice nad Odrou, přes zástavbu Oder a Mankovic bylo její koryto třeba stabilizovat 

místními úpravami. (Šindlářová, Kobza, 2007) 

Řeka Budišovka pramení v samotném srdci Nízkého Jeseníku, v nadmořské výšce 

680 metrů pod Červenou horou. Řeka měří pouhých 18 kilometrů a plocha povodí je 

celkem 63 kilometrů čtverečních. Nejdříve potok směřuje od svého pramene 

severovýchodním směrem, protéká obcí Guntramovice a poté se obrací na východ k městu 

Budišov nad Budišovkou. Od města pak dále teče jihovýchodním směrem, až ke svému 

ústí do řeky Odry. I když Budišovka nepatří k těm největším řekám, tak ve své krajině 

hraje významnou roli. (Šindlářová, Kobza, 2007) 

Řeka Moravice teče z vysokých hor Hrubého Jeseníku až do Opavské nížiny. Její 

tok měří 100 kilometrů a odvodňuje celkem 901 kilometrů čtverečních krajiny. Řeka 

pramení v nadmořské výšce 1 135 metrů, jižně od vrcholu Praděd na svahu Vysoké hole. 

Od pramene se řeka vrhá do Velké kotliny, což je mohutné ledovcové karové údolí, a teče 

jihovýchodním směrem k Malé Morávce. Zde se koryto řeky láme téměř o 90 stupňů 

a směřuje k městu Břidličná, kde dále pokračuje ke Slezské Hartě. Hladinu řeky vzdouvají 

celkem dvě vodní nádrže, Slezská Harta a Kružberk. U zříceniny hradu Vikštejn se koryto 

řeky opět láme a směřuje severovýchodně k městu Opava. Na okraji města Opava potom 

řeka Moravice ústí do řeky Opavy. (Šindlářová, Kobza, 2007) 

2.4 Klima 

Nízký Jeseník patří k mírně teplé oblasti, přesto zde lze pozorovat velkou 

rozmanitost podnebí a velké rozdíly na poměrně krátké vzdálenosti. Na západní straně jsou 

charakteristické dlouhé a drsné zimy, kde první sněžení bývá zaznamenáváno v první 

dekádě listopadu, to poslední pak v druhé dekádě dubna. Znečištění vzduchu je zde 

relativně nízké. (Degen, Stehlík, 1991) 

Průměrné roční teploty se zde pohybují mezi 6 °C až 7 °C. V letních měsících 

(červenec, srpen) se v Nízkém Jeseníků pohybují průměrné teploty kolem patnácti stupňů 

celsia, zatím co v zimních měsících (od prosince do února) se průměrná teplota pohybuje 

od -3 °C do -5 °C. (Jensen, 2018) 
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2.5 Fauna a flóra 

Lesní společenstva Nízkého Jeseníku tvoří především acidofilní nebo vápnomilné 

bučiny. Hojně se zde vyskytuje také vegetace luk všech typů. Vlhké aluviální nebo 

mezofilní louky středních poloh či výslunné xerotermní trávníky s výskytem teplomilných 

druhů rostlin. Všechny tyto typy luk byly v minulosti výrazně ovlivněny absencí péče o ně, 

změnou hydrologických poměrů, nebo totální likvidací, jakou mohla být například 

přeměna na ornou půdu. (Balák, 2004) 

I po zásazích člověka je zde na mnoha místech zachována přírodní struktura lesů, 

které tvoří bučiny, habrové doubravy, suťové lesy apod. Vedle smrkových monokultur tak 

můžeme spatřit zbytky smíšených porostů dubo-habrových hájů. Na loukách podél řeky 

Moravice lze objevit nejen množství pryskyřníků, zvonků a chrp, ale také například 

vzácnou lilii zlatohlavou (Lilium martagon), žluťuchu orlíčkolistou (Thalictrum 

aquilegiifolium), čistec alpský (Stachys alpina), měsíčnici trvalou (Lunaria rediviva) 

a mnoho dalších. Na skalních stěnách a skalách údolí Moravice se dochovala rostlinná 

společenstva pramenišť, mokrých luk a mokřadů. Vyskytují se zde také velmi staré stromy, 

většinou lípy a duby. V okolí Radkova upoutá pozornost stoletý cedrový háj o rozloze 

téměř 1 ha. (Flora Hradecka, 2003) Od Krnova až k Městu Albrechtice se vyskytuje vysoce 

hodnotný ekotyp borovice lesní (Pinus sylvestris), a tím je borovice cvilínská. Roste na 

sprašových překryvech a flyšovitých souvrstvích břidlic a drob. (Menzel, 2004) 

Z fauny zde můžeme zahlédnout stádo muflonů (Ovis musimon) nebo jelenů (Cervus 

elaphus), divočáky (Sus scrofa), jezevce (Meles meles), kuny (Martes) nebo lišky (Vulpes 

vulpes). Pro údolní nivu je pak typický mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a ještěrka 

živorodá (Zootoca vivipara). Mezi poměrně vzácnými druhy se zde nachází jezevec lesní 

(Meles meles) a v řece Moravici můžeme spatřit i raky (Astacus). (Fauna Hradecka, 2003) 
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3 Obecná charakteristika Nízkého Jeseníku 

Nízký Jeseník ležící na severu Moravy a Slezska charakterizují především hluboká 

údolí. Prostor mezi údolími vyplňují rozsáhlé plošiny s typickým zarovnaným povrchem. 

(Vlach, 1958) Tato rozsáhlá vrchovina je řídce osídlenou oblastí a v minulosti byla jen 

málo postižena průmyslem. Drsná podhorská krajina Nízkého Jeseníku může turistům 

nabídnout stále zachovalou přírodu, jakou už na mnoha místech v naší republice 

nenajdeme. (Janoška, 2001) Součástí Nízkého Jeseníku jsou také přírodní parky Moravice, 

Oderské vrchy, Sovinecko a Údolí Bystřice. 

 

Obrázek 2: Hranice Nízkého Jeseníku (Zdroj: Mapy.cz) 

3.1 Technické památky 

K technickým památkám můžeme zařadit především takové památky, které souvisejí 

s těžbou, výrobou, dopravou nebo skladováním. Tedy například mosty, doly, mlýny, 

sýpky, sušárny, hospodářské stavby nebo průmyslové objekty. 
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3.1.1 Větrný mlýn v Litultovicích – Cholticích 

V obci Choltice u Litultovic si můžeme prohlédnout větrný mlýn německého typu 

z roku 1833. Dříve mlýn stával v obci Sádek, nedaleko Choltic, ale původní majitel mlýn 

rozebral a prodal jinému mlynáři. Mlýn byl naplno využíván až do roku 1941, po válce už 

sloužil jen ke šrotování a od založení JZD v roce 1963 se stal nepotřebným a začal chátrat. 

Mlýn byl jako první v naší republice zpřístupněn veřejnosti, a to v roce 1969. kdy zde 

vznikla muzeální expozice sekernického nářadí a potřeb pro hospodářství a domácnost. 

Roku 1989 byl mlýn prodán zpátky poslednímu mlynáři. Zajímavostí na tomto větřáku je 

větrné kolo s průměrem 17,3 m, jenž je největší u nás. (Šírová-Motyčková, Šír, 2012) 

V současné době je mlýn přístupný pouze po domluvě a k prohlídkám se musí 

objednávat. K mlýnu se dostaneme odbočkou ze silnice č. 46 vedoucí mezi Opavou 

a Šternberkem. 

 

Obrázek 3: Větrný mlýn v Litultovicích - Cholticích (Zdroj: vlastní) 
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3.1.2 Větrný mlýn v Hlavnici 

Nedaleko od obce Hlavnice se nachází větrný mlýn německého typu pocházející 

z roku 1810. Od roku 1929 byl ve vlastnictví pana Josefa Raaba, podle kterého se dnes 

nazývá Raabův mlýn. Naposledy byl použit roku 1952 a o rok později získala celé stavení 

rodina Vincence Jaroně. Mlýn postupně chátral, až do roku 1974, kdy byl mlýn za přispění 

Jednotného zemědělského družstva z Kravař opatřen novými křídly a znovu zastřešen. 

(Šírová-Motyčková, Šír, 2012) 

Postupem času byl mlýn dále opravován a přilehlá stodola byla předělána na 

mlynářské stavení pro muzejní účely. Do areálu byly převezeny i dva dvoupatrové 

špýchary pocházející z roku 1856. Skupina staveb měla být základem přírodního skanzenu 

slezské lidové architektury, jenž tyto typické hospodářské budovy opavských statků z 19. 

století představovaly. Snahy o založení skanzenu však zmařily nevyřešené restituční 

nároky, kdy se o navrácení majetku přihlásilo více rodin. V současné době mlýn znovu 

chátrá a obdivovat jej můžeme pouze z venčí. (Šírová-Motyčková, Šír, 2012) 

Z technického hlediska je Raabův mlýn velice zajímavý a v naší zemi neobvyklý. 

Mezi zvláštnosti tohoto mlýnu patří například aktivní plocha větrných křídel, která je na 

rozdíl od ostatních mlýnů složena ze dvou rovin svírajících úhel asi 25º. (Šírová-

Motyčková, Šír, 2012) 

Raabův větrný mlýn se nachází mezi obcemi Hlavnice a Bratříkovice. V blízkosti 

mlýnu vede cyklotrasa č. 6159. 
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Obrázek 4: Větrný mlýn v Hlavnici (Zdroj: vlastní) 

3.1.3 Weisshuhnův kanál 

Velmi zajímavou technickou památku Weisshuhnův kanál najdeme na řece 

Moravici, v blízkosti města Hradec nad Moravicí. Po jeho boku vede červená turistická 

značka a celá tato trasa návštěvníky nejen okouzlí přírodními scenériemi, ale i seznámí 

s unikátní památkou, za jejímž vznikem stojí odvaha, vytrvalost a cílevědomost jediného 

člověka. (Toušlová et al. 2005) 

Byl to Carl Weisshuhn, úspěšný místní podnikatel, který se rozhodl pro stavbu 

vlastní papírny v obci Žimrovice. Pro chod budoucí továrny však musel zajistit dostatek 

elektrické energie a také množství vody. Vodu chtěl k továrně přivést kanálem v příkrých 

skalnatých svazích nad řekou Moravicí. Tomuto nápadu se však všichni úředníci vysmáli 

a nechtěl s tím mít nic společného ani žádný projektant či stavitel. (Toušlová et al. 2005) 

Proto se Carl Weisshuhn pustil do měření a přípravných prací pouze za pomocí svých synů 

a roku 1890 se jim podařilo získat stavební povolení na vodní dílo i samotnou papírnu. 

(Šírová-Motyčková, Šír, 2012) 
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Při výstavbě továrny nenastaly žádné větší komplikace, se stavbou náhonu to ovšem 

bylo složitější. Dělníci museli zajistit nepropustnost vodního díla, k čemuž používali 

udusaný jíl. Dostatečné utěsnění celé stavby jim trvalo přes dva měsíce. Dělníci museli 

také ve skále ručně prorazit tři tunely, jelikož trhaviny nebylo možné použít. Těsně před 

dokončením bylo dílo v důsledku povodní zaplaveno směsí bahna a kamení. I přes všechny 

komplikace byl 3,5 kilometrů dlouhý náhon po devíti měsících práce v roce 1891 úspěšně 

dokončen. Poté se po vodách kanálu plavilo dříví ze vzdálenosti až 60 km, což 

představovalo velmi pohodlné a efektivní řešení dopravy až přímo do továrny. Kanál do 

továrny přiváděl také vodu potřebnou k výrobě papíru a elektrické energie. (Toušlová et al. 

2005)  

Weisshuhnův kanál je využíván dodnes a turistickou trasu vedoucí podél této 

technické památky si můžeme projít celoročně.  

 

Obrázek 5: Weisshuhnův kanál (Zdroj: vlastní) 

3.1.4 Rozhledna Cvilín 

Rozhledna se nachází na Předním Cvilínském kopci ve městě Krnov, v těsné 

blízkosti u státních hranic s Polskem. Byla postavena v roce 1903 podle projektu architekta 
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Ernsta Latzela. Rozhlednu postavila krnovská sekce Moravsko-slezského horského spolku. 

Na výstavbě se finančně výrazně podílel kníže Lichtenštejn, podle kterého se rozhledna 

nazývala Lichtenštejnská rozhledna. Celkové náklady na stavbu tehdy činily 11 600 

rakouských korun. (Technické památky Česka, 2016) 

Věž je dnes vysoká 29 metrů a na její vrchol stoupá 144 schodů. Původně byla věž 

o 4 metry vyšší, jelikož se nad vyhlídkovým ochozem zvedala úzká věžička, která kryla 

výstupové schodiště. V roce 1947 však byla při jedné z rekonstrukcí věžička odstraněna. 

(Technické památky Česka, 2016) 

Rozhledna nám nabízí výhledy na centrum města Krnov, nedalekou zříceninu 

původně gotického hradu Cvilín ležícím na tzv. Zadním kopci, Petrův rybník, Jeseníky 

s horou Praděd, Beskydy a Polsko.  

 

Obrázek 6: Rozhledna Cvilín (Zdroj: vlastní) 
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3.2 Vodní díla 

3.2.1 Slezská Harta 

Tato vodní nádrž je vybudovaná na řece Moravici u obce Slezská Harta a se svým 

objemem devíti set hektarů je největší vodní plochou v Moravskoslezském kraji. (Nohejl, 

2012) 

Hlavním účelem výstavby bylo posílení níže ležícího vodárenského zdroje Kružberk. 

Mezi další účely patřilo například zlepšení průtoků na řece Moravici, Opavě i Odři, 

možnost odběru vody pro průmysl a využití vodní energie. (Nohejl, 2012) 

V roce 1984 se začaly vykupovat pozemky v zaplavené oblasti a zahájil se 

geologický průzkum. Ten ukázal, že podloží v místě budoucí hráze je tvořeno kulmskými 

horninami obsahující jílovité břidlice a vložky prachovců. Na pravém břehu byly tyto 

kulmské horniny překryty lávovým příkrovem čedičových hornin. Tento lávový proud se 

zde vylil před mnoha lety ze sopky Velký Roudný. Podloží hráze bylo nutné utěsnit 

injekční clonou do hloubky 10 až 55 metrů. Hráz je zavázána do skalního podloží injekční 

štolou a na pravém břehu zavazovací stěnou. (Nohejl, 2012) 

Stavba tohoto vodního díla začala v roce 1987 a trvala deset let. Hráz je sypaná se 

šikmým středním jílovým těsněním, dvoustupňovým pískovým filtrem, štěrkovou 

přechodovou částí a kamenitou stabilizační částí. Odběr surové vody z nádrže je umožněn 

ze čtyř horizontů a součástí tohoto vodního díla je i vodní elektrárna se dvěma 

Francisovými turbínami. (Šírová-Motyčková, Šír, 2012) 

Vodní nádrž se nachází jihovýchodně od Bruntálu a při její návštěvě se můžeme 

nejen okoupat, ale vyzkoušet i například vyjížďky na loďkách, rybaření, jachting nebo 

i windsurfing. 
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Obrázek 7: Slezská Harta (Zdroj: vlastní) 

3.2.2 Kružberk 

Vodní nádrž Kružberk se nachází na řece Moravici u obce Kružberk. Stavba 

přehrady započala v roce 1948 a trvala sedm let. V tu dobu to byla první údolní nádrž 

v povodí řeky Odry. (Kružberská přehrada, 2018) 

Původním záměrem bylo vybudovat vodní nádrž převážně za účelem energetickým 

a zlepšit průtok pro zásobování ostravského průmyslu vodou. Ale s ohledem na rostoucí 

potřeby pitné vody byl původní záměr změněn na využití pro vodárenské účely. 

(Kružberská přehrada, 2018) 

Dnes tato vodní nádrž úzce spolupracuje s výše ležící nádrží Slezská Harta 

a společně zajišťují dodávku surové vody pro vodárnu v Podhradí, vylepšují průtoky na 

Moravici, Opavě a Odři a vytvářejí lepší podmínky pro život v tocích. Významnou funkcí 

těchto nádrží je také povodňová ochrana. (Kružberská přehrada, 2018) 

Kružberská betonová tížní hráz je vysoká 32,6 metrů a její založení bylo provedeno 

do skalního podloží, které je tvořeno kulmskými břidlicemi, slepenci a drobami. Podloží 

bylo nutné utěsnit jednořadou injekční clonou do hloubky 25 až 30 metrů. (Polar, 2018) 
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K tomuto vodnímu dílu patří také zemní sypaná hráz výšky 19,6 metrů, která se 

nachází na pravostranném přítoku Lobník a slouží k zachycení splavin. (Kružberská 

přehrada, 2018) 

Ve vodní nádrži není umožněno koupání ani provozování vodních sportů, může se 

zde však rybařit. K nádrži vede také značená turistická trasa nebo cyklotrasa. Vodní dílo 

leží severně od města Budišov nad Budišovkou.  

 

Obrázek 8: Přehrada Kružberk (Zdroj: vlastní) 

3.3 Lomy 

3.3.1 Svobodné Heřmanice – Šifrův lom 

Tento zatopený břidlicový lom se nachází u obce Svobodné Heřmanice na Opavsku. 

Lom je dlouhý asi 500 m a široký 30 až 70 m. Jeho maximální hloubka je necelých 

36 metrů. (Kudela, Valenta) 

Těžba břidlice byla započata asi v roce 1755. Pozastavena byla až za první světové 

války, ale po skončení byla zase obnovena, avšak se těžilo už jen v omezeném objemu. Za 



René Foltys: Cestovní ruch v oblasti Nízkého Jeseníku 

18 

 

druhé světové války byla těžba zase pozastavena a to až do roku 1945. Poté se zde už těžilo 

jen málo a lomová jáma byla postupně zaplavovaná. (Kudela, Valenta) 

Dnes je tento zatopený lom velice oblíbeným místem jak u turistů, tak i potápěčů. 

Potápěči se zde sjíždějí z celé České republiky ale také z nedalekého Polska. Bylo zde 

dokonce založeno občanské sdružení Šifr, které sdružuje zájemce o sportovní potápění 

v tomto zatopeném lomu. Potápěči mohou na dně lomu spatřit například ponornou kabinu 

Permon (dříve v ní probíhaly pokusy s dlouhodobým pobytem člověka pod vodou), 

stromy, vrak automobilu, plechovou vanu, autobusovou zastávku, elektrický sloup 

a mnoho dalšího. Lom je celoročně volně přístupný a nachází se u něj i velké parkoviště. 

(Kudela, Valenta) 

 

Obrázek 9: Lom Šifr (Zdroj: vlastní) 
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3.4 Přírodní památky 

3.4.1 Velký Roudný 

Hora Velký Roudný se nachází nad obcí Roudno a je největší sopkou na území 

Nízkého Jeseníku. Společně s Malým Roudným patří mezi jedny z nejmladších sopek ve 

střední Evropě. Na seznamu chráněných přírodních výtvorů je zapsána od roku 1965. Na 

vrcholu hory se nachází dřevěná rozhledna a kaplička sv. Michala, která byla postavena 

začátkem dvacátého století. (Vurm, 2003) Rozhledna je otevřena celoročně a vyhlídková 

plošina je v sedmnácti metrech, na kterou vede 72 schodů. 

Na svahu Velkého Roudného můžeme i dnes pozorovat terénní tvary mohutného 

lávového proudu, který končí až ve Slezské Hartě. Tyto svahy Velkého Roudného jsou 

tvořeny především vrstvami strusky, sopečných pum a sopečného popele. Dříve se 

v blízkosti hory těžila železná ruda a byly zde i nálezy ryzího zlata. (Vurm, 2003) 

Na vrchol vede z obce Roudno zelená turistická značka a od nedaleké silnice, kde se 

dá zaparkovat, je to na vrchol sopky necelý kilometr. Výstup na vrchol je však poměrně 

příkrý. 
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Obrázek 10: Výhled z rozhledny na Velkém Roudném (Zdroj: vlastní) 

3.4.2 Venušina Sopka 

Tato vyhaslá čtvrtohorní sopka s vrcholem ve výšce 643 metrů se nachází 

v Bruntálské vrchovině. Tvar vulkánu je mírně kupovitý a jeho vrchol v minulosti výrazně 

poznamenala těžba. Rozsáhlé stopy po opuštěných lomech jsou zde velmi zřetelné, jámy 

a skalní stěny však vesměs už zarůstají dřevinami. Můžeme zde najít několik kráterů 

a lávové jeskyně.(Atlas Česka, 2018) Vrchol sopky je tvořen rezavě zbarvenou struskou 

a sopečným pískem. Dříve byl tento materiál ze sopky odvážen a využíval se ve 

stavebnictví. (Vurm, 2003)  

Prohřívaný povrch tohoto hřbítku umožňuje uchytit se zde teplomilné vegetaci, které 

zde kvete v barevné a pestré druhové skladbě. Především na okrajích volných ploch 

dominují počátkem léta rozsáhlé plochy nádherného žlutého rozchodníku ostrého. Náletem 

se na vytěžených plochách rozšířila bříza, habr, líska, javory nebo vrby. Barevnost 

a druhová pestrost bylinných porostů se také zapříčinila za zvýšení turistické přitažlivosti 

jinak šedivé a fádní Venušiny sopky. (Balák, 2004)  
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Venušina sopka dosud nebyla prohlášena za chráněné území. Automobil můžeme 

zaparkovat v obci Mezina, vzdálené od Venušiny sopky 1,8 km. Na její vrchol nás dovede 

modře značená turistická značka. 

 

Obrázek 11: Venušina sopka (Zdroj: vlastní) 

3.4.3 Lávový proud u Meziny 

Pod obcí Mezina můžeme spatřit bývalý lom, který nám odkryl rozsáhlý lávový 

proud z Venušiny sopky. Stěna, která svým vzhledem připomíná přírodní „varhany“ je 

složená z čediče a olivínu. (Vurm, 2003) Možnost pozorovat přímý profil lávovým 

proudem ve vrcholové části sopky není na našem území příliš běžná, a proto byla tato 

přírodní památka v roce 1997 vyhlášena k ochraně. (Balák, 2004) 

Lávový proud leží u obce Mezina, poblíž břehu vodní nádrže Slezská Harta. Nad ní 

se jihozápadním směrem zvedá vrchol Venušiny sopky. Přímo k lávovému proudu nás 

dovede speciální zeleně naučná stezka Po vulkanitech. 
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Obrázek 12: Lávový proud u Meziny (Zdroj: vlastní) 

3.4.4 Rešovské vodopády 

Jedná se o největší vodopády v Nízkém Jeseníku. Tato národní přírodní rezervace se 

nachází na rozhraní olomouckého a moravskoslezského kraje, v blízkosti obce Rešov. 

Vodopády vytvořila říčka Huntava protékající skalní soutěskou dlouhou asi 200 metrů. 

Největší vodopád zde padá z výšky sedmi metrů, nad ním se nachází ještě jeden menší 

vodopád a mnoho peřejí. (Krásně v kraji, 2016) 

Vydat se zde můžeme po zelené nebo červené turistické značce, z obce Rešov jsou 

vodopády vzdáleny asi 1,5 km. V obci můžeme bezplatně zaparkovat, občerstvit se 

v restauraci nebo si zde koupit suvenýr.  
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Obrázek 13: Rešovské vodopády (Zdroj: vlastní) 

3.5 Kulturně-historické památky  

3.5.1 Bruntál 

Zhruba 50 kilometrů severně od Olomouce se nachází město Bruntál. Bylo založeno 

počátkem 13. století a v minulosti to bylo hornické město. Původně se město nazývalo 

Freudensthal, z němčiny přeloženo jako radostné údolí, což mělo zřejmě vyjadřovat, že 

toto hornické město bude v důlním podnikání úspěšné a zdejším obyvatelům přinese 

radost. Zhruba v 15. století se začal původní název měnit, až nakonec městu zůstal 

současný název Bruntál. Dnes patří k těm nejstarším městům v České republice. (Vurm, 

2003)  

Ve městě se nachází zámek s bohatou historií. Dříve se jednalo o hrad, který byl 

někdy ve druhé polovině 16. století přestavěn na renesanční zámek. Zámeckou kapli 

a obrazárnu zde nechal vystavět řád německých rytířů, který zde sídlil 300 let. V 17. 

století, hlavně během třicetileté války, začal zámek chátrat a až v 18. století se dočkal 
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barokní přestavby, při které byl vybudován mohutný vstupní portál a schodišťový trakt. 

(Žák, Musilová, 2004) 

Bruntálské náměstí je čtvercového půdorysu a jeho dominantou je radnice z konce 

16. století, která byla postupem času barokně upravena a nakonec přestavěna v klasicistním 

stylu. Na náměstí dále stojí morový sloup se sochou Nejsvětější Trojice, památkově 

chráněné domy, mezi kterými je i například renesanční Gabrielův dům, a také se zde 

nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 13. století. (Žák, Musilová, 2004) 

 

Obrázek 14: Bruntál - náměstí (Zdroj: vlastní) 

3.5.2 Uhlířský vrch 

Uhlířský vrch se nachází v těsné blízkosti u města Bruntálu a se svým barokním 

kostelem je nepřehlédnutelnou dominantou kraje z většiny bruntálských příjezdových cest. 

Jedná se o jednu z bývalých jesenických sopek, která se stala vyhledávaným poutním 

místem. Lidé si dříve byli vědomi mocné energie skryté v útrobách kopce a na jeho 

samotném temeni postavili poutní kostel, ke kterému vede přes 200 let stará čtyřřadá 

lipová alej, svědčící o uměleckém zvládnutí širšího krajinného celku. (Vurm, 2003)  

Uhlířský vrch je velmi pozoruhodnou přírodní rezervací a patří k nejmladším 

vrstveným sopkám u nás z období rozhraní třetihor a čtvrtohor. Tehdejší těžba odkryla 
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profil sopky a ten nám ukazuje stopy tří za sebou jdoucích výbuchů, které daly místu 

dnešní charakter. Uhlířský vrch je však jen jedním ze sopečných útvarů Nízkého Jeseníku, 

dále sem patří ještě Velký a Malý Roudný, Venušina sopka, Červený kopec a řada menších 

sopečných výlevů v této oblasti. (Degen, Stehlík, 1991) 

Ke vzniku barokního kostela se váže legenda, která praví, že Augusti Oswald 

Liechtenstein, místodržící řádu německých rytířů, zde zabloudil při lovu a na pokraji smrti 

byl zachráněn uhlířem. V roce 1654 nechal z vděčnosti na tomto místě postavit dřevěnou 

kapli, pro kterou nechal pořídit kopii slavného obrazu Pasovské Madony s dítětem. Jelikož 

uctívaný obraz získával věhlas a přicházelo stále více poutníků, aby žádali o duchovní 

pomoc, tak v 1755 až 1758 byl vystavěn velký poutní kostel, který zde stojí dodnes. 

(Vurm, 2003) 

Uhlířský vrch leží tři kilometry jihozápadně od Bruntálu a díky zdaleka viditelnému 

baroknímu kostelu ho žádný návštěvník nepřehlédne. U lipové aleje je možnost parkování 

a ke kostelu vede zelená turistická značka. 

 

Obrázek 15: Uhlířský vrch (Zdroj: vlastní) 
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3.5.3 Fulnek 

První zmínka o městě Fulnek pochází z konce 13. století a za zakladatele města jsou 

považováni páni z Lichtenburka. Jeho dominantou byl gotický hrad, který byl přestavěn na 

renesanční Horní zámek. Dále se zde nachází mladší barokní Dolní zámek. (Heger, 2012) 

Centrum města je tvořeno čtvercovým náměstím s renesanční radniční věží, 

morovým barokním sloupem se sousoším Nejsvětější Trojice, sochou sv. Jana 

Nepomuckého a kašnou. Po bývalém městském opevnění se zde zachovala zvonice 

nazývaná Černá věž. Svůj památník zde má Jan Amos Komenský, který zde působil tři 

roky jako učitel na českobratrské škole. (Žák, Musilová, 2004) Památník je umístěn 

v budově bývalého bratrského sboru, která byla místem posledního pobytu J. A. 

Komenského na našem území před odchodem do vyhnanství. (Heger, 2012) 

V blízkém okolí města Fulnek se nachází rozlehlé přírodní parky s chráněnými 

lokalitami raka říčního. (Žák, Musilová, 2004) 

 

Obrázek 16: Fulnek - zámek (Zdroj: vlastní) 
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3.5.4 Hradec nad Moravicí 

Toto město vzniklo na tehdejší obchodní cestě, pod pohraničním gotickým hradem 

z roku 1060, který byl vybudován na úzkém skalním hřbetu.(Žák, Musilová, 2004) Hrad 

byl původně dřevěný, na vystavění gotického Hradce se silným opevněním se podílel ve 

13. století Přemysl Otakar II.(Štraub, Lenková, 2008) Tehdejší hrad byl v 17. století 

přestavěn na renesanční zámek a později přebudován v empírovém slohu. (Žák, Musilová, 

2004) 

Dnes tento zámecký komplex tvoří Červený zámek v novogotickém stylu s koncertní 

síní, hotelem a restaurací, Bílý zámek v empírové podobě a rozsáhlý přírodní park 

o rozloze 130 ha s cennými stromy a chráněnými rostlinami. Na zámku pobývaly 

významné osobnosti, jako je Ludwig van Beethoven, F. Liszt a pravděpodobně také 

N. Paganini. (Žák, Musilová, 2004) 

Na náměstí si můžeme prohlédnout kostel sv. Petra a Pavla z roku 1584, který byl 

původně postaven v renesančním slohu, ale v 18. století byl barokně upraven. (Toušlová et 

al. 2005) 

Za zmínku stojí také unikátní technické dílo Weisshuhnův kanál z druhé poloviny 

19. století, který vybudoval zakladatel místní papírny Carl Weisshuhn. Kanál se nachází 

v místní části Žimrovice, asi 4 km od centra města Hradec nad Moravicí. (Toušlová et al. 

2005) 
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Obrázek 17: Zámek Hradec nad Moravicí (Zdroj: vlastní) 

3.5.5 Hrad Sovinec 

Hrad vznikl v první polovině 14. století na širokém skalnatém ostrohu nad městem 

Sovinec a to z důvodu ochrany obchodní stezky, která tímto místem vedla. (Ondřej, 2007) 

Původní hrad byl tvořen válcovou věží, palácem a silnou hradbou. Hrad však zanedlouho 

prošel přestavbou v pozdně gotickém stylu a v polovině 16. století se na něm provedly 

renesanční úpravy. Stávající vzhled však hrad dostal až někdy v 17. století, kdy jej vlastnil 

řád německých rytířů, kteří jej silně opevnili. (Toušlová et al. 2005) Přesto se na hrad ještě 

několikrát útočilo a byl značně poškozen. Od 50. let 20. století se na hradě začaly dělat 

nejnutnější opravy a rekonstrukce. (Štraub, Lenková, 2008) V rekonstruovaných 

prostorách se nachází galerie a výstavní expozice.  Dnes má tento hrad nejzachovalejší 

a nejrozsáhlejší opevnění u nás. (Toušlová et al. 2005) 

Během turistické sezony se na hradě koná mnoho kulturních akcí. Sovinec leží 

přibližně 13 km jižně od Rýmařova a automobilem se k němu dostaneme po silnici 

č. 4456. 
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Obrázek 18: Hrad Sovinec (Zdroj: vlastní) 

3.5.6 Raduň 

Hlavním cílem turistů je zde nádherný čtyřkřídlý zámek s rozlehlým anglickým 

parkem a rybníky. Zámek byl vybudován v 16. století a později byl romanticky upravený 

na konci 19. století. (Žák, Musilová, 2004) V okolí zámku se prostírá jeden z největších 

krajinářských parků ve Slezsku. Součástí parku jsou rybníky a drobné stavby, jako je 

například ovčín, barokní sýpka nebo oranžerie. (Toušlová et al. 2005) 

Další zajímavou stavbou v obci je barokní Vošárna s unikátní valbovou střechou. 

Tato Vošárna, neboli prádelna, dříve patřila k technickému zázemí zámku. První zmínky 

o budově pochází z roku 1823 a prádlo pro panstvo se zde pralo až do roku 1945. Roku 

1958 byla Vošárna zapsána jako kulturní památka. Od ukončení provozu pak Vošárna 

dlouhá léta chátrala, k její rekonstrukci došlo až v roce 2008 díky čtyřem místním 

nadšencům, kteří se o rekonstrukci zasloužili. Dnes si v této budově můžeme prohlédnout 

malou expozici historických předmětů na údržbu a čištění oděvů. Krom toho se v budově 

pořádají i kulturní a společenské akce. (Toušlová et al. 2005) 
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V blízkosti zámku se také nachází Vitální svět Raduňka, která je ideálním místem 

pro odpočinek.  

Raduň leží zhruba 8 km jihovýchodně od Opavy a můžeme se sem dostat 

automobilem například po silnici č. 464, vedoucí mezi Opavou a Bílovcem. 

 

Obrázek 19: Zámek Raduň (Zdroj: vlastní) 

3.5.7 Šternberk 

První zmínky o městu pocházejí z roku 1296. Hlavní dominantou města je hrad 

z druhé poloviny 13. století, který byl založen pány ze Šternberka. Hrad se tyčil nad 

městem a střežil obchodní cestu, která vedla do Polska. (Daněk, Glet, 1999) Roku 1371 byl 

v blízkosti hradu postaven první moravský augustiniánský klášter, který založil Albert II. 

ze Šternberka. (Žák, Musilová, 2004) V letech 1480 až 1570 byl původní gotický hrad 

s válcovou věží přestavěn na renesanční. Přestavbu provedli páni Berkové z Dubé, kterým 

v těchto letech Šternberk patřil. (Daněk, Glet, 1999) 

Za vlády rodu Lichtenštejnů byl na konci 19. století hrad ještě naposledy upraven 

v novogotickém stylu. Lichtenštejnové vlastnili celé Šternberské panství od konce 



René Foltys: Cestovní ruch v oblasti Nízkého Jeseníku 

31 

 

17. století do 20. století. V roce 1742 obsadili město Prusové a obývali ho pouhých 

šestnáct let. (Daněk, Glet, 1999) 

Dnes můžeme uvnitř hradu spatřit krásnou sbírku středoevropského gotického 

umění. U hradu se také nachází rozsáhlý lesopark, který byl vytvořen v letech 1907-1909 

vídeňským architektem Albertem Eschem. (Daněk, Glet, 1999) 

Ve městě dále můžeme spatřit pozdně barokní kostel Zvěstování Panny Marie 

z druhé poloviny 18. století, náměstí s barokním Mariánským sloupem z roku 1719 a také 

řadu měšťanských klasicistních a empírových domů z přelomu 18. a 19. století. (Daněk, 

Glet, 1999) 

Každoročně se zde také pořádá Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu 

na trati ECCE HOMO. 

 

Obrázek 20: Hrad Šternberk (Zdroj: vlastní) 

3.5.8 Budišov nad Budišovkou 

Symbolem tohoto města je především břidlice, která po mnoho let představovala pro 

místní obyvatele cennou surovinu a také hlavní zdroj obživy. Břidlice, která se v tomto 

kraji nachází, se nazývá jílová a vznikla asi před 320 milióny lety ukládáním 
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a zkameněním vrstev mořského bahna. V celém Nízkém Jeseníku vzniklo mnoho lomů 

a hlubinných dolů na těžbu této břidlice. V samotném Budišově nad Budišovkou si ji 

můžeme prohlédnout na střeše radnice, nebo na nejstarší městské budově, která slouží jako 

muzeum břidlice. V muzeu najdeme expozici s dobovými fotografiemi, vytěženými 

vzorky, historickým nářadím a ukázky využití tohoto nerostu. (Toušlová et al. 2005) 

Od muzea se můžeme vydat na 33 kilometrů dlouhou Břidlicovou stezku, která vede 

kolem zaniklých důlních děl a břidlicových hald. Součástí stezky je i 12 informačních 

tabulí, které nás seznámí s podrobnostmi o těžbě břidlice. (Toušlová et al. 2005) 

Další dominantou města je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který se nachází na 

náměstí. Stavba kostela začala v roce 1747 a trvala osm let. Dvouvěží však bylo 

dokončeno až v roce 1912. Součástí kostela je i pozdně gotická plastika Madony s dítětem 

z 16. století a obraz sv. Barbory z roku 1700. (Toušlová et al. 2005) 

Za povšimnutí stojí také barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí na 

kamenném mostě z roku 1773. Most se nachází u muzea břidlice. (Toušlová et al. 2005) 

Budišov nad Budišovkou se nachází v blízkosti vodní nádrže Kružberk 

a automobilem se k němu dostaneme po silnici č. 443. 
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Obrázek 21: Budišov nad Budišovkou - muzeum břidlice (Zdroj: vlastní) 

3.5.9 Město Libavá 

Velkou část Nízkého Jeseníku zabírá území vojenského prostoru Libavá, které bylo 

vyhlášeno v roku 1946. Do této oblasti je dnes přísný zákaz vstupu. V celém vojenském 

prostoru byla většina vesnic srovnána se zemí, a to i včetně vzácných historických 

památek. Roku 1968 se ve vojenském prostoru usadili sovětští vojáci a po jejich odchodu 

v roce 1991 se některé okrajové části prostoru znovu zpřístupnily. (Toušlová et al. 2005) 

Mezi nejkrásnější památky, které se z tohoto vojenského prostoru dochovaly a které 

můžeme dnes navštívit, patří bývalý poutní kostel sv. Jakuba Staršího a sv. Anny v bývalé 

obci Stará Voda. Barokní kostel sv. Jakuba Staršího byl postaven v letech 1681 – 1690. 

Stavbu navrhl vídeňský císařský stavitel Giovanni Pietro Tencalla. Dva roky po dokončení 

kostela se začalo se stavbou piaristické koleje, která se stala významným centrem 

vzdělanosti a vystudovala zde řada později významných osobností, jako třeba Jan 

Evangelista Purkyně. Od 18. století se ve Staré vodě začaly organizovat poutě, kterých se 

každoročně zúčastnily tisíce lidí. Tato poutní tradice skončila za druhé světové války, kdy 

celou ves i s klášterem poničilo bombardování. Na konci války byl kostel ještě 

vydrancován ruskými vojáky. Už byl téměř odsouzen k likvidaci, ale naštěstí se díky 
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penězům od Němců, kteří zde dříve žili, dočkala památka částečné rekonstrukce. Dnes se 

na tomto místě opět konají poutě, a to například v sobotu a v neděli po svátku sv. Anny. 

(Toušlová et al. 2005) 

Vojenský prostor je turistům a převážně cyklistům otevřen každou sobotu, neděli 

a ve svátky. Ve vojenském újezdu je určitě na co se koukat a stojí za navštívení, i přes 

působení vojska totiž zůstává oázou krásné přírody, kterých u nás mnoho nenajdeme. 

(Toušlová et al. 2005) 

Cykloturistická stezka vede z obce Kozlov k pramenu řeky Odry. Kozlov se nachází 

necelých 30 km od Olomouce a dostaneme se k němu po silnici č. 441. 

Ke kostelu sv. Jakuba Staršího a sv. Anny ve Staré vodě se dostaneme po silnici 

č. 443, vedoucí mezi Budišovem nad Budišovkou a Městem Libavá. Ve Staré Vodě není 

možnost občerstvení ani ubytování a nenachází se zde autobusová ani vlaková zastávka. 

 

Obrázek 22: Kostel sv. Jakuba Staršího a sv. Anny v bývalé obci Stará Voda (Zdroj: vlastní) 

3.5.10 Rýmařov 

Město plné městských pamětihodností a nádherné okolní přírody se nachází na 

západním okraji nízkého Jeseníku. (Toušlová et al. 2005) 
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Město vzniklo ve druhé polovině 13. století. Už však před jejím vznikem zde stála 

tvrz, která chránila tehdy vznikající rudné doly a hamry. (Štraub, Lenková, 2008) Naleziště 

zlata a stříbra zde přilákala mnoho dobrodruhů z celé Evropy. Ve 13. a 14. století však 

těžbu zlata vystřídalo dolování a zpracování železných rud. Těžba drahých kovů zde 

způsobila mnoho konfliktů, na které doplatilo i samotné město. Město bylo vydrancováno 

a vypáleno. V roce 1790 postihl Rýmařov tak obrovský požár, že téměř celé město bylo 

zničeno. Poté bylo znovu postaveno v klasicistním a empírovém stylu, jenž si víceméně 

uchovalo až dodnes. (Toušlová et al. 2005) 

K nejvýznamnějším stavbám města patří bezesporu radnice na rýmařovském 

náměstí. Stavba radnice nese stopy mnoha architektonických stylů a je dnes ozdobou 

města. (Toušlová et al. 2005) 

Dále na náměstí můžeme spatřit dvě umělecká díla v podobě mariánského sloupu 

z roku 1683, který vznikl jako připomínka na morovou epidemii, a sochu sv. Jana 

Nepomuckého z roku 1736. V dolní části náměstí potom můžeme navštívit Městské 

muzeum, ve kterém se z mnoha expozic můžeme dozvědět o historii města a regionu, 

vývoji dolování, o geologii jižního Jesenicka a mnoho dalšího. (Toušlová et al. 2005) 

Nedaleko od náměstí se nachází kostel sv. Michala, který pochází z dob založení 

města. Po požárech byl kostel opraven v duchu klasicismu a historizujících slohů. 

Do Rýmařova se můžeme dostat automobilem po silnici č. 11 vedoucí mezi 

Šumperkem a Bruntálem. (Toušlová et al. 2005) 
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Obrázek 23: Radnice v Rýmařově (Zdroj: vlastní) 

3.5.11 Hrabyně 

Při návštěvě obce Hrabyně bychom určitě neměli zapomenout na Národní památník 

II. světové války. Stavba památníku započala v roce 1970 a poprvé byl zpřístupněn o deset 

let později, 26. dubna 1980. Hlavní dominantou celého areálu je mohutný betonový 

monument, který je tvořený dvěma obrovskými šikmými bloky. Kolem památníku jsou 

rozmístěna válečná děla, tanky a vojenská vozidla. Na symbolickém hřbitově se nachází 

tabulky s několika tisíci jmen válečných obětí. Uvnitř památníku můžeme navštívit 

expozici pohnutých válečných událostí. Z vyhlídkové terasy je také dobře viditelná oblast, 

kde probíhaly v roce 1945 boje za osvobození Ostravy. (Daněk, Glet, 1999) 

U památníku je možné zaparkovat a do výstavních prostor je bezbariérový přístup. 

Občerstvit se můžeme v restauraci, která je součástí areálu.  

Hrabyně je také známá jako poutní místo a automobilem se zde dostaneme po silnici 

číslo 11 vedoucí mezi Opavou a Ostravou. (Daněk, Glet, 1999) 
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Obrázek 24: Národní památník II. světové války (Zdroj: vlastní) 

3.5.12 Vikštejn 

Ve vzdálenosti 5 kilometrů severně od Vítkova se na vysokém skalnatém vrchu 

dochovaly mohutné zříceniny hradu Vikštejna.  Původní hrad byl postaven v polovině 

13. století a sloužil k ochraně jižní části opavského knížectví. Původně hrad sloužil 

nejspíše opavským knížatům. Roku 1464 koupil opavské knížectví král Jiří z Poděbrad. Na 

hradě poté sídlil Hynčík Bírka z Násilé, ale v roce 1474 přitáhl Matyáš Korvín se svými 

vojsky, hrad dobyl a rozbořil. V roce 1525 koupil vikštejnské panství Jan Planknar 

z Kyšperka a hrad výrazně přestavěl. V tu dobu se stal hrad nejpevnějším bodem na 

Opavsku. Za třicetileté války byl hrad obsazen Dány a po osvobození císařským vojskem 

byl hrad preventivně pobořen, aby případně znovu nepadl do rukou nepřítele. (Štraub, 

Lenková, 2008) 

Hrad Vikštejn naštěstí nebyl zcela srovnán se zemí a dnes si můžeme procházet jeho 

zříceninou. Hradní věž je dnes upravena na vyhlídku, ze které můžeme obdivovat lesy 
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Nízkého Jeseníku. V areálu zříceniny se konají kulturní a společenské akce a dostaneme se 

zde po silnici vedoucí z Vítkova na Podhradí. (Štraub, Lenková, 2008) 

 

Obrázek 25: Zřícenina hradu Vikštejn (Zdroj: vlastní) 

3.5.13 HEIPARK Tošovice 

HEIPARK je areál plný zábavy, odpočinku a relaxace, který najdeme v malé obci 

Tošovice mezi městy Fulnek a Odry. Pro návštěvníky byl otevřen poprvé v roce 2001, 

když zde byla vybudována první uměle vytvořená sjezdovka v České republice. Během pár 

let se z tohoto místa stal obrovský areál, který se dá využívat celoročně. Pro letní zábavu je 

zde koupaliště, plážový volejbal, bobová dráha o délce 964 metrů, tubing, lanové centrum 

a mnoho dalších atrakcí. V zimě mohou návštěvníci využít lyžařské sjezdovky, snowpark, 

nebo běžecké stopy. Součástí areálu je také golfové hřiště, ubytování a gastronomické 

služby. Toto atraktivní místo uprostřed nádherné přírody Oderských vrchů je vhodné téměř 

pro každého a návštěvníci se zde určitě nebudou nudit. (HEIPARK Tošovice) 
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V obci Tošovice se nachází také kostel sv. Martina postaveného podle projektu 

Leopolda Bauera. Původně zde stál dřevěný kostel z roku 1510, ale kvůli špatnému stavu 

musel být stržen a v letech 1914-1916 proběhla stavba nového kostela. (Lenoch, 2009) 

 

Obrázek 26: HEIPARK Tošovice (Zdroj: vlastní) 
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4 Analýza rozvoje cestovního ruchu v Nízkém Jeseníku 

4.1 Potenciál cestovního ruchu 

Nízký Jeseník má bezesporu bohatý přírodní, historický a kulturní potenciál, který se 

může intenzivně využívat pro turistiku a cestovní ruch. Tento potenciál se stal základem 

pro budování infrastrukturních zařízení, rekreačních zařízení a ubytovacích kapacit. 

Jestliže se má potenciál cestovního ruchu v Nízkém Jeseníku uváženě využívat a budovat 

k tomu potřebná zařízení, je nutné vyhodnotit podmínky pro cestovní ruch takovým 

způsobem, který poskytne komplexní obraz o vhodnosti tohoto území pro cestovní ruch 

z hlediska kvality, kapacitního využití, specializace, funkce a zatížení. 

4.2 Předpoklady cestovního ruchu 

K základním předpokladům rozvoje cestovního ruchu patří přírodní a kulturně-

historické předpoklady. Ty v sobě skrývají i další široké spektrum atraktivit, jako jsou 

technické, vojenské, církevní a další památky. Tyto předpoklady lze zařadit mezi 

lokalizační faktory cestovního ruchu, které rozhodují o konkrétní lokalizaci a funkčním 

využití dané oblasti cestovním ruchem. 

4.2.1 Přírodní předpoklady 

Tyto předpoklady mají relativně trvalý, časově neměnný charakter a výrazně 

pomáhají k rozvoji cestovního ruchu v dané oblasti. S rozvojem cestovního ruchu však 

v současnosti roste i tlak na přírodní prostředí a krajinu, který pak skutečně ovlivňuje jejich 

další vývoj. 

Přírodní atraktivity a pozoruhodnosti 

Přírodní atraktivitu zajišťují především geomorfologické, klimatické, hydrologické 

a biogeografické podmínky. Krajina Nízkého Jeseníku nabízí velké množství přírodních 

atraktivit. Jako jedna z mála v naší republice je zdejší krajina nezničená průmyslovou 

výrobou a pro turisty vytváří atraktivní prostředí pro trávení volného času. Najdeme zde 

například nejmladší vulkány v České republice, zarůstající haldy dříve těžených břidlic 

nebo opuštěné štoly obsazené netopýry. 
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Velkoplošná a maloplošná chráněná území 

Mezi velkoplošná chráněná území v naší republice ředíme národní parky (NP) 

a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Mezi maloplošná chráněná území patří národní 

přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) 

a přírodní památky (PP). 

V oblasti Nízkého Jeseníku se nenachází žádné velkoplošné chráněné území, 

okrajově zde zasahuje pouze CHKO Jeseníky. Z maloplošných chráněných území jsou 

početně nejčetnějším typem přírodní památky a přírodní rezervace, kterých je v Nízkém 

Jeseníku chráněno více než tři desítky. K nejvýznamnějším však patří dvě národní přírodní 

rezervace a dvě národní přírodní památky.   

Přírodní parky 

Jsou to území, která nemají ze zákona zvláštní ochranný statut, ale jsou obecně 

chráněná. Takových nalezneme v Nízkém Jeseníku dohromady čtyři. Největší z nich je 

Přírodní park Oderské vrchy, dále Přírodní park Sovinecko, Přírodní park Moravice 

a Přírodní park Údolí Bystřice. 

Rekreační vodní plochy 

Vodní plochy jsou významným přírodním předpokladem k rozvoji cestovního ruchu. 

Údolí Nízkého Jeseníku jsou bohatá na rekreační vodní plochy a jejich využití není nijak 

omezené. Klimatické faktory ovšem hrají svou roli, přesto se některé vodní plochy dají 

využívat celoročně.  

Významným turistickým centrem s možností koupání, provozování vodních sportů 

nebo rybaření je vodní nádrž Slezská Harta. Velkou nádrží je také Kružberk, kde je však 

koupání a provozování vodních sportů zakázáno. Další vodní nádrží vhodnou k rekreaci je 

nádrž Tršice nebo Pocheň. V krajině Nízkého Jeseníku nalezneme také velké množství 

rybníků nebo zatopených lomů, které mohou sloužit pro letní rekreaci. 

Rozhledny a zoologické zahrady 

Na okraji Nízkého Jeseníku se nachází zoologická zahrada Olomouc, kterou v roce 

2016 navštívilo 339,5 tisíc osob, čímž se stala 24. nejnavštěvovanějším místem v České 

republice. Mezi rozhlednami má největší význam pro cestovní ruch rozhledna na Velkém 
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Roudném, která svou vyhlídkovou plošinou přesahuje i vrchol zalesněné hory Slunečné 

(800 m n. m.). Další významné rozhledny Nízkého Jeseníku jsou: 

 Rozhledna Ježník u Krnova, 

 Rozhledna Cvilín, 

 Kudlichova rozhledna v Úvalně, 

 Rozhledna Kanihůra v Bílově, 

 Rozhledna Šance v Jakubčovicích, 

 Rozhledna v Zoo Olomouc. 

4.2.2 Kulturně-historické předpoklady 

Díky bohaté historii naší republiky se u nás vyskytuje nepřeberné množství 

historických a kulturních objektů, jako jsou historická jádra měst, venkovská lidová 

architektura, kostely, hrady, zámky, kláštery, technické památky nebo vojenské památky. 

Nejvýznamnější objekty jsou zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, 

což je nejvyšší stupeň mezinárodní ochrany. V České republice je takto chráněných 

památek k roku 2017 celkem dvanáct, bohužel ani jedna z nich však neleží v oblasti 

Nízkého Jeseníku. (České dědictví UNESCO, 2001) 

Národní kulturní památky 

Dalším stupněm ochrany a na úrovni našeho státu nejvyšším je národní kulturní 

památka (NKP). Těch se na území Nízkého Jeseníku nenachází mnoho, patří mezi ně: 

 Zámek Bruntál, 

 Zámek Hradec nad Moravicí, 

 Bratrský sbor ve Fulneku (Památník Jana Ámose Komenského), 

 Hrad Šternberk. 

Některé památky byly ze seznamu národních kulturních památek odstraněny, jako 

třeba Památník Ostravské operace v Hrabyni, který byl chráněn od roku 1989 do roku 

1995. (Národní památkový ústav, 2015) 
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Městské (vesnické) památky 

V historických městech a především v jejich jádrech je velké množství 

architektonických staveb různého slohu, jež jsou svým charakterem jedinečné. Mezi 

významné turistické a kulturně-historické atraktivity patří zejména městské památkové 

rezervace (MPR), které se však v Nízkém Jeseníku nenacházejí. Nacházejí se zde pouze 

městské památkové zóny, které můžeme najít ve městech: 

 Bruntál, 

 Rýmařov, 

 Fulnek, 

 Odry, 

 Budišov nad Budišovkou, 

 Hradec nad Moravicí, 

 Šternberk. 

Vesnické památkové rezervace (VPR) slouží k ochraně venkovské kultury. Začlenit 

zde můžeme zejména lidovou architekturu, jako jsou například dřevěná, roubená a jiná 

stavení umístěná v krajině. Patří sem však i nehmotné složky, jako lidové zvyky, tradice 

a řemesla, které mají původ v historicky podmíněném způsobu života daného prostředí. Na 

území Nízkého Jeseníku je pouze jedna vesnická památková rezervace, a tou je sídlo 

Lipina, které je místní částí obce Štáblovice.  

V oblasti se však nachází celá řada dalších památek, jako jsou historické mosty, 

brány, domy, vyhlídkové věže, historická centra, radnice, hradby, sloupy a další.  

Hrady a zámky 

Pro cestovní ruch jsou významné také hrady, zámky, zříceniny a tvrze, a to 

především ty, které jsou nejen přístupné veřejnosti, ale naplňují také návštěvníky vlastní 

poznávací funkcí. Mezi významné hrady, zámky a zříceniny v Nízkém Jeseníku patří: 

 Hrad Šternberk, 

 Hrad Sovinec, 

 Zřícenina hradu Vikštejn, 

 Zámek Hradec nad Moravicí, 

 Zámek Raduň, 
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 Zámek Fulnek, 

 Zámek Bruntál. 

Církevní památky 

Tyto památky jsou v naší republice dokladem o dlouhodobé historii náboženství, 

zejména křesťanství, nebo i židovské kultury a tradic. Kostely, kaple, kapličky, farní 

budovy nebo alespoň sochy s církevními motivy nalezneme téměř v každé vesnici nebo 

městě, k těm nejvýznamnějším a nejvíce navštěvovaným však patří: 

 Chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku, 

 Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, 

 Kostel Panny Marie Sedmibolestné v Krnově, 

 Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu. (Olomoucký kraj, 2018) 

Technické a vojenské památky 

Technické a vojenské památky se vyznačují nejen svou architektonickou hodnotou, 

ale také technickou či technologickou hodnotou, která vypovídá o historickém vývoji 

různých oborů lidských činností a vývoji národních dějin. O tento druh památek bývá 

v široké veřejnosti poslední dobou stále větší zájem. K technickým památkám můžeme 

zařadit především takové památky, které souvisejí s těžbou, výrobou, dopravou nebo 

skladováním. Tedy například mosty, doly, mlýny, sýpky, sušárny, hospodářské stavby 

nebo průmyslové objekty. Nízký Jeseník byl výhodným místem pro stavbu větrných 

mlýnů, jelikož leží v nížinaté oblasti mezi vysokým pohořím Hrubého Jeseníku a Beskyd. 

Ze severu zde proudil silný vítr, který roztáčel lopatky větrných mlýnů, ať už německého 

nebo holandského typu. V oblasti můžeme z technických a vojenských památek navštívit 

například: 

 Rozhledna Cvilín, 

 Balerův větrný mlýn ve Spálově, 

 Lom Jakubčovice nad Odrou, 

 Vodní nádrž Slezská Harta, 

 Vodní nádrž Kružberk, 

 Kamenný most v Budišově, 

 Weisshuhnův kanál, 
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 Raabův větrný mlýn, 

 Větrný mlýn v Cholticích, 

 Národní památník II. světové války v Hrabyni. 

4.3 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Přírodní zdroje – málo postižená 

krajina průmyslem. 

Nízká úroveň dopravní infrastruktury. 

Množství historických a kulturních 

atraktivit – lidová architektura, zámky, 

církevní stavby, technické a vojenské 

památky. 

Roztříštěnost informací o oblasti 

Nízkého Jeseníku – kulturní akce, 

atraktivity, památky, apod. 

Velké množství značených cyklostezek 

a turistických tras. 

Ekonomická situace 

Dobré podmínky pro cyklisty – nížinatá 

oblast vhodná pro začátečníky 

i náročné. 

Vnímání Nízkého Jeseníku jako 

destinace málo pro aktivní 

a dobrodružnou dovolenou. 

Celoroční využití. Špatný stav některých památek 

Skvělé podmínky pro provozování 

vodních sportů. 

Migrace mladých lidí za prací do 

větších měst. 

Zajímavé geologické útvary. Úroveň služeb a infrastruktury v této 

oblasti. 

Tradice těžby štípatelné jílové břidlice 

– nejtypičtější nerostná surovina 

Nízkého Jeseníku.  

Nedostatečná propagace a málo 

informací o Nízkém Jeseníku 

i v zahraničí. 

Tabulka 1: SWOT analýza - silné stránky/slabé stránky 

  



René Foltys: Cestovní ruch v oblasti Nízkého Jeseníku 

46 

 

Příležitosti Hrozby 

Neustálé zdokonalování služeb pro 

návštěvníky Nízkého Jeseníku. 

Devastace a nedostatečná péře 

o památky. 

Efektivnější využití přírodních zdrojů 

v regionu. 

Neorganizovanost cestovního ruchu 

v Nízkém Jeseníku. 

Rozvoj cestovního ruchu způsobený 

přílivem turistů ze zahraničí (zejména 

Polsko). 

Vyšší atraktivita sousedních oblastí 

a pokles úrovně nabídky ve srovnání 

s nimi. 

Zvelebování území obcí – rekonstrukce 

památek, dokonalejší péče o přírodu 

a dopravní infrastrukturu. 

Neschopnost přizpůsobit se aktuálním 

turistickým trendům. 

Zdokonalení značení cest k památkám. Trend zkracující se dovolené. 

Zlepšení dopravní infrastruktury včetně 

navýšení parkovacích míst u některých 

památek. 

Odloučení se od tradic v dané oblasti. 

Rostoucí zájem o zdravý životní styl, 

relaxaci a sportovní aktivity. 

Stěhování obyvatel za prací do jiných 

oblastí. 

Vzdělávání v přírodě, rozvoj naučných 

stezek a atrakcí spojených s poznáním 

přírody. 

Nepříznivé podmínky v zimních 

měsících na západní straně Nízkého 

Jeseníku. 

Podpora náboženského a poutního 

cestovního ruchu. 

 

Rozvoj infrastruktury a služeb pro 

handicapované. 

 

Sjednocení stejného druhu památek 

a vytvoření turistické trasy (např. po 

větrných mlýnech Nízkého Jeseníku). 

 

Tabulka 2: SWOT analýza - příležitosti/hrozby 
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5 Závěr 

Bakalářská práce přinesla čtenářům informace o cestovním ruchu v oblasti Nízkého 

Jeseníku. 

V první části práce jsou popsány přírodní poměry Nízkého Jeseníku. Především 

geologie, geomorfologie, významné řeky protékající řešeným územím, klima, flóra 

a fauna. Tato rozsáhlá vrchovina je známá zejména svou drsnou podhorskou krajinou 

a jako jedno z mála míst v naší republice má relativně zachovalou přírodu. 

Druhá část je věnována vybraným památkám a zajímavým místům v dané lokalitě. 

Jsou zde popsány zejména přírodní, kulturně-historické, technické, vojenské a církevní 

památky, které by mohly přispět k rozvoji cestovního ruchu. Je to však jen zlomek toho, co 

můžeme v Nízkém Jeseníku navštívit. Proto byly lokality zvoleny takovým způsobem, aby 

poukázaly na rozmanitost památek a možnost trávení volného času v této destinaci. 

V závěru je zpracována analýza cestovního ruchu a její součástí je i SWOT analýza, 

která poukazuje na silné a slabé stránky Nízkého Jeseníku. K hlavním problémům této 

oblasti patří především špatná dopravní infrastruktura a nízká propagace některých 

památek.  K mnoha zajímavým přírodním útvarům nevedou ani turistické značky. 

Výhodou však je velké množství a různorodost památek, které zde můžeme navštívit. Tato 

řídce osídlená oblast je také málo postihnutá průmyslem. Ke zlepšení cestovního ruchu by 

pomohla kvalitní reklama a marketingová strategie na možnosti využití volného času 

v Nízkém Jeseníku a přilákala by tak zájem turistů poznat tento region.  

Při návštěvě Jeseníků zamíří většina turistů do oblasti Hrubého Jeseníku s horou 

Praděd. Nízký Jeseník však má také co nabídnout a v důsledku malé propagace a reklamy 

této oblasti zde není návštěvnost tak velká, jak by mohla být. Problémem bych viděl také 

to, že leží na rozhraní dvou krajů, Moravskoslezského a Olomouckého. Ideální pro rozvoj 

tohoto regionu by tedy byla také vzájemná spolupráce těchto krajů.  
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