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Úvod 

V dnešní době představuje cestovní ruch odvětví, které zaznamenává dynamický a 

bohatě se rozvíjející segment nejen v národním, ale také v celosvětovém měřítku. Je to 

fenomén, který zasáhl nejen společenskou a kulturní složku života populace, ale který také 

významně zasahuje do ekonomické a politické situace jednotlivých národů. Svého největšího 

rozvoje a také rozmachu se dočkal především po skončení 2. světové války. Jako významné 

strůjce rozmachu a rozvoje tohoto oboru můžeme především označit automobilismus a 

letectví, které doznalo také velkého vývoje. Cestovní ruch je také významnou složkou 

národního hospodářství. I v dnešní době je obor cestovního ruchu považován za odvětví, 

které čeká rozvoj i v budoucnosti. Většina populace ráda cestuje. Cestovní ruch se stal 

jakýmsi synonymem pro určitý druh životního stylu lidí, kteří pomocí něj uspokojují své 

potřeby. Každý člověk je jedinečná osobnost a od toho se také vyvíjí jeho potřeby. Někteří 

lidé rádi navštěvují přírodu, kde vyhledávají odpočinek či sportovní vyžití, jiní zase 

vyhledávají památky, kde mohou uplatnit svou touhu po poznání historie. U nás se 

v novodobé historii našeho státu, dočkal opětovného rozmachu tento obor po pádu železné 

opony, kdy došlo k uvolnění hranic a lidé mohli začít volně cestovat i do zahraničí. Také 

došlo díky této události k výraznému navýšení počtu zahraničních turistů. 

Šumpersko se nachází na Severní Moravě a leží na území Olomouckého kraje. Jedná 

se o oblast, která má velmi vysoký potenciál, který je dobře uplatnitelný v oblasti cestovního 

ruchu. Na Šumperku najdeme dostatečné množství turistických lákadel, mezi které patří 

především jeho přírodní krásy, jeho historie a historické památky a řada místních unikátů a 

atraktivit, které byste jinde hledali marně nebo jen velmi obtížně. Důležitou roli zde hraje 

také lázeňská tradice a historický význam místních lázeňských zařízení s přírodními léčivými 

vodami. Bohatý je i místní kulturně – společenský život, který obohacují místní tradice a 

zvyky. Tyto všechny jmenované aspekty potom významně ovlivňují cestovní ruch na 

Šumpersku a jeho možný rozvoj. 

Mým hlavním motivem pro výběr právě tohoto regionu, jako tématu pro svou 

diplomovou práci je, že pocházím z největšího města ležícího v této oblasti, a to z města 

Šumperk. Nejen s tímto městem, ale i s celým regionem jsem potom spjat určitou citovou 

vazbou. Za hlavní cíl mé diplomové práce považují zmapování a také hodnocení potenciálu 

cestovního ruchu právě na Šumpersku. Rád bych v této práci také seznámil její čtenáře 

s možnostmi, které jim tento region nabízí.  Proto si také na počátku mé diplomové práce 

kladu za cíl, provést SWOT analýzu daného území, z jejich výsledků potom poukázat na 

silné stránky a příležitosti regionu a také na jeho stránky slabé a možná ohrožení, která mu na 
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poli cestovního ruchu hrozí. Následně bych chtěl navrhnout určité návrhy a doporučení, která 

by pomohla ještě více zvýšit potenciál daného území v odvětví cestovního ruchu. K dosažení 

těchto stanovených cílů bych rád využil odborné literatury a informací, které poskytují k dané 

problematice cestovního ruchu. Dále publikací, které se zabývají regionem Šumperska, 

propagačních materiálů získaných z turistických informačních center, která jsou rozmístěna 

v regionu a také z internetových propagačních materiálů, kterými se jednotlivé oblasti či 

místa prezentují veřejnosti. 

Teoretickými východisky pro oblast cestovního ruchu se zabývá první část mé 

diplomové práce. Nalezneme v ní odborné definice pojmu cestovní ruch, dále pak jeho 

počátky a historický vývoj, který se v tomto oboru odehrál. Nechybí zde jeho systematické 

členění a typologie a také vymezení základních pojmů, se kterými se v oblasti cestovního 

ruchu můžeme setkat. 

Druhá část mé diplomové práce je poté věnována charakteristice zájmové oblasti, tedy 

oblasti Šumperska. Zaměřuje se na vymezení polohy a rozlohy regionu, popisuje jeho 

přírodní a klimatické podmínky a dále čtenáře seznámí s faunou a flórou, která se na území 

Šumperska vyskytuje. Poukazuje také na průmysl a zemědělství v dané oblasti a popisuje 

místní obyvatelstvo a jeho tradiční lidovou kulturu. Jejím závěrem je poté seznámení s místní 

lázeňskou tradicí, která má na tomto území hluboké kořeny. 

Ve třetí části mé diplomové práce věnuji pozornost, centru tohoto regionu, městu 

Šumperk. Poukazuji zde na jeho historii, kulturu a kulturní život, architektonické památky, 

přírodní památky a také místa sportovního vyžití ve městě Šumperk.  

Čtvrtá část diplomové práce je tematicky věnována jednotlivým místním lokalitám a 

jejím zajímavostem, které poukazují na možnosti potenciálu využitelného pro cestovní ruch, 

ať už se jedná o přírodní památky, památky historické, nebo místní kulturní život. 

V páté části diplomové práce je provedena tematická SWOT analýza pro oblast 

Šumperska. Jsou v ní názorně uvedeny silné stránky a příležitosti oblasti, které zvyšují její 

potenciál cestovního ruchu, ale také slabé stránky a hrozby, které by mohli případný 

potenciál snižovat. Z této SWOT analýzy následně také vyplývají mé návrhy a doporučení, 

jak by se dalo zabránit možným hrozbám a také jakými možnými způsoby je možné 

eliminovat slabé stránky a využít ty silné, včetně příležitostí, aby se nadále zvyšoval a 

rozvíjel potenciál cestovního ruchu na Šumpersku. 
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1. Charakteristika cestovního ruchu a jeho členění. 

V dnešní společnosti můžeme cestovní ruch považovat nejen jako významný 

společenský fenomén, ale jako fenomén ekonomický. V rámci cestovního ruchu se 

každoročně pohybuje řada lidské populace za naplněním příjemné dovolené, poznáváním a 

rekreací. Jeho nejrozvinutější formy můžeme pozorovat především v zemích ekonomicky 

vyspělých. Jako všeobecné rysy cestovního ruchu můžeme pozorovat změnu místa spojenou 

s dočasností pobytu a vykonáváním nevýdělečné činnosti v navštívené zemi. 

                          

1.1. Definice cestovního ruchu 

Z teoretického i praktického hlediska nalezení přesné a jednotné definice není lehkou 

záležitostí. V průběhu jeho vývoje se tyto definice k jeho vymezení mění. Jednotliví autoři, 

kteří definují cestovní ruch, se zaměřují na různé stránky tohoto pojmu. Většinou v závislosti 

na některé z vědních disciplín. Původně byl výraz cestovní ruch považován jen za jakési 

blízké synonymum pro slovo cestování. V současné době bývá charakterizován cestovní ruch 

ve dvou rovinách. Jako první rovinu, můžeme označit oblast spotřeby, kdy můžeme cestovní 

ruch považovat jako způsob vedoucí k uspokojování potřeb. V druhé rovině můžeme cestovní 

ruch považovat za podnikatelskou příležitost, kterou lze uplatňovat v mnoha oborech, a která 

je také velmi významnou součástí ekonomiky společnosti. Cestovní ruch má, ale kromě 

ekonomického přínosu další význam nejen pro společnost, ale i pro každého jednotlivce. 

Můžeme do tohoto významu zahrnout především funkci využití volného času, rozvoje 

osobnosti jednotlivcem, relaxačního působení, rozvoje osobnosti, funkci poznávací a 

výchovnou. [8] 

Za počátky cestovního ruchu považují někteří odborníci na toto téma období, kdy 

nastala průmyslová revoluce. Jako důsledek nástupu cestovního ruchu vidí především rozsah 

důsledků technických, sociálních a ekonomických podmínek tehdejší doby. Na přelomu 19. a 

20. století se začínají počátky moderního cestovního ruchu. V ekonomicky vyspělých 

krajinách můžeme pozorovat formování cestovního ruchu do jednoho odvětví společenské 

činnosti. V prvních odborných pracích z tohoto období je vidět, že se autoři snažili rozlišovat 

pojem cestovní ruch a pojem cestování, který je možné považovat za pojem širšího významu. 

 Mezi tyto autory můžeme zařadit především  E.Piccarda, E.Guyer – Freulera a další 

autory. V těchto pracích poprvé bývá poukazováno na ekonomické aspekty. Cestovní ruch 

zde bývá označován jako soubor operací, které mají ekonomický charakter, a které se 

vztahují přímo na pobyty cizinců v určité zemi, regionu nebo městě. V následujících 
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definicích se začíná klást důraz i na zachycení různých jednotlivých ekonomických nebo 

sociálních stránek tohoto pojmu. [9] 

Autoři W. Hunziker a K. Krypt ve své knize z roku 1942 definovali cestovní ruch 

jako:„soubor vztahů a jevů, které vyplývají z pobytů na cizím místě, pokud cílem pobytu není 

trvalý pobyt nebo výkon výdělečné činnosti“, viz Indrová a kol. ( 2004, str. 10). Tato kniha je 

považována za základ školy moderního cestovního ruchu, která slouží jak pro rozvoj 

teoretické části cestovního ruchu, tak i části praktické. I když dnes můžeme říct, že toto dílo a 

jeho obsah jsou již značně překonané, můžeme je v poválečném období považovat za velký 

přínos pro rozvoj výzkumu cestovního ruchu v celé Evropě. Za toto dílo se autorům také 

dostalo významného uznání nejen ve Švýcarsku, ale i uznání mezinárodního formátu. 

Jedním z dalších významných autorů je i E.Fedor, který definoval cestovní ruch jako: 

„periodický příliv a odliv lidí do určitého místa nebo státu z jiného místa nebo státu“, viz 

Indrová a kol. ( 2004, str. 9).  

V.Dohnal definuje cestovní ruch jako: „cestu uspokojování potřeb lidí v oblasti 

rekreace, turistiky a kultury, pokud němu dochází mimo běžné životní prostředí a ve volném 

čase“, viz Indrová a kol. ( 2004, str. 10).   

Definice, která je používaná na VŠE Praha vychází z podobného přístupu jako 

definice V.Dohnala. Jejím autorem je J.Kašpar, který cestovní ruch definoval jako: 

„cestování a dočasný pobyt lidí mimo místo trvalého bydliště, obvykle ve volném čase a to za 

účelem rekreace, poznání a spojení mezi lidmi“, viz Indrová a kol. ( 2004, str. 11) .   

Autoři F.W. Ogilvie a J.A.Norval se ve své definici zaměřili na pohled, který byl 

zcela odlišný a nebyl dosud příliš zdůrazňován. Chápou cestovní ruch jako: „ekonomický jev 

spojený se spotřebou hmotných i nehmotných statků, hrazených z prostředků získaných 

v místě trvalého bydliště“, viz Indrová a kol. ( 2004, str. 10). Z této definice vyplývá zřejmé 

zaměření na ekonomickou stránku cestovního ruchu. Zřetelně je zde zdůrazněn pohled 

cestovního ruchu jako součást spotřeby obyvatelstva, která je doprovázená přesunem kupních 

fondů do míst ve kterých je cestovní ruch uskutečňován.  

E.Kopšo vymezil cestovní ruch z hlediska motivace, i když v poněkud zúžené formě 

jako: „cestovní ruch je forma uspokojování potřeb reprodukce fyzických a duševních sil 

mimo běžné životní prostředí a ve volném čase“, viz Indrová a kol. ( 2004, str. 10). 

Z dalších významných autorů, kteří se definicemi cestovního ruchu ve svých 

publikacích zabývali, můžeme uvést pány Bormana, R. Gluckmanna, H. Posera nebo 

švýcarského profesora C. Kaspara. [10] 



 11

Z těchto definic, které jsou zde uvedeny je patrné, jak je tento pojem obtížné 

definovat. Při souhrnu všech základních atributů těchto definic však dostaneme obecné rysy, 

kterými se cestovní ruch vyznačuje. Jedná se především o charakter cesty a pobytu, který je 

realizován ve volném čase a je zcela nevýdělečný. Dále se jedná o dočasnou změnu místa 

trvalého bydliště a pobytu a pohybu mimo něj. S myšlenkou a hlavním cílem sjednocení na 

pojmu cestovního ruchu přišla v roce 1991 Světová organizace cestovního ruchu (WTO), 

když v kanadském městě Ottawa zorganizovala Mezinárodní konferenci o statistice 

cestovního ruchu. Na této konferenci byl jejími účastníky schválen návrh, že cestovní ruch je 

„činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí 

(místo bydliště), a to dobu kratší než je stanovená, přičemž hlavní účel cesty je jiný, než výkon 

výdělečné činnosti v navštíveném místě“, viz Indrová a kol. ( 2004, str. 12). Za stanovenou 

dobu je v cestovním ruchu považován jeden rok na mezinárodní úrovni, a šest měsíců na 

úrovni domácího cestovního ruchu.  

Pomocí definice WTO bylo z cestovního ruchu vyloučeno cestování, které je 

uskutečňováno v místě trvalého bydliště, dočasné přestěhování se za prací, pravidelné 

pracovní cesty do zahraničí a dlouhodobá migrace. Jako pojem, který je synonymem pro 

dnešní pojem cestovní ruch můžeme použít termínu turismus. Ten je v dnešní době stále více 

uplatňován a téměř ve stejné podobě je používán většinou světových jazyků. V angličtině 

máme výraz pro cestovní ruch tourism, v němčině potom Tourismus, ve francouzštině 

tourisme, v italštině a španělštině je název turismo. [9] 

Často se pro vymezení cestovního ruchu používají také pojmy, jako je například 

turistika, rekreace nebo zotavení. Tyto pojmy však nemůžeme považovat za synonymum 

cestovní ruch ani v tom případě, že budou prováděny ve volném čase a mimo trvalé bydliště. 

Rekreace patří mezi jeden ze základních druhů cestovního ruchu. Jako turistika je 

označována především aktivita, která je součástí sportovního cestovního ruchu (např. pěší 

turistika, cykloturistika). Zotavení nám potom zastupuje činnosti, které souvisejí 

s odstraněním únavy jedince, mezi které můžeme zařadit například zdravý spánek nebo 

zdravou výživu. Dále tento pojem zahrnuje také různé činnosti, které člověk vykonává ve 

svém volném čase, a které pro něj znamenají změnu jeho každodenního stereotypu. V praxi 

se jedná především například o údržbu domu a nebo práci na zahradě. [2] 

V dnešní praxi se také můžeme setkat s pojmem označovaným jako průmysl 

cestovního ruchu, který však nesmí být zaměňován s pojmem cestovní ruch. Průmysl 

cestovního ruchu může být chápán jako aktivity veřejného a soukromého sektoru, který 



 12

produkuje statky a služby, které jsou určeny především pro uspokojení potřeb návštěvníků 

včetně jejich marketingových aktivit. [10] 

 

1.2. Historie a vývoj cestovního ruchu 

Pokud se budeme dívat na cestovní ruch jako na cestování do míst, která jsou 

vzdálenější od míst trvalého bydliště je historie cestovního ruchu velmi bohatá. První počátky 

vývoje cestování můžeme pozorovat už u starověkých civilizací, jako byli například Peršané 

Egypťané nebo Féničané, kteří svoje civilizace založili na ochodu a tudíž i na cestování. 

Jedny z nejstarších písemných dokladů, které se týkaly cestování za zábavou a odpočinkem 

nalezneme ve starověkém Řecku a Římě, kde bychom dokonce podle dochovaných 

dokumentů nalezli i rekreační centra jako střediska zábavy. K rozvoji římského cestovního 

ruchu také výrazně přispěly i silnice, které byly budovány nejen pro tažení vojsk, ale také pro 

cestování Římanů ze středozemí k moři. V této době také vznikaly již první mapy, které 

zobrazovaly tehdejší uspořádání světa i včetně popisu jednotlivých zemí. [5] 

Ve středověku se cestování pěstovalo především v šlechtických vrstvách a nezbytně 

patřilo k jejich životnímu stylu. Později se začalo cestování rozšiřovat i do vrstev bohatých 

měšťanů a bohatých kupců. V této době vznikaly již kvalitní mapy zobrazující tehdy známý 

svět. Byla to také doba prvních objevitelských cest, při kterých došlo k významným 

zámořským objevům. Od 16. století začaly vznikat i první tištěné cestovatelské průvodce, což 

souviselo s vynálezem knihtisku. Hlavním cílem těchto průvodců bylo ochránit poutníky před 

přepadením a ulehčit jim cestu poznatky o zemi, národních zvycích nebo například o 

ubytování v zemi do které se právě chystají. [1]; [5] 

Další rozvoj cestovního ruchu je spojován především s průmyslovým rozvojem 

společnosti a velkým rozmachem dopravy. Jako velký mezník můžeme označit využití páry 

zpočátku 19 století a benzinový motor z konce 19. století. S tím také souvisel mohutný rozvoj 

železniční dopravy, přinášející relativně cenově příznivé cestování pro širokou veřejnost, a 

dále rozvoj silniční dopravy. V této době také dochází k velkému rozmachu a rozšiřování 

ubytovacích a stravovacích zařízení. [1]; [5] 

Jako průkopník mnoha metod  a zakladatel cestovního ruchu je považován Thomas 

Cook  z Anglie. Některé z jeho metod jsou dokonce dodnes v oblasti cestovního ruchu 

využívány. Mezi ně můžeme zařadit například pečlivost a detailní pozornost při přípravě 

zájezdu, smysl pro kvalitu, spolehlivost a odborné znalosti a nebo koncepci hromadného 

cestování. Zavedl také například řadu prvků, které cestovní kanceláře využívají i ve své 

dnešní praxi. Například vydávání tzv. voucherů, používání tzv. roaming listů, které slouží 
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k zarezervování předem zaplaceného ubytování nebo zpracování popisů tras, časových 

harmonogramů a programů pro účastníky zájezdů.  Položil tím základy moderního 

cestovního ruchu. [1]; [5] 

Jako moderní cestovní ruch můžeme označit výsledek ekonomického rozvoje 

společnosti, rozvoje výrobních faktorů a procesů. [1]; [5] 

Formování novodobého cestovního ruchu se začalo na přelomu 20. století. Cestovní 

ruch začal nabývat na masovosti a dynamice rozvoje. Ze začátku šlo o luxusní charakter, 

který později přechází v úlohu reprodukce duševních a fyzických sil člověka. Je formulována 

materiálně-technická základna cestovního ruchu, mezi kterou můžeme zařadit stravovací a 

ubytovací zařízení, rekreační a ubytovací zařízení a nebo cestovní kanceláře. Další rozvoj ve 

20. století můžeme charakterizovat ve třech základních etapách. První etapa zahrnuje období 

do l. světové války. V této etapě se formuluje cestovní ruch především ve vyspělých zemích 

v západní Evropě a pěstuje jej především vyšší vrstva společnosti. S neustálým přibýváním 

volného času ve středních i nižších vrstvách společnosti se začíná rozšiřovat i tam. Vyšší 

vrstvy si potrpěly na luxus, a proto svůj volný část trávily v lázeňských letoviscích, kde se 

zdržovaly po delší dobu. Střední a nižší vrstvy se zabývaly především turistikou a volným 

pobytem v přírodě s kratším pobytem. Dalším důvodem rozvoje bylo, účastníci cestovního 

ruchu cestovaly jednotlivými státy volně, bez závažných administrativních omezení. Do 

rozvoje nezasahoval ani stát. V této době také vznikají nové specializované profese 

uplatňované především v cestovních kancelářích, hotelích i ostatních zařízeních spojených 

s cestovním ruchem. Jejich úkolem bylo poskytovat a zajišťovat služby, například služby 

stravovacího, ubytovacího nebo dopravního charakteru. Viz [1]; [5].  

Za druhou etapu můžeme považovat období mezi první a druhou světovou válkou. 

Zde došlo k zavedení různých ochranářských opatření, která souvisela s omezováním 

mezinárodních vztahů. Šlo zejména o oblasti celní a pasové kontroly a také vízové politiky. 

Docházelo však k rozvoji dopravního oboru, který sebou přinášel i nové možnosti rozvoje 

cestovního ruchu. S rozvojem automobilismu docházelo také k výstavbě zařízení, která 

poskytovala služby motoristům. V době došlo díky válečným konfliktům k poklesu a 

k zpomalení rozvoje materiálně-technické základny. Velký důraz byl také kladen na 

specifickou přípravu odborníků. Byly položeny základy specializovaného odborného 

vzdělávání. Došlo k zavedení jednotlivých odborných předmětů do tradičních studijních 

programů, a dokonce byly také zřízeny samostatné studijní obory. [1]; [5] 

Třetí etapa zahrnuje období následující po druhé světové válce. Nejvýznamnějším 

faktorem, který se projevil v rozvoji cestovního ruchu se stalo rozdělení světa na dvě 
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společenské soustavy. Vedle dlouhodobého cestovního ruchu došlo také k intenzivnímu 

nárůstu krátkodobého cestovního ruchu, mezi který můžeme zařadit například příměstskou 

rekreaci. Dalšímu rozvoji napomohlo také zvyšování volného času a rozvoj nových druhů 

dopravy, který umožnil zpřístupňovat geograficky nové, vzdálené a zajímavé destinace pro 

turisty. Projevy změny v účasti na cestovním ruchu můžeme pozorovat také na materiálně 

technické základně. Nejintenzivněji dochází k rozvoji dopravy, zejména té silniční a také 

letecké, dále dochází k výstavbě specifických zařízení a výstavbě středisek ve vzdálených a 

dosud neznámých místech. Velká pozornost je také věnována přípravě odborníků, ať už 

středoškolským, tak i vysokoškolským. Zvyšování kvalifikace pro tyto odborníky má velký 

vliv na zkvalitňování služeb poskytovaných v cestovním ruchu. [1]; [5] 

Jako zvláštní etapu můžeme označit etapu současné doby – doby globalizace. 

V dnešní době existuje mnoho nových faktorů, které jsou velmi důležité pro rozvoj 

mezinárodního cestovního ruchu. Velký důraz se klade na bezpečnost cestování, což 

znamená na jedné straně tlak na vývoj kontrolních systémů, a na straně druhé tlak na výrobce 

dopravních prostředků. Velkým přínosem, obzvláště v Evropě se stalo odstranění celních 

formalit, především pasové kontroly ve většině států Evropské unie. Na poptávku má 

v dnešní době také výrazný vliv životní prostředí a míra jeho znečištění. Dnešní doba je 

označována jako: „doba spěch“, kdy existuje čím dál více solventních turistů, kteří mají, ale 

stále méně času na cestování. Proto dochází ke vzniku nových produktů, které se snaží 

nabídnout maximální počet možných zážitků v co nejkratším čase. Mezi takovéto produkty 

můžeme zařadit například různé tematické parky nebo výletní plavby s návštěvou hojného 

počtu míst a provozováním mnoha aktivit. [1]; [5] 

Do budoucna budou cestovní ruch ovlivňovat další nové trendy. Vývoj se očekáváme 

především v aplikaci a rozvoji informačních technologií. Cílové turistické destinace se budou 

moci prosadit v konkurenci, jen tehdy, pokud se zaměří na posílení své image, na adresný a 

nepatrně agresivnější marketing. Tyto destinace budou muset vyvíjet tlak na diferenciaci 

svých produktů, na jejich vysokou kvalitu a také přijatelnou cenu pro zákazníky. 

 

1.3. Typologie cestovního ruchu 

Doposud byl vymezen cestovní ruch často jen v obecné rovině, ale ve skutečnosti nabývá 

konkrétní podoby, která vyjadřuje jeho obsahovou i jevovou stránku. V odborné literatuře se 

z pohledu tohoto hlediska můžeme setkat s velmi rozmanitým členěním cestovního ruchu. 

Většinou se cestovní ruch projevuje v závislosti na tom, jak působí  ve své reálné podobě na 

stranách nabídky a poptávky.  Nejčastěji v odborné literatuře nalezneme členění cestovního 
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ruchu podle jeho forem a nebo druhů cestovního ruchu. Co se týče forem cestovního ruchu, 

převažuje v nich hlavně hledisko motivace účastnit se cestovního ruchu.   

 Druhy cestovního ruchu zobrazují především jevový průběh a způsob realizace 

cestovního ruchu v jeho závislosti na společenských, geografických, ekonomických a dalších 

podmínkách. Zohledňuje také jeho účinky. Ve skutečné praxi velice často dochází k prolnutí 

obou těchto pohledů na cestovní ruch. V odborné literatuře se můžeme také setkat s tím, že 

pohled na to, co je považováno za formu a nebo druh cestovního ruchu se značně liší a 

v těchto názorech nepanuje jednota. V české a slovenské literatuře, která je zastupována 

autory Kašparem, Dohnalem nebo Kopšem, se při formulování druhů a forem cestovního 

ruchu uplatňují obrácená hlediska než ta, která můžeme nalézt v odborné rakouské nebo 

švýcarské literatuře, která je představovaná autory Kašpare, Freyerem nebo Krippendorfem. 

Jak z těchto poznatků vyplývá, jedna skupina pokládá za druh cestovního ruchu to, co druzí 

autoři považují za formu cestovního ruchu a naopak. Díky této nejednotnosti je uplatňováno 

často členění cestovního ruchu, které je převedeno na jedno kritérium společné, a to kritérium 

cestovního ruchu, které vyjadřuje jevovou formu, která nám umožňuje lépe charakterizovat 

účastníky cestovního ruchu z pohledu jeho motivace na účasti, způsobu realizace cestovního 

ruchu, ale i účinků, které pro společnost a jednotlivce cestovní ruch přináší. Někteří autoři 

ovšem ponechávají rozdělení cestovního ruchu na jeho formy a jeho druhy. [1]; [5]; [8]; [9]; 

[10] 

 

1.3.1. Formy cestovního ruchu 

Formy označují tak, že základem pro posuzování cestovního ruchu jsou různorodé 

příčiny, které cestovní ruch ovlivňují a různorodé důsledky, které přinášejí. Formy nám také 

pomáhají lépe zobrazit podstatu cestovního ruchu především z pohledu potřeb a cílů 

účastníků. Díky tomuto poznání můžeme dobře připravit produkt, který hodláme nabízet naší 

cílové účastnické skupině na trhu cestovního ruchu. Rozdělit si tyto formy cestovního ruchu 

můžeme dle: 

 počtu účastníků 

 geografického hlediska 

 délky účasti 

 převažující místo pobytu 

 způsobu organizování 

 věku účastníků 
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 použitého dopravního prostředku 

 ročního období 

 sociologického hlediska 

 dynamiky 

Forma cestovního ruchu podle počtu účastníků 

Dle počtu účastníků můžeme cestovní ruch rozdělit do čtyř kategorií na: 

 Skupinový cestovní ruch – je cestovní ruch, jehož účastníci využívají cestování 

v organizovaných skupinách a výhody z tohoto cestování plynoucí, jakými jsou 

například slevy při skupinové přepravě, skupinové ubytovací slevy nebo hromadné 

slevy při návštěvě různých atrakcí nebo objektů cestovního ruchu, ať už jde o 

organizovaný nebo neorganizovaný. 

 Individuální cestovní ruch – je založen na individuálním cestování. Pobyty jsou 

organizovány většinou jednotlivcem nebo mohou být organizovány malou skupinou 

lidí. Mezi jeho velké přednosti patří možnost seberealizace jedince při tvorbě 

vlastního programu a podmínek cestování. Jako typický příklad takového to 

cestovního ruchu je individuální rekreace na chatách, které se také někdy říká „druhé 

bydlení“. 

 Masový cestovní ruch – jedná se především hromadné cestování. Jeho účastníci 

mívají většinou málo času, proto využívají rychlé dopravní prostředky a mají 

program, který je pevně stanoven a řízen zvenčí. Jedná se o jakýsi importovaný 

životní styl, který se vyznačuje pohodlností, pasivitou, a téměř žádnou duchovní 

převahou. Účastníci jsou zaměřeni především na pamětihodnosti, nákupy suvenýrů a 

posílání pohlednic. Mezi jejich hlavní vlastnost, která je motivuje k cestování, patří 

zvědavost. Často se také vyznačují hlučností. 

 Ekologický cestovní ruch – ve většině případů je individuální a provozován 

v rodinném kruhu nebo s přáteli. Jeho hlavní charakteristikou je, že lidé mají relativně 

hodně času, a proto používají i pomalejších dopravních prostředků a organizace jejich 

cestování je spontánnější a řízena zevnitř skupiny. Většinou se jedná o způsob života, 

který je v dané zemi typický. Účastníci jsou aktivní a před návštěvou určité země si 

prostudují její možnosti poznávání. Motivací k cestování je především radost 

z poznávání a získávání nových zážitků. Tato forma cestovního ruchu se netýká jen 

návštěvníků, kteří se snaží přírodu chránit, ale se týká i nabídky podnikatelů a 

cílových míst destinací. Jako poptávající lze označit především lidi, kteří se vyznačují 



 17

svým zájmem o ochranu přírody a kultury, ale také lidi, kteří se do svého pobytu snaží 

zahrnovat výlety do různých přírodních rezervací. Podnikatelé často nabízejí produkty 

a aktivity, které se vyznačují ekologickou úsporností, minimální spotřebou 

omezených energetických zdrojů a surovin, které významně poškozují životní 

prostředí. Takovéto chování poskytovatelů a zprostředkovatelů této formy cestovního 

ruchu je od účastníků očekáváno a ve většině případů také požadováno. [1]; [5]; [8]; 

[9]; [10] 

Forma cestovního ruchu podle geografického hlediska 

Dle tohoto hlediska mluvíme o především o třech hlavních kategoriích, kterými jsou 

zahraniční, domácí a mezinárodní cestovní ruch. Dále se můžeme setkat s dalšími 

kategoriemi, které jsou od těchto základních kategorií odvozené. 

 Zahraniční cestovní ruch – v této formě cestovního ruchu je cestování spojeno 

s výjezdem a pobytem účastníků v zahraničí. Dochází v tomto případě, tedy vždy 

k překračování státních hranic. Dochází zde k rozlišení na zahraniční cestovní ruch 

pasivní a aktivní. Pro pasivní je typické, že rezidenti vyjíždějí zdané země do 

zahraničí. Pro tuto formu cestovního ruchu se vžilo také označení „ outgoing“. 

V aktivní formě zahraničního cestovního ruchu jde potom o příjezd návštěvníků do 

cílové země ze zahraničí. Pro tuto formu se používá v praxi také označení pojmem 

„incoming“. Jako specifickou součást příjezdového, tedy aktivního, cestovního ruchu 

považujeme cestovní ruch tranzitní. Ten je představován pouze průjezdem účastníků 

ze zahraničí přes území státu, kterým projíždí při cestě do své cílové destinace, ve 

které je realizován vlastní cíl účasti těchto účastníků cestovního ruchu. 

 Domácí cestovní ruch – jedná se o formu cestovního ruchu, ve které nedochází 

k překročení státní hranice jeho účastníky. Jedná se tedy o cestovní ruch, který 

provozuje domácí obyvatelstvo na území vlastní země. Tato forma se stala 

v hospodářsky vyspělých zemích základním stavebním kamenem vývoje zahraničního 

cestovního ruchu.  Naopak v rozvojových státech je základem vývoje cestovního 

ruchu zahraniční cestovní ruch. 

 Mezinárodní cestovní ruch – jedná se o nejširší pojem z této klasifikace. Zahrnuje 

v sobě jak cestovní ruch pasivní, tak i aktivní zahraniční cestovní ruch tvořený 

několika státy nebo regiony. Zařazujeme do něj pohyby účastníků mezi zeměmi, aniž 

by měly nějaké konkrétní teritoriální určení. S tímto pojmem také souvisí ještě další 

dva pojmy, které se vážou k této formě cestovního ruchu. Jedná se o světový cestovní 

ruch a cestovní ruch světa. Světový cestovní ruch představuje všechen cestovní ruch 
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na světě, u kterého dochází k překračování státních hranic. Zároveň je souhrnem 

veškerého pasivního i aktivního cestovního ruchu všech světových států. Pojem 

cestovní ruch světa obsahuje souhrnný realizovaný cestovní ruch na celém světě. 

Jedná se tedy o veškerý zahraniční i domácí cestovní ruch všech světových států. 

 Další kategorie cestovního ruchu – vnitřní cestovní ruch, který zobrazuje veškerý 

cestovní ruch domácí a cestovní ruch aktivní zahraniční. Národní cestovní ruch 

představuje souhrn domácího cestovního ruchu a pasivního cestovního ruchu 

zahraničního. Regionální cestovní ruch nám představuje souhrn cestovního ruchu 

veškerých regionů a států, které představují konkrétní cestovní cíl. [5] 

Forma cestovního ruchu podle délky účasti 

Tuto formu cestovního ruchu můžeme rozčlenit na cestovní ruch krátkodobý, dlouhodobý 

a výletní.  

 Krátkodobý cestovní ruch – je charakterizován dobou pobytu, která nepřesahuje 

zpravidla více než dvě, popřípadě tři přenocování. Ve většině případů je organizován 

z důvodu odpočinku, zábavy a rozptýlení se, poznávání nebo sportovního a kulturního 

vyžití. Často tento pojem bývá v některé odborné literatuře označován,  jako cestovní 

ruch víkendový, který je provozován koncem týdne.  

 Dlouhodobý cestovní ruch – tato forma cestovního ruchu obsahuje délku pobytu, 

která je delší než tři nebo čtyři přenocování. Není však delší než na dobu šesti měsíců 

v cestovním ruchu domácím a delší než jeden rok v zahraničním cestovním ruchu. 

 Výletní cestovní ruch – bývá velmi často spojován s pobytem účastníků cestovního 

ruchu mimo jejich místo trvalého bydliště. Délka pobytu je kratší než jeden den a tím 

pádem se jedná o formu bez přenocování. Tento cestovní ruch je provozován díky 

rozličné motivaci jeho účastníků. Někteří cestují například do přírody nebo do měst a 

podobně.  Využívají při tomto cestování různých druhů cestovních prostředků, jakými 

mohou být například auto, autobus, vlak, kolo nebo loď a podobně. Účastníci cestují 

v převážné většině samostatně nebo výjimečně jako součást nějakého zájezdu.[5] 

Forma cestovního ruchu podle převažujícího místa pobytu 

V této oblasti můžeme rozlišit cestovní ruch na venkovský, městský, příměstský, horský a 

vysokohorský, přímořský. 

 Venkovský cestovní ruch – obsahuje souhrn činností, které jsou spojené s cestováním 

a pobytem účastníků na venkově a v jeho prostředí. Jedná se o činnosti, které bývají 

spojeny s návratem lidí k přírodě. Ubytování se odehrává ve vesnických staveních a 

různých specializovaných zařízeních venkovského typu, kde je možnost nabídky 
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stravování, ale je zde také možnost připravovat si stravu vlastní a zapojovat se do 

různých aktivit, které jsou spojovány s venkovským pobytem. Jako hlavní cíl pro 

rozvoj této formy cestovního ruchu bylo stanoveno zapojení místního venkovského 

obyvatelstva do poskytování služeb účastníků tohoto cestovního ruchu. Proto je velmi 

důležité, aby tito lidé poskytující tyto služby byli připraveni po odborné stránce, a byli 

ochotni podílet se na uspokojování potřeb návštěvníků. Mezi další důležité vlastnosti, 

které by neměli poskytovatelé těchto služeb postrádat, patří bezesporu otevřenost a 

vstřícnost venkovské rodiny a také komunikace a znalost cizích jazyků, aby byla 

možnost vytvoření jakési domácí atmosféry při pobytu návštěvníků. Hlavním 

motivem pro výběr pobytu účastníků na venkově je lepší životní prostředí, které 

panuje na venkově ve srovnání s městy, ať už jde například o čistší ovzduší nebo 

menší hlučnost. Jako pojem, který je považován za součást venkovského cestovního 

ruchu můžeme označit agroturistiku. Agroturistika přináší účastníkům uspokojování 

svých potřeb v prostředí zemědělského hospodářství nebo v selské usedlosti. 

Účastníci jsou ubytováni na selském dvoře nebo na farmách. Jedná se o aktivní 

trávení volného času a návrat do přírody. Účastníci prožijí řadu netradičních zážitků, 

které souvisejí s poznáváním života a práce v zemědělském prostředí. Poznají zdejší 

charakter práce, místní rostlinstvo a zvířectvo a také nástroje nezbytné pro práci na 

venkově. Mohou se zde naučit mnoho typických a tradičních řemesel jako například, 

řezbářství, hrnčířství, příprava pokrmů, vyšívání. Objeví zde také místní tradice, 

zvyky a obyčeje. Mohou využívat také možnosti sportovně - rekreačních aktivit, 

například rybaření, myslivost nebo jízda na koni.  S pojmem agroturistika úzce 

souvisí termín ekoagroturistika. Jde o formu agroturistiky, která je provozována na 

farmách, které hospodaří ekologicky. Nepoužívají tedy při své živočišné a rostlinné 

produkci žádné chemikálie, hormonální přípravky, hnojiva nebo různé konzervační 

přípravky. Jejich produkty jsou přísně kontrolovány ustanovenými standardy a je jim 

udělována ochranná známka bio.  

 Městský cestovní ruch – bývá označován také někdy jako městská turistika. Tato 

forma pobytu návštěvníků se odehrává ve městech. Jejich hlavním cílem je získat 

zážitky, které souvisejí s návštěvou města a to bez ohledu na to, zdali se jedná o pobyt 

spojený s noclehem nebo ne. Motivace účastníků může být turistická nebo pracovní. 

Do turistické motivace můžeme zahrnout motivaci vzdělávací, kulturní, nákupní nebo 

také návštěvu známých a rodiny. Pracovní motivací bývá často obchodní, služební 

nebo kongresový cestovní ruch. Dle délky pobytu se potom jedná o cestovní ruch 
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pobytový nebo výletní. S návštěvou měst je spojena možnost poznávat historické, 

kulturní, architektonické, výtvarné a umělecké pamětihodnosti, ale i běžný život 

v těchto městech. Města díky tomu mohou prezentovat své památky a tím pádem je i 

ekonomicky přiměřeně zhodnotit. Města mohou tuto formu pěstovat, pokud mají 

dostatečnou nabídku kulturní infrastruktury, dopravy, ubytovacích a stravovacích 

zařízení a mají dostatečný počet kulturních a sportovních akcí. Také je důležité pro 

rozvoj tohoto cestovního ruchu jakou pozornost věnují města například estetice a 

originalitě pěších zón, historickým budovám a jejich rekonstrukcím a využitím pro 

cestovní ruch, dále otevírací době pamětihodností, galerií, muzeí, ale i obchodů. 

Významnou roli zde také sehrává zřízení turistického informačního centra, které 

slouží návštěvníkům přes víkendy, svátky, ale také ve večerních hodinách a která také 

poskytují průvodcovské služby na úrovni.  

 Příměstský cestovní ruch – často nazýván také jako příměstská rekreace. Většinou je 

rozvíjen na okrajích měst nebo velkých městských aglomerací, kde se nacházejí dobré 

podmínky pro jeho vývoj. Často bývá realizován krátkodobým způsobem, nejčastěji 

jeden až dva dny nebo přes víkend. Dopravní dostupnost je relativně krátká, přibližně 

kolem padesáti kilometrů a klade důraz na soudobou rychlostní připravenost 

automobilů. Časová dostupnost je tedy přibližně kolem jedné hodiny vlastní dopravou 

nebo hromadnou veřejnou dopravou. Příměstská rekreace bývá považována také za 

alternativu tzv. „druhého bydlení“, pokud se jedná i o místa, která jsou využívána po 

krátkou dobu i v pracovních dnech. 

 Horský a vysokohorský cestovní ruch – zobrazuje souhrn aktivit, které jsou spojeny 

s pobytem v horských a vysokohorských střediscích cestovního ruchu. Jedná se 

především o aktivity pěší horské a vysokohorské turistiky, horolezectví. V zimě 

převažují aktivity jako sjezdové a běžecké lyžování, snowboarding nebo sáňkování. 

Ubytování bývá pro účastníky zajištěno v horských chatách, horských hotelích nebo 

horských boudách. Pro vyznavače většího dobrodružství bývají některá ubytovací 

zařízení vybudována mimo síť stezek a bývají tím pádem i hůře dostupná. K jejich 

zdolání je požadována vyšší fyzická připravenost účastníků a v rámci racionality je 

doporučeno využívat horských průvodců. 

 Přímořský cestovní ruch – tato forma je nejčastěji koncentrována do přímořských 

letovisek. Účastníci se věnují během dne rekreačně – sportovním aktivitám, například 

koupání, plavání, opalování a dalším druhům vodních sportů. S přicházejícím 
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večerem se účastníci začínají věnovat zábavně - společenským aktivitám, jako je 

posezení při večeři, hudbě a tanci. [1]; [5]; [8]; [9]; [10] 

Forma cestovního ruchu podle způsobu organizování 

Tuto formu cestovního ruchu rozlišujeme na dvě základní kategorie, a to na kategorii 

individuálního cestování a na kategorii cestování organizovaného. Rozlišujeme to podle toho, 

kdo zajišťuje pobyt a cestování účastníků cestovního ruchu.  

 Individuální cestovní ruch – účastníci této formy cestují především sami nebo 

nanejvýše s sebou berou své rodinné příslušníky. Veškeré služby si zajišťují sami. 

Tuto formu cestování a organizování  využívá až 80% účastníků této formy 

cestovního ruchu. Někdy bývá také označován jako cestovní ruch neorganizovaný.  

 Organizovaný cestovní ruch – předmětem hlavní činnosti subjektů, kteří se 

profesionálně zabývají turismem je organizováním cest účastníků. Mezi tyto 

organizátory můžeme zahrnout především cestovní kanceláře, pro které se vžil také 

název touroperátoři. Předmětem činností těchto organizátorů je zajištění zájezdů 

(pobytů), které se od individuálního cestování odlišují tím, že jsou společné a mají 

pevně stanovený připravený program, který relativně omezuje možnost volného 

rozhodování účastníků. Do organizovaného cestovního ruchu zahrnujeme také 

klubový cestovní ruch, který je jeho součástí. Jedná se o formu, kdy účastníci cestují 

a pobývají v klubových zařízeních, v atraktivních, v mnoha případech až i 

exkluzivních přímořských nebo horských letoviscích cestovního ruchu. Součástí 

klubového cestovního ruchu je mimo toto ubytování a stravování také pestrá nabídka 

služeb, kterým vévodí služby animační. Animačními službami se rozumí oživení, 

pobavení a aktivní využívání volného času při provozování různých činností. 

Nabídkou těchto služeb jsou většinou vybaveny rekreační pobyty a mají za úkol 

povzbudit jejich účastníky k seznámení veselí a zábavě. Často se pro tyto pobyty 

používá označení „allinclusive“, tedy všechno v ceně. Délka těchto klubových pobytů 

je označována jako dlouhodobá, jelikož trvá obvykle od jednoho do tří týdnů. [5];  [9] 

Forma cestovního ruchu podle věku účastníků 

Rozdělení této formy cestovního ruchu je upořádáno podle jednotlivých věkových skupin, 

které kladou různé nároky na strukturu a rozsah poskytovaných služeb a tím pádem se 

výrazně odlišují od ostatní lidské populace. Hovoříme tedy o cestovním ruchu rodinném, 

mládežnickém, dětí a seniorském. V současné době můžeme také hovořit o jedné skupině 

lidí, kterou představuje věková skupina mezi 40. a 50. rokem života, respektive lidé nad 40 

let věku.  
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 Rodinný cestovní ruch – pro tuto formu se vžilo také označení rodinná rekreace, Je 

zejména zaměřen na mladé rodiny, které se vyznačují lidmi mezi 25. až 44. rokem 

života. Tyto mladé rodiny představují většinou manželské páry se svými dětmi. Ve 

svém životním stylu již hledají určitou stabilitu a kvalitu svého života. Svůj volný čas 

tráví mimo místo svého trvalého bydliště. Většinou v takových zařízeních, která jsou 

připravena poskytovat vhodný produkt nejen pro dospělé, ale i pro jejich ratolesti.  

 Mládežnický cestovní ruch – tato forma cestování je obvykle charakterizována a 

reprezentována mladými lidmi přibližně ve věku mezi 15. a 25. rokem života. Jsou to 

lidé, kteří již nepatří mezi děti a netráví svůj volný čas se svými rodiči , ale také ještě 

netráví svůj čas s rodinami svými. Jsou to lidé v ranné dospělosti, tedy adolescenti. 

Možnosti jejich cestování jsou významně ovlivněny jejich sociálně - ekonomickou 

situací a množstvím jejich volného času. Soudobá mládež preferuje především akce 

kolektivního charakteru, které skýtají možnost sociálního kontaktu turistiky, 

sportovních a kulturních soutěží a především také hlučnější zábavy. Tato skupina lidí 

své potřeby se snaží uspokojovat pomocí jednoduchých služeb, které jsou pro ně 

nabízeny za relativně příznivé ceny. Při svých aktivitách dnešní mládežníci 

upřednostňují nezávislost a individuálnost organizování. Jejich motivací je touha po 

setkávání se a cestování se svými vrstevníky, touha po poznání společnosti a kultury 

v místech, která navštěvují. Organizátoři jim proto v mnoha případech nabízejí své 

služby za zvýhodněných podmínek. Jde především o výměnné pobyty s ubytováním 

v hostitelských rodinách, jejichž cílem je prohloubit jazykové znalosti a dovednosti. 

Dále jde o různé mezinárodní pracovní programy nebo zahraniční stáže, kde dochází 

k prolínání pracovní praxe s poznáváním kultury a obyvatelstva dané země. 

 Cestovní ruch dětí – tato forma je poskytována především pro děti, které jsou do 15 – 

ti let věku a které se účastní výletů a pobytů organizovaných bez účasti svých rodičů, 

ale pod podmínkou jejich souhlasu. Jako příklad uveďme dětské tábory, školní výlety 

nebo školy v přírodě. 

 Seniorský cestovní ruch – za jeho účastníky jsou považováni lidé, kteří jsou 

v postproduktivním, tzv. třetím věku, kteří jsou označováni jako senioři a je pro ně 

typické, že mají dostatek volného času a v ekonomicky vyspělých zemích také 

dostatečně velký kupní fond. Z tohoto nám vyplývá, že cestují dlouhodoběji a 

v mnoha případech také častěji. Pro tuto skupinu lidí je typické, že vyžadují formu 

osobní nabídky, především balíky služeb, příjemnou atmosféru a mnohdy také jídla 

speciálního charakteru. Jsou méně pohybliví a preferují formy dovolené, jako 
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například lázeňské a zdravotní pobyty, dlouhodobé pobyty, které jsou v klimaticky 

příznivých místech, zejména v zimě, poznávací zájezdy, zájezdy lodní, návštěvy 

svých příbuzných, známých a přátel, čímž se značně odlišují od dalších skupin 

účastníků cestovního ruchu. Někteří senioři, kteří žijí jako součást rodiny více cestují 

se svými členy rodiny. 

 Cestovní ruch věkové skupiny mezi 40. a 50. rokem života – tato skupina lidí je 

považována za relativně samostatnou. Jejich děti jsou již odrostlé a tím pádem se 

těmto lidem naskýtá relativně více volného času, i když jsou ještě ekonomicky 

aktivní. Tato skupina lidí se většinou nachází v poměrně dobré ekonomické situaci a 

také v dobrém fyzickém stavu, což jim umožňuje cestovat relativně intenzivněji. 

Stávají se významným samostatným segmentem cestovního ruchu. [5]; [8]; [9] 

Forma cestovního ruchu podle použitého dopravního prostředku 

Tuto formu dělíme do čtyř částí. Na motorizovaný cestovní ruch, železniční cestovní 

ruch, lodní cestovní ruch a letecký cestovní ruch.  

 Motorizovaný cestovní ruch – u této formy se využívají pro zajištění přepravy 

účastníků motorové dopravní prostředky, v nejvyšší míře automobil nebo motocykl. 

Za příčinu vzniku považujeme především nástup motorizace obyvatelstva a 

všeobecný rozvoj motorismu. Vyznačuje se tím, že poskytuje vysokou rychlost 

přemísťování, rozsáhlý akční dosah a úplnou nezávislost účastníků na hromadné 

přepravě osob. V praxi se často setkáváme i s označeními mototuristika, respektive 

autoturistika. Jeho součástí však může být také autobusový cestovní ruch 

organizovaný při přepravě skupiny zájemců o autobusový zájezd. S touto formou také 

úzce souvisí výraz karavanink, který v minulém století položil základ autoturistiky 

jako rodinného odvětví, kdy je využíván speciální druh vozidla, který slouží nejen 

k přepravě, ale i přímo k ubytování v místě rekreace. Základnou pro karavanink jsou 

autokempy, které umožňují ponechat zde přívěsný obytný přívěs a auto využívat 

k přepravě účastníků.  

 Železniční cestovní ruch – týká se cestování po železnici, kdy cestující jsou 

přepravováni vsedě nebo v lehátkových či lůžkových vagónech. Můžeme se zde 

setkat i s organizovaným cestovním ruchem, kdy zájezdy organizuje přímo cestovní 

kancelář železničního dopravce a mimo přepravu zajišťuje i stravovací služby 

v restauračním vagónu. Pro zatraktivnění cestování se někdy setkáváme také se 

salónními vozy.  
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 Lodní cestovní ruch – cestuje se na říčním nebo mořském plavidle a toto cestování 

může být spjato i s pobytem na plavidle. Které může být rekreační nebo linkové. 

Plavby mohou být jednodenní výletní a poznávací nebo také několikadenní, relaxační, 

které jsou většinou zpestřeny návštěvou atraktivních přímořských i vnitrozemských 

destinací, případně dobrodružnou  podmořskou  turistikou, jako je například potápění. 

 Letecký cestovní ruch – letecké spoje bývají zabezpečovány buďto jako pravidelné 

linky nebo zvláštní lety zajišťované pro cestovní kanceláře. Většinou poskytují i 

stravovací služby. Největší výhodou tohoto druhu dopravy je rychlost přepravy 

cestujících na krátké i delší vzdálenosti. V některých městech se můžeme setkat také 

s využíváním malých dopravních letadel, která se užívají k panoramatickým 

vyhlídkovým letům nad těmito městy a jejich přilehlým okolím. [1]; [5]; [8]; [10] 

Forma cestovního ruchu podle ročního období 

Zde můžeme hovořit o cestovním ruchu celoročním, sezónním a mimo sezónním. 

Jako sezónnost můžeme označit nerovnoměrný a nepravidelný vývoj sociálně – 

ekonomických jevů, které jsou výsledkem působení vnějších příčin v průběhu roku a také 

výsledkem působení sociálních přírodních činitelů. Do přírodních činitelů zahrnuje 

klimatické a povětrnostní podmínky, střídání ročních období nebo délku dne. Dle těchto 

činitelů dále rozlišujeme hlavní sezónu, která je charakterizována příznivými podmínkami a 

sezónu  vedlejší charakterizovanou podmínkami méně příznivými. Působení a vliv těchto 

činitelů je nemožné výrazněji omezovat. Mezi sociální činitele patří především tradice lidí 

v čerpání své dovolené a také doba školních prázdnin, které jsou často ovlivněny přírodními 

činiteli. Projevy sezónnosti můžeme v cestovním ruchu pozorovat ve změnách počtu 

účastníků, obsazenosti, stravovacích a ubytovacích zařízení nebo v intenzitě používání 

dopravních prostředků. Pro ovlivnění dopadu sezónnosti se využívá různě natavená cenová 

politika služeb a také propagační a administrativní opatření. Cestovní ruch celoroční se vyvíjí 

celoročně a tedy bez omezení. [5] 

Forma cestovního ruchu podle sociologického hlediska 

Zde se jedná především o návštěvy příbuzných a přátel a také o sociální a etnický 

cestovní ruch. 

 Návštěvy příbuzných a přátel – bývají uskutečňovány z různorodých důvodů a cestuje 

se při nich nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Hlavní motivací pro toto cestování je 

upevňování rodinného zázemí a vztahu v rodině, ale také třeba může jít o účast na 

různých rodinných společenských událostech, například oslava narozenin, výročí 

nebo svateb.  
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 Sociální cestovní ruch – tuto formu cestovního ruchu a její všechny náklady nebo 

alespoň jejich část hradí za cestující stát, zaměstnavatel nebo nějaká nadace. Účastníci 

této formy cestovního ruchu jsou většinou ze slabších sociálních skupin, které mají 

nízké příjmy nebo se skupiny hendikepovaných osob. Pro tyto osoby jsou potom 

nabízeny lázeňsko – léčebné pobyty nebo zdravotně – rekreační pobyty. V případě, že 

celou výši nákladů spojených s cestovním ruchem hradí jeho účastník ze svých 

vlastních prostředků, jedná se o komerční cestovní ruch.  

 Etnický cestovní ruch – jako hlavní motiv této formy cestování je považována 

návštěva původní vlasti účastníků nebo návštěva některých zajímavých národností, 

jejímž cílem je poznat a seznámit se se způsobem jejich života, jejich zvyky a 

tradicemi. Tuto formu cestovního ruchu můžeme označit jako etnografický cestovní 

ruch.[5] 

Forma cestovního ruchu podle dynamiky 

V této formě cestovního ruchu rozlišujeme dvě základní kategorie, a to cestovní ruch 

pobytový, který bývá také někdy označován výrazem statický, a cestovní ruch putovní, 

označovaný též výrazem dynamický. 

 Pobytový cestovní ruch – je forma, kdy účastníci na jednom místě pobývají po více 

dnů. Podle závislosti na jednotlivém druhu cestovního ruchu ( zdravotní, lázeňský 

nebo kongresový a podobně ) se v místě svého pobytu zabývají určitými aktivitami. 

Jejich pobyt bývá doplněn často o různé výlety a exkurze do okolí blízkého, ale i 

vzdálenějšího.  

 Putovní cestovní ruch – je spojen s účastníky, kteří cestují převážně v organizovaných 

skupinách po předem stanovené trase a dle předem vypracovaného programu a 

harmonogramu s určitým poznávacím cílem. Může jít o poznávání historie, určité 

země, regionu nebo místa, přírody a společnosti. Častěji se pro tento pojem vžilo 

označení poznávací cestovní ruch. [5] 

 

1.3.2 Druhy cestovního ruchu 

O druzích cestovního ruchu hovoříme v tom smyslu, že jednotlivé druhy bývají 

uskutečňovány podle motivace jeho účastníků. Mezi druhy cestovního ruchu řadíme cestovní 

ruch:  

 rekreační cestovní ruch 

 sportovní a dobrodružný  cestovní ruch 

 kulturně - poznávací cestovní ruch 
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 zdravotní cestovní ruch 

 lázeňský cestovní ruch 

 profesní cestovní ruch 

 stimulační cestovní ruch 

 náboženský cestovní ruch 

 myslivecký a rybářský cestovní ruch 

 specificky orientovaný cestovní ruch 

V dnešní praxi se s jednotlivými druhy cestovního ruchu nesetkáváme v úplně čisté 

podobě, ale vyskytují se v různých vzájemných kombinací, ve kterých je vždy jeden z druhů 

v dominantním postavení. Jako příklad kombinace těchto druhů můžeme uvést rekreační 

cestovní ruch, který bývá kombinován s cestovním ruchem sportovním. Lázeňský cestovní 

ruch bývá nejčastěji kombinován s cestovním ruchem zdravotním a kulturním. 

 Rekreační cestovní ruch - na tomto cestovním ruchu můžeme pozorovat nejvyšší 

účast obyvatel. Bývá realizován obvykle v příhodném rekreačním prostředí, jehož 

blahodárné účinky využívají účastníci k reprodukci svých duševních a fyzických sil. 

Nejedná se jen o pasivní odpočinek, ale také o celou řadu sportovních aktivit, koníčků 

zálib a her, včetně například houbaření, zahrádkaření nebo kutilství. Za specifický typ 

tohoto druhu cestovního ruchu je považováno chataření a chalupaření. Stále většího 

významu nabývá se zhoršujícím se životním prostředím v místě bydliště účastníků. 

Jedná se většinou o individuální nebo rodinnou rekreaci organizovanou samotnými 

účastníky ve vlastních zařízeních nebo v zařízeních pronajatých či veřejnosti volně 

přístupných. Součástí rekreačního cestovního ruchu je oblast, která je zaměřena na 

uspokojování odborných, specifický rekreačních potřeb, která je nazývána tematický 

cestovní ruch. Jedná se především o návštěvy technických památek, zajímavostí, 

sakrálních staveb a podobně. Tento druh cestovního ruchu umožňuje velké množství 

zážitků v poměrně krátkém časovém úseku. 

 Sportovní a dobrodružný cestovní ruch – je zaměřen na pobyty, které se vyznačují 

sportovní náplní a jsou určené především k udržení a posílení zdraví  a k 

prohlubování morálních vlastností účastníků, jako například rozvíjení kolektivnosti, 

vytrvalosti, houževnatosti a odvahy. V praxi se může jednat například o pěší turistiku, 

cykloturistiku, horskou turistiku a řadu jiných forem. Podle ročního období bývají 

oblíbené různé sportovní aktivity. V létě především plavání, různé míčové hry. 

V zimě lyžování či bruslení. Za specifickou formu je považována tzv. lovecká 
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turistika, která se zaměřuje na rybolov nebo lov zvěře, a která je velice výnosným 

druhem. V tomto odvětví se můžeme setkat také s výrazem sportovní diváctví, což 

znamená účast  jednotlivců na sportovních akcích, která je mimo místo trvalého 

bydliště a je zcela pasivní. Jedná se především o technicky náročné druhy sportu. 

Dobrodružný cestovní ruch je potom zaměřen na takové jednotlivce, kteří primárně 

vyhledávají aktivity, které jsou spojeny s nebezpečím a při kterých si mohou 

vyzkoušet a otestovat své fyzické a morální vlastnosti v souboji s přírodou. 

Dobrodružně orientovaní lidé chtějí intenzivní adrenalinové zážitky, které jsou 

spojeny s určitou mírou rizika, které je však kontrolovatelné. Jako hlavní motiv 

vyhledávání tohoto druhu cestovního ruchu můžeme označit touhu jedince aspoň 

krátkodobě změnit svůj rutinní styl života na alternativní způsob spojený s řadou 

různorodých aktivit. Může jít například o cestování do odlehlých končin světa, 

výpravy do ledových oblastí, noční putování nebo pěstování extrémních 

adrenalinových sportů, jakými jsou fafting, kaňoning nebo bungejumping. 

 Kulturně – poznávací cestovní ruch - zahrnuje  poznávání kultury jiných národů, 

jejich tradic, zvyků a historie. V dnešní době má významnou funkci, která je 

výchovně vzdělávací a významnou měrou přispívá k rozhledu obyvatelstva v kulturně 

– společenském odvětví. Jedná se zde o návštěvy kulturně historických památek, 

kterými jsou hrady, zámky a lidová architektura  a její stavby, návštěvy kulturních 

zařízení zahrnující galerie, muzea, knihovny a další, návštěvy kulturních akcí, jakými 

jsou divadlo, festivaly, lidové a folklórní slavnosti, ale zahrnuje také návštěvy tzv. 

kulturních krajin do kterých patří různé zahrady a parky. 

 Zdravotní cestovní ruch – zaměřuje se především ve své podstatě na prevenci zdraví, 

rehabilitace, rekonvalescence, ale také na léčení následků nemocí v rámci pobytů 

v lázeňských či jiných příznivých zdravotních střediscích. Je to očekávaná reakce  

lidí, kteří si preventivně snaží si ovlivňovat svoje zdraví před nedostatky jejich 

současného životního stylu. Zařazujeme do něj množství aktivit, které jsou zdravotně 

orientované, například zdravotně – preventivní a rekondiční pobyty, které jsou 

zaměřeny k udržení a obnovení psychické či fyzické kondice. Tyto pobyty se 

zaměřují na nejrůznější formy cvičení, relaxace, zvládání stresů a podobně. 

V současné době hraje tento typ důležitou roli ve zdravotním stavu obyvatelstva. 

Produkty tohoto druhu cestovního ruchu nabízejí nejen lázně, ale i specializované 

wellness a beuty hotely. Pro tyto podniky se jedná o velice zajímavý ekonomický 

koncept, protože se zde jedná o dlouhodobý trend, který vyznává stále více lidí jako 
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svůj životní styl. Proto jsou hotely wellness tak úspěšné. Wellness  totiž reprezentuje 

zdraví jedince v jeho nejpřirozenější pohodě. Proto se poskytují tělu takové procedůry 

ve kterých se využívají například místní léčivé byliny nebo mořské řasy a různá 

cvičení, která uvolňují psychiku člověka.  

 Lázeňský cestovní ruch – představuje podobně jako zdravotní preventivní a léčebné 

činnosti, které jsou vykonávány pod dohledem odborného zdravotnického personálu 

ve volném čase. Jeho rozvoj se uskutečňuje v těch místech ve kterých se nacházejí 

léčivé přírodní zdroje. Jako jsou například bahno, plyny nebo léčivé přírodní vody, 

které mohou ovlivňovat zaměření lázeňských zařízení. Tento způsob léčby, který 

využívá léčivé přírodní zdroje se často kombinuje s medikamentózní léčbou, dále také 

s dietním stravováním a rehabilitací založené na psychofyzikální bázi. Léčba je 

zaměřena také na prevenci chorob, na zlepšení zdravotního stavu účastníků. 

V městech s lázeňskou tradicí se také hojně rozvíjí kulturní a společenský život, který 

má na výsledky léčby blahodárné účinky. 

 Profesní cestovní ruch – do tohoto typu cestovního ruchu zařazujeme cestování, které 

je spojeno s profesními motivy činností a zájmy, které jsou uskutečňovány většinou 

v pracovním čase účastníků. Patří sem například: 

 Obchodní cestovní ruch, který zahrnuje cesty, které jsou profesně nebo 

služebně zaměřené, a které spočívají v různorodých typech obchodních 

jednání mezi jedinci, firmami či jinými organizacemi, a u kterých se 

setkává vedení a sjednává například různé obchodní kontrakty. 

 Kongresový cestovní ruch, který obsahuje účast účastníků na různých 

konferencích, kongresech, seminářích nebo odborných a vědeckých 

setkání, které slouží hlavně k transferu informací na národní nebo 

mezinárodní úrovni. Současně do něj řadíme také stimulační cestovní ruch 

a služební cesty, které představují marginální podíl z kongresového 

cestovního ruchu. Součástí kongresových setkání bývají i různé 

doprovodné programy, které jsou zaměřeny na využití volného času 

účastníků v místě regionu, nebo státu, kde je tento kongres konán. 

Většinou je koncentrován do velkých měst a akce jsou uskutečňovány 

v mimo sezónním období. Jeho účastníci jsou většinou lidé 

s nadprůměrnými příjmy a proto jsou výnosy několikrát vyšší než výdaje 

obyčejných turistů. 
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 Cestovní ruch výstav a veletrhů, kde jsou nabízeny a vystavovány různé 

produkty a také služby, jejichž úkolem je zaujmout a informovat účastníky 

a vytvářet kontakty, které povedou k budoucímu prodeji.  

 Stimulační cestovní ruch – bývá označován také jako cestovní ruch incentivní. Někdy 

se také pro něj vžilo označení motivační nebo stimulační turistika, protože jej 

využívají zaměstnavatelé ke stimulaci pracovního výkonu nebo jako odměnu za 

provedené výkony svých zaměstnanců. Dále může sloužit k podnícení zájmu 

zaměstnanců o společnost ve které pracují, o její obchodní a ekonomické výsledky. 

Typické je, že náklady tohoto typu cestovního ruchu hradí z převážné části nebo zcela 

zaměstnavatel. Nabývat může různých podob. Ať už jde o dovolenou pro nejlepší 

zaměstnance nebo o pobyty pracovně zaměřené, které jsou spojené s poznávacím či 

s rekreačním programem. 

 Náboženský cestovní ruch – v praxi je také někdy nazýván cestovním ruchem 

s náboženskou orientací nebo také poutní turistikou a jeho hlavním motivem bývá 

cestování spojené s návštěvou a pobytem na různých poutních a posvátných místech 

nebo také návštěva církevních památek, relikvií a událostí.  Většinou je spojený se 

světovými tradicemi náboženství. Poutním či kultovým místem může být krajina, 

město, stát, obec, osada či svaté hory nebo svaté řeky.  

 Myslivecký a rybářský cestovní ruch – myslivecký má převažující charakter 

sportovního a částečně rekreačního cestovního ruchu. Motivace jeho účastníků je 

představována především možností lovu zvěře a ptáků. Rybářský cestovní ruch je 

zaměřen na chytání ryb na udici v řekách, přehradách, rybnících, jezerech a mořích. 

Organizátoři tohoto druhu cestovního ruchu se řídí legislativou, která je platná v dané 

destinaci, a která se týká ochrany přírody a upravuje podmínky rybářství a myslivosti. 

Tento druh cestovního ruchu podléhá tedy kontrole a také poplatkům za provozování 

aktivit týkajících se tohoto cestovního ruchu. 

 Specificky orientovaný cestovní ruch – zahrnuje takové druhy cestovního ruchu, 

jejichž motivace je spjata s různě specifickými potřebami účastníků. Jako příklad 

uveďme politický cestovní ruch, který nám představují například diplomaté nebo lidé 

cestující za různými politickými akcemi jako jsou sjezdy, mítinky a nebo 

shromáždění politických stran. Dalším příkladem je cestovní ruch nákupní, který 

představují cesty účastníků za výhodnými nákupy již v daném státě nebo do zahraničí. 

[5]; [8]; [9]; [10] 
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1.4. Systém cestovního ruchu 

Co se týká využití systémové teorie je cestovní ruch zkoumán jako formální věda o 

systému, která se zabývá zkoumáním struktur, vazeb a chování cestovního ruchu jako 

systému. Pod pojmem systém si potom můžeme představit jakousi jednotu různorodých 

prvků mezi kterými existují určité vazby nebo je takovéto vazby možné vytvořit. Cestovní 

ruch můžeme považovat za systém dynamický a otevřený, který je tvořen dvěma 

podsystémy. Tyto podsystémy tvoří objekt a subjekt cestovního ruchu včetně vazeb, které 

mezi nimi existují. Vazby také existují mezi systémem cestovního ruchu a jinými dalšími 

systémy, které vytváří jeho vnější prostředí, tedy jeho okolí. Jedná se především o prostředí 

politické, sociální, technicko – technologické, ekonomické a ekologické. [5] 

 

1.4.1. Objekt cestovního ruchu  

Za objekt cestovního ruchu můžeme považovat vše, co je schopno stát se cílovou 

změnou pobytového místa účastníka cestovního ruchu. Jedná se o přírodu, hospodářství, 

kulturu a podobně. Objekt bývá nositelem nabídky. Je tvořen cílovým místem podniky a 

institucemi cestovního ruchu. Do cílového místa cestuje subjekt cestovního ruchu pouze, 

existují - li vhodné ekvivalenty uspokojení jeho potřeb. Objekt bývá často odbornou 

literaturou označován též jako destinace cestovního ruchu nebo také jen pojmem destinace. 

Jako primární nabídku označujeme takové cílové místo, které má příznivý kulturní a přírodní 

potenciál pro cestovní ruch. Potenciál není rozmístěn v prostoru symetricky, ale většinou 

nabývá místní, regionální, ale někdy i celostátní i  mezinárodní jedinečnosti. Pomáhá plnit 

nejrůznější motivy účasti účastníků na cestovním ruchu, jakými jsou například oddych, 

poznávání nebo zdraví. Jako prostředek k dosažení se využívá sekundární nabídka, která 

představuje různorodou infrastrukturní vybavenost. Zde se jedná o podniky a zařízení nebo 

instituce, které účastníkům umožní se stravovat, ubytovat nebo vykonávat další jiné 

sportovně – kulturní či rekreační aktivity. Podle funkcí můžeme rozlišit například městská 

střediska cestovního ruchu ( zde najdeme různě kulturně – historické památky, obchody, 

průmysl, správní a administrativní orgány ), rekreační střediska ( zde se nachází možnosti 

vodních sportů, turistiky, a v zimě horských sportů ), chatové oblasti ( často se nachází u 

vodních ploch nebo v horských oblastech ),  rekreační obce ( v současné době využívány 

převážně k rekreačním účelům )  a lázeňská místa ( v místech léčivých přírodních zdrojů ). 

[5] 

Dalším souvisejícím pojmem je region cestovního ruchu. Ten označuje celek, který je 

přirozený má společné charakteristické vlastnosti, pomocí kterých se odlišuje od území 
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sousedních. Měl by splňovat tři základní předpoklady. Prvním předpokladem by měla být 

taková primární nabídka, která v dostatečném množství a kvalitě zajistí návštěvnost. Druhým 

by měla být dobrá komunikační dostupnost, která musí co nejvíce usnadnit přístup na dané 

území a pohyb za zajímavostmi  cestovního ruchu. Posledním nezbytným předpokladem je 

infrastrukturní vybavenost umožňující pobyt v dané destinaci a využívání jejich veškerých 

atraktivit. [5] 

 

 

1.4.2.Subjekt cestovního ruchu 

Subjektem cestovního ruchu je jeho přímý účastník. Z pohledu ekonomického je to 

každý, kdo uspokojí svoje potřeby, statky cestovního ruchu po dobu, kdy cestuje a pobývá 

mimo své trvalé bydliště a toto vše vykonává většinou ve svém volném čase. Je tedy 

spotřebitelem produktů cestovního ruchu a nositelem poptávky. Z pohledu statistiky 

označujeme účastníka cestovního ruchu jako návštěvníka, turistu či výletníka. Do této 

struktury zahrnujeme i stálého obyvatele, kterého můžeme považovat za potencionálního 

účastníka cestovního ruchu domácího nebo zahraničního.  

 Návštěvník – je z hlediska domácího cestovního ruchu osoba cestující na jiné místo 

v zemi, kde má své trvalé bydliště, a to na dobu, která nepřesahuje šest měsíců. 

V zahraničním cestovním ruchu je tato doba opět prodloužena na dobu jednoho roku a 

zároveň musí platit, že cesta má jiný charakter, než provádění výkonu činnosti 

výdělečné. Toto musí platit u obou případů.  

 Turista – v cestovním ruchu domácím je turistou osoba, která má trvalé sídlo v zemi a 

která vycestuje do místa odlišného od životního prostředí ve kterém běžně žije na 

dobu, která pokrývá alespoň jedno přenocování a není delší než šest měsíců. Cestuje 

ve stejné zemi, ve které má své bydliště a účel cestování je odlišný od výkonu 

výdělečné činnosti. V mezinárodním cestovním ruchu označujeme turistou osobu, 

jenž podniká cestu do země jiné, než v které má své obvyklé bydliště, a to na dobu, 

která zahrnuje minimálně jedno přenocování, ale zároveň není delší než jeden rok. 

Účel cestování je odlišný od vykonávání činnosti výdělečné v této navštívené zemi. 

Turisté bývají v literatuře také rozdělováni podle délky jejich pobytu. Zde 

rozdělujeme turistu pobývajícího krátkodobě jenž cestuje na dobu, která je delší než 

jeden den a zahrnuje alespoň jedno přenocování, a turistu na dovolené, který na místě 

svého pobytu přetrvává dvě  a více nocí. 
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 Výletník – za výletníka považujeme osobu, která v mezinárodním měřítku cestuje do 

jiné země na dobu, která je kratší než jeden den a v dané zemi nepřenocuje a 

v domácím měřítku je to osoba, která v zemi svého trvalého bydliště cestuje na dobu 

kratší než jeden den do místa odlišného trvalého bydliště, aniž by v tomto místě 

přenocovala. I zde je důležité, že účelem cesty není výdělečná činnost.  

 Stálý obyvatel – jako stálého obyvatele, označovaného někdy také jako rezidenta 

můžeme označit osobu, která alespoň šest měsíců po sobě následujících žije v jiném 

místě před tím než přijde do místa jiného na dobu, která je kratší než šest měsíců. 

Tato definice označuje stálého obyvatele v cestovním ruchu domácím. V zahraničním 

cestovním ruchu je tato doba šesti měsíců prodloužena na dobu jednoho roku. Za tyto 

osoby označujeme obyvatele státu nebo cizince, kteří tato kritéria splňují. [5] 

 

1.4.3.  Systém cestovního ruchu a jeho okolí 

Chceme – li charakterizovat cestovní ruch jako otevřený systém musíme brát  v potaz vliv 

vnějšího okolí, které ovlivňuje jeho vývoj a jeho strukturu. Mezi prostředí, která cestovní 

ruch ovlivňují patří sociální, politické, ekonomické, technicko – technologické a ekologické 

prostředí. Současně zde existuje zpětná vazba, tedy ovlivňování tohoto prostředí cestovním 

ruchem.  

 Sociální prostředí – hraje podstatnou roli na rozvoj cestovního ruchu a je dáno 

společenskými zřízeními. Ovlivňuje například sociální politiku státu, pracovní či 

mimo pracovní podmínky nebo rozdělování hrubého domácího produktu, které se 

projevuje ve spotřebě hmotných statků a služeb obyvatelstva a ovlivňuje například 

výživu, vybavení domácností, zdravotnictví nebo školství. Pracovní podmínky 

spojujeme s intenzitou práce, pracovní dobou, pracovním prostředím, hygienou a 

bezpečností práce. Do mimo pracovních podmínek zařazujeme fond volného času, 

především zákonnou dovolenou, která výrazným způsobem ovlivňuje cestovní ruch. 

Sociální politika je zaměřena na zabezpečení lidí, kteří nemají dostatek příjmů, aby 

zabezpečili své základní potřeby. Podmínky pro nemocenské pojištění, různé 

přídavky, podpory nebo důchodové zajištění stanovuje stát. Zpětnou vazbu můžeme 

pozorovat v tom, že cestovní ruch svou nabídkou vychází vstříc i těm skupinám 

obyvatelstva, které jsou méně majetné.  

 Politické prostředí – na cestovní ruch působí zejména v tom, že utváří mírové 

podmínky nejen v samostatných státech, ale také na celém světě. Mír považujeme 

jako základní podmínku cestovního ruchu, která je pro jeho vývoj nepostradatelná. 
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Tam, kde panují války nebo občanské nepokoje a je zde narušena bezpečnost 

návštěvníků se cestovnímu ruchu nedaří. Ustanovitelem politiky cestovního ruchu je 

stát, který vytváří koncepce a strategie rozvoje, právní normy a vytváří a podporuje 

také aktivity, které rozvoji cestovního ruchu napomáhají. Dále pomáhá s rozvojem 

infrastruktury  a odstraňuje bariery, které mohou při cestování nastat, například ruší 

vízové povinnosti či zrychluje odbavování na celnicích. Z opačného hlediska je 

cestovní ruch významným motorem mezinárodní kooperace a nositelem světového 

míru.  

 Ekonomické prostředí – jedná se především o pozitivní či negativní vliv 

ekonomického růstu, inflace, stability měny, nezaměstnanosti a úrokové míry. Pokud 

hrubý domácí produkt roste, znamená to většinou zvýšení výdajů na cestovní ruch. 

Hospodářský pokles či krize provází většinou zmrazování mezd a rostoucí 

nezaměstnanost, což má negativní dopady  na cestovní ruch. Inflace způsobí klesání 

peněžní kupní síly a projevuje se růstem ceny zboží a služeb a zasahuje tedy i do 

cestovního ruchu. Stabilita měny je také velmi důležitá, pokud nastává devalvace 

znamená to , že pro obyvatele se zdraží cestování do zahraničí a naopak pro cizince se 

pobyty zlevňují. Zhodnocení měny má potom opačný účinek. Úroková míra 

vyjadřující cenu za poskytnutý úvěr může stimulačně zapůsobit na investice do 

cestovního ruchu. Vysoká úroková míra úvěry zdražuje a tím se investování omezuje. 

Zpětnou vazbu cestovního ruchu nalezneme v jeho možném vlivu na zvýšení 

zaměstnanosti, příjmu obyvatel a také na ekonomickém růstu. 

 Technicko – technologické prostředí – do tohoto prostředí zahrnujeme infrastrukturu 

dopravní a také další technickou a informačně technologickou vybavenost. Co se týká 

dopravní infrastruktury, týká se to především dálnic, silnic, železnic, leteckých 

spojení a letišť, lodní přepravy, či přepravy do horských středisek, která je schopná 

pojmout účastníky cestovního ruchu. S neustále se rozšiřující dopravní infrastrukturou 

roste také vliv a negativní dopady na životní prostředí. Doprava a její hustota má také 

za následek vytváření nebezpečných situací, které mohou omezit zážitky a dojmy 

z cestování a při kterých mohou účastníci utrpět také i zranění či ztrátu na životě. 

V dnešní době stále častěji začínají hrát prim nové technologie, které pomáhají šetřit 

nejen životní prostředí a přírodní zdroje, ale také snižovat počty personálu. Jedná se 

především o technologie informační, které v dnešní době pomáhají například 

elektronické rezervaci ubytování, letenek urychlují výměnu informací ¨, rozhodování 

a také rozvíjí obchodní činnost. Zpětná vazba se ukazuje především ve speciálních 
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požadavcích cestovního ruchu na tvorbu specializovaného softwaru, který pomáhá 

zpracovávat informace pro hotely či cestovní kanceláře. A dále vyvíjení takových 

dopravních prostředků a takové infrastruktury, která by zabezpečila bezpečné, rychlé 

a pohodlné cestování.  

 Ekologické prostředí – cestovní ruch je ve své podstatě velmi závislý na životním 

prostředí, jeho čistotě a atraktivitě. Daří se mu především v těch místech, kde panují 

příhodné kulturní a také přírodní podmínky, proto je velmi důležité, aby nedocházelo 

k narušování přírodní rovnováhy v těch nejelementárnějších prvcích jako je voda, 

vzduch, půda, fauna a flóra, což by mohlo mít neblahý dopad na cestovní ruch a 

mohlo by vést až k jeho úplné likvidaci. Příroda zvláště její ochrana se proto musí 

rozvíjet a dodržovat, musí se sledovat přípustné zatížení přírodních zdrojů a musí 

existovat vhodná legislativa, která by zabraňovala dalšímu poškozování životního 

prostředí. Je nutné racionálně plánovat výstavbu nové infrastruktury. V současné době 

se již projevuje ekologicky zaměřené cítění lidí, kteří začínají vyhledávat takový 

cestovní ruch, který je k přírodě šetrný. [1]; [5] 

 

1.5.  Materiálně – technická základna a její klasifikace v cestovním ruchu 

Materiálně – technická základna cestovního ruchu slouží k uspokojení potřeb pomocí 

služeb a určitých věcných prostředků, které jsou pro ni nezbytné. Sehrává významný úkol při 

tvorbě a také při realizací produktů a služeb všem účastníkům cestovního ruchu, a tím vytváří 

určité předpoklady materiální povahy, které slouží pro zabezpečení účasti na cestovním 

ruchu.[5];[8] 

Co se týká hlediska věcného tvoří materiálně – technickou základnu především 

budovy a stavby ( stravovací zařízení, ubytovací zařízení, sportovní zařízení a podobně ), 

dopravní prostředky ( slouží pro přepravu cestujících včetně zavazadel ), stroje a zařízení  

( různá zařízení technologické povahy ) a předměty, které jsou určeny k postupné spotřebě a 

zabezpečují různé realizační funkce. [5] 

Jelikož cestovní ruch závisí na službách, které pochází z mnoha odvětví dělíme 

materiálně – technickou základnu do dvou kategorií, a to do vlastní základny a základny 

využívané pro cestovní ruch. Při budování vlastní základny se počítalo s tím, že bude sloužit 

jenom nebo především pro cestovní ruch, proto tento pojem znamená užší význam smyslu 

slova. Její rozmístění adekvátně odpovídá potřebám cestovního ruchu a svou úrovní a 

rozsahem je závislá na výsledcích cestovního ruchu. Základna využívaná pro cestovní ruch 

byla v původním plánu budována pro jiný primární účel, ale je využívána v různém rozsahu i 
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pro cestovní ruch. Jedná se tedy o pojem vyjadřující širší smysl. Stupeň užívání této základny 

neslouží primárně pro potřeby cestovního ruchu, a proto její budování neprobíhalo dle jeho 

potřeb. Do materiálně – technické základny nemůžeme zařadit objekty, které uspokojují 

cílové potřeby účastníků, jedná se především o kulturní a historické památky a také objekty, 

které slouží jen potřebám jejich majitelů, jako je například chata, karavan nebo i stan. [5] 

Co se týká klasifikace, rozdělujeme ji podle dvou hledisek. První hledisko rozdělení je 

podle druhu služeb, které se realizují pomocí konkrétních zařízení. Řadíme sem cestovní 

kanceláře, stravovací a ubytovací zařízení, zařízení pro rekreaci a sport, pro kulturu, 

společenskou zábavu, dále zařízení obchodní, dopravní a také zařízení související 

s infrastrukturou a komunálními službami. Podle významu dělíme zařízení na základní a 

doplňková. Základní jsou primární podmínkou pro uskutečňování převážné části forem  

druhů cestovního ruchu. Zahrnuje např. stravovací, ubytovací nebo dopravní zařízení. 

Doplňková poskytují komplexní služby a zabezpečují efektivní využití prostoru pro rekreaci  

a zasluhují se o zvýšení efektu při poskytování služeb v cestovním ruchu. Zde řadíme 

zařízení všeobecně prospěšná nebo například zařízení specializovaná jako jsou kongresové 

sály. [5] 

 

1.6.  Kulturní dědictví v cestovním ruchu 

Jako dědictví, které má hodnotu kulturní můžeme označit vše hmotné, ale i duchovní, 

co bylo vytvořeno nebo přetvořeno člověkem. Za naše dědictví můžeme považovat to, co 

vytvořily předchozí generace a předaly je generacím následujícím. Jelikož v každém státě 

panují různé geografické a taky historické podmínky kulturní dědictví se proto od sousedních 

zemí různě liší. Do duchovních památek můžeme zařadit různé zvyky , obyčeje, říkanky, 

písně a různé druhy tance. Do movitých hmotných památek řadíme architekturu, umělecké 

řemeslo a malbu a také plastiky. Jako památku můžeme označit určitý předmět z minulosti, 

ať už se jedná o výtvor přírody nebo člověka. Pro administrativní potřeby jsou památky 

definovány zákony. Pokud se jedná o památky duchovního charakteru označujeme je za 

takové se kterými nelze volně manipulovat, a které jsou zařazeny v evidenci nemovitostí. 

Památkami movitými lze volně pohybovat. Jedná se tedy o různé sochy, obrazy nebo 

nábytek, respektive inventář zámků, hradů nebo kostelů. Památky můžeme nalézt na 

původním místě, a potom je označujeme jako in situ a nebo se může jednat o přemístěné 

památky, například do skanzenů. Duchovní hmotné památky mohou výrazně utvářet 

atmosféru v místě, kde se vyskytují. Potom mluvíme o tzv. duchu místa nebo génius loci. 
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Takovým příkladem může být například Babiččino údolí nebo Židovské město v Praze. 

[5];[8];[9];[10] 

Dalším členěním, jak můžeme památky rozdělit je za prvé podle uměleckých slohů. Zde 

je dělíme na pravěké, gotické, barokní, empírové a další. Za druhé je můžeme rozdělit podle 

místa, kde vznikly, například na severské nebo orientální. Do třetice používáme rozdělení 

podle druhů. Tyto dělíme na:  

 Architektonické památky – mají především svou uměleckou hodnotu a také hodnotu, 

která je dokumentárně historická. Dělíme je na tak zvané profánní, což jsou světské, 

mezi ně řadíme zámky, paláce, hrady, opevnění, tvrze nebo domy. Druhou kategorií 

jsou sakrální památky, památky církevní, což jsou kostely nebo kláštery a další 

sakrální stavby. 

 Archeologické památky – jako nejznámější památky archeologického typu můžeme 

zařadit především hradiště, mohyly nebo mohylová pohřebiště. Mezi nejznámější 

patří například Keltská oppida v Závisti nebo Stradonicích. 

 Historické parky a zahrady – k tomuto druhu památek se přistupuje jako ke 

speciálnímu. Většinou jsou součástí různých zámků, klášterů nebo měst. Může se také 

jednat o upravené výseky přírody jako je Babiččino údolí v Ratibořicích.  

 Lidová architektura – jedná se o památky stavitelství lidového, které patří od 19. 

století do národopisného oboru. Jedná se o různá venkovská sídla, usedlosti nebo 

chalupy, které v některých případech jsou využívány k rekreaci a v případech dalších 

byly přeneseny do takzvaných skanzenů, jako je Rožnov pod Radhoštěm. Tento 

přístup se hodnotí jako krajně záchranná akce, protože jsou stavby přesouvány ze 

svého přirozeného prostředí.  

 Sochy, sousoší, kašny, kovová a kamenická díla – můžeme zde zařadit různé druhy 

soch pamětních křížů nebo třeba božích muk, které jsou svérázným prvkem krajiny 

našeho území. Ve městech se k nim přidávají například kašny nebo také morové 

sloupy, které většinou zdobí mnohá náměstí či ulice.  

 Památky kulturně – historické, historické a vojenské – sem řadíme památky, které 

mají vztah k určitým osobnostem, či událostem z historie a přeměnou společnosti, 

která v minulosti probíhala. Tyto památky se neustále doplňují o nové, ale některé 

z nich se ruší či se odsouvají do pozadí. Patří sem domy různých osobností, místa, ve 

kterých tyto osobnosti pobývali, jejich památníky a hrobky. Do vojenských památek 

zahrnujeme bojiště, pevnosti, pomníky nebo válečné hřbitovy. 
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 Technické památky – s jejich ochranou se začíná v 60. letech 20. století. Můžeme sem 

zařadit různé vodní a větrné mlýny, sýpky, vodní kanály, vodní kovárny, solnice či 

kamenné rozcestníky. [8];[9];[10] 

 

2.   Charakteristika zájmové oblasti Šumperska a jeho okolí 

Šumperská oblast učaruje své návštěvníky především svou přírodou, která je velmi 

rozmanitá a z tohoto důvodu také velmi krásná. Střed Šumperska je horského až 

velehorského typu, ale pokud sestoupíme těsně pod hory najdeme zde rozprostřené kotliny a 

nížiny rozsáhlých ploch. Za nejvyšší pohoří je v oblasti Šumperska považován Hrubý Jeseník 

v jehož srdci nalezneme jeho nejvyšší dominantu, horu Praděd, která se nachází úctyhodných 

1492 m nad mořem. Je tedy nejvyšší horou celé Moravy. Za druhé největší a nejrozsáhlejší 

pohoří můžeme označit Králický Sněžník se svou nejvyšší dominantou stejného názvu, která 

se nachází v oblasti česko – polského pohraničí a zasahuje tak i na území našich severních 

sousedů. Do třetice se zde nachází velké pohoří nazývané Rychlebské hory, které nepatří 

mezi hojně navštěvované a velmi často bývají neprávem opomíjeny, ale díky tomu zde 

nacházejí svá útočiště například různé vzácné ptactvo, mezi které řadíme například tetřevy. 

Také zde můžeme nalézt řadu chráněných rostlin. Co se týká přírody, přírodních podmínek je 

mnoho pozoruhodných oblastí povýšeno do stavu chráněných rezervací nebo chráněných 

krajinných oblastí či klidových zón. Zajímavostí Šumperska je, že se zde nachází uzel, který 

z tohoto území odvádí vodu do tří různých světových moří, a to do moře Baltského, 

Severního a moře Černého. Kolem těchto vodních toků se mnohdy rozkládají celé komplexy 

lesů lužního typu, které se zachovávají svůj rázovitý charakter díky pravidelným záplavám. 

Šumpersko je charakteristické také lázeňskou historií, kdy zde vyvěrají léčivé prameny sirné 

povahy a tudíž zde byly založeny známé lázně Velké Losiny a Bludov. 

 

2.1. Poloha a rozloha Šumperska 

Za centrum Šumperska je považováno město Šumperk, které se nachází na severu 

Olomouckého kraje a ještě v dobách nedávno minulých bylo také městem okresním. Město 

můžeme najít v údolí Desné, což je po řece Moravě druhá nejvýznamnější řeka Šumperska. 

Na severu regionu leží Jesenický horský masiv a město Šumperk leží tedy v bezprostředním 

podhůří pohoří Hrubého a Nízkého Jeseníku, které společně tvoří pohoří nazývané Jeseníky. 

Město potom může být po právu označováno jako „Brána Jeseníků“, jelikož leží na jednom 

z hlavních tahů, který je vstupní branou do nejznámějších turistických středisek Šumperska, 

ke kterým beze sporu patří Skřítek nebo Červenohorské sedlo.  
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Šumperk je také významným správním a hospodářsko - politickým centrem ležícím 

na severozápadní Moravě. Samotné město se rozkládá na území o rozloze 2790 hektarů. 

Celkovou spádovou oblast Šumperska potom tvoří území, které dosahuje bezmála rozlohy 

430 km2. Toto území potom obývá zhruba 100 tisíc obyvatel. Šumperský region se potom 

nachází ve spádové oblasti krajského hlavního města, Olomouce. Pokud bychom chtěli jeho 

přesnou zeměpisnou lokaci, potom Šumperk najdeme na 50 stupni severní zeměpisné šířky a 

na 17 stupni východní délky.  

Šumperk je také významnou cestovní křižovatkou, protože propojuje sever 

Hornomoravského úvalu s Hrubým Jeseníkem a tím pádem i s místy, které se nachází 

v severním koutu Moravy. Najdeme zde také silniční komunikace, které propojují Brno se 

Šumperkem a Jeseníkem a také Hradec Králové s Ostravou. Co se týká železniční dopravy je 

zde vybudována nově elektrifikovaná trať po které jezdí přímé rychlíky do Brna a zpět a 

vlaky, které mají rychlíkový přípoj ve směru na Prahu nebo Ostravu ve významném 

železničním uzlu Šumperského regionu, a to v Zábřehu na Moravě. Díky této vybudované 

infrastruktuře se jeví dostupnost Šumperska jako relativně velmi dobrá. [3] 

 

2.2.  Podnebí a geologické poměry Šumperska 

V Šumperském podnebí panují velké rozdíly, díky velké rozmanitosti území, které je 

rozloženo v různých nadmořských výškách, ve kterých se nacházejí nížiny a pahorkatiny, kde 

je podnebí relativně mírné až po hory, kde je podnebí relativně  a až nezvykle drsné. 

Například na Pradědu se setkáváme s průměrnou teplovou 0,90 C po období celého roku. 

Letních teplot, které přesáhnou 250 C, se zde prakticky nedočkáme, tudíž tady neexistuje 

žádné léto. Zajímavostí je, že hradba, která vznikla vytvořením pohoří Hrubého Jeseníku, 

nám tvoří jakýsi předěl v počasí mezi Moravou a Slezskem. Pokud je na jedné straně určité 

počasí, na druhé straně se většinou dočkáme počasí úplně jiného. [12] 

Na Šumpersku se setkáváme se třemi hlavními oblastmi podnebí. Zasahuje sem jak 

teplá, především na Mohelnicku a Úsovsku, tak mírně teplá na Zábřežsku, Vidnavsku a 

Žulovsku, tak i chladná oblast, která pokrývá nadmořské výšky v rozmezí 500 m nad mořem 

a výše, což tvoří asi polovinu rozlohy Šumperska. Z hlediska kontinentálního podnebí se 

nacházíme na hranici podnebí kontinentálního a oceánského. Letních dnů s průměrnou 

teplotou přesahujících 25 stupňů zde můžeme napočítat v průměru kolem 40 dnů ročně. 

Srážkovou oblast s poměrně rozsáhlými úhrny srážek, které jsou vyšší než 1000 ml za rok, 

tvoří téměř celé pohoří Hrubého Jeseníku. S nejnižším počtem srážek se můžeme setkat na 

Mohelnicku, kde roční úhrn jen zřídka, kdy překročí 600 mm za rok. Sněhová pokrývka zde 
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v průměru vydrží cca 75 dní v roce. Výjimkou jsou potom nejvyšší vrcholy Jeseníků, včele 

s Pradědem, kde sníh leží až 170 dní v roce ve své průměrné výšce kolem 150 cm. Jevem se 

kterým se můžeme na Šumperku setkat velmi často, jsou inverze teplot. Jedná se především o 

zimní období, kdy v některých kotlinách můžeme naměřit teploty nižší než na vrcholcích 

pohoří Jeseníků. Často se zde setkáváme v zimě s mlhami, především v Šumperské kotlině, 

v údolí řeky Moravy či Bělé, a to také převážně v období chladnější poloviny roku.  V zimě 

se zde také setkáváme i mlhami inverzními, kdy na horách svítí slunce a v kotlinách je 

mlhavo. Posledním klimatickým reprezentantem je vítr, jeho průměrná rychlost dosahuje 7,4 

m/s, což na větrné stupnici odpovídá charakteru čerstvého větru. Nejčastěji se setkáváme 

s větry západními a jihozápadními. Nejméně se vyskytuje vítr východní. Primát 

největrnějšího místa si drží dominanta Jeseníků Praděd. Znečištění ovzduší je měřeno na 

Revízu. Po většinu roku zde žádné výrazné znečištění nezaznamenáváme, ale jako všude 

existují i dny, kdy k překročení limitů dojde. [12] 

Geologická stavba Šumperska je svým charakterem pozoruhodně rozmanitá. Během 

dlouhodobého vývoje se za poslední dvě miliardy let zde odehrálo velmi mnoho 

geologických jevů. Několikrát se zde vystřídaly pohoří s rovinami, mořskými záplavami, 

které byly doprovázeny zemětřesením nebo erupcemi činných sopek. Výsledkem tohoto dění 

a pohyby zemské kůry vznikly na Šumpersku různé druhy hornin, jako jsou například ruly, 

mramory, vápence nebo svory, které pokrývají jeho území. Zhruba před 250 tisíci lety dorazil 

na toto území i skandinávský ledovec, který však brzy roztál, a po kterém zbylo velké 

množství štěrku, písku a hlíny a také bludné balvany obrovských rozměrů, které dosahují i 

dvou metrů. Ledovec jsem také přinesl různé druhy nezvyklých hornin, nejčastěji červeně 

růžově a červenohnědě zabarvených hornin, zvaných také baltsko – skandinávské žuly.  Tato 

oblast je také bohatá na různé skalní útvary, jako jsou mísy, sedadla či křesla. Můžeme zde 

najít několik skalních městeček, které se nacházejí v oblasti Žulovska. Došlo zde k vytvoření 

řady krápníkových jevů a jeskyní, které jsou většinou vápencového původu. V oblasti 

Sobotína došlo k nalezení granátů. Raritou regionu je hornina zvaná bludovit, nalezená 

v oblasti Bludova. [12] 

Z výše uvedeného můžeme vidět, že na nerostné suroviny je oblast neobyčejně 

bohatá. Na první místo můžeme zařadit bezesporu vápenec, který se zde nachází v mnoha 

lokalitách, například ve Vitošově, Vápenné nebo Bohdíkově, ze kterého se pálí vysoce 

kvalitní vápno. Jeho ložiska, která se v oblasti nacházejí, nejsou zdaleka ještě vytěžena. 

Druhou nejvýznamnější surovinou je grafit používaný ve slévárenství, jehož ložiska se 

nachází v okolí Velkého Vrbna. Důležitý význam v regionu mají i nerostné suroviny 
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používané jako základní stavební prvky. Na Jesenicku nalezneme ložiska žuly a jí příbuzné 

horniny, a také kvalitní mramor, který může sloužit k dekorační výzdobě, k hrubé nebo čisté 

kamenické výrobě. Z dalšího druhu stavebního kamene leží na území Lošticka droba, na 

území Zábřehu, Libiny a Hanušovic, rula. A v okolí Krásného a Bukovic se nachází 

amfibolit. Na nivě řeky Moravy u Mohelnice je rozšířená těžba štěrkopísku. Z historického 

hlediska zde hrály důležitou roli rudy a jejich těžba. Dnes se zde již netěží. Zajímavostí bylo 

také rýžování zlata u Oskavy. 

Z hlediska vodstva leží na území bod na hoře Klepý, která se nachází v Králickém 

Sněžníku, ze kterého je voda odváděna zároveň do tří moří. Řeka Kladská Nisá proudí do 

moře Baltského, Liptovský potok je potom přítokem Orlice, která teče do moře Severního. 

Pramení zde také bezejmenné přítoky řeky Moravy, která odvádí vodu do moře Černého. 

V oblasti území Šumperska nejdeme prameny mnoha řek. Tou nejvýznamnější a zároveň 

nejdelší, je řeka Morava, jejíž délka toku dosahu 353 km a která zároveň slouží jako 

zásobárna vody pro celou Moravu. Druhou nejvýznamnější řekou je Desná, která vzniká 

soutokem Hučivé Desné pramenící u Keprníku a Divoké Desné pramenící pod Kamzičníkem. 

Tato řeka slouží jako zdroj vody pro přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně. 

Z podzemních vod zde nalezneme léčivé minerální vody, předevší sirného typu, jejich teplota 

dosahuje až 360 C. V místě jejich vývěru byly potom založeny lázně. [12] 

 

2.3. Fauna Šumperska  

Jelikož jsou přírodní podmínky na Šumperku velice rozmanité, odpovídá jim také 

fauna a její pestrost. Území je tvořeno s části nížinatou, z části podhorskou a z části horskou 

oblastí, Najdeme zde také vodní lokality přírodního typu, ale i vodní plochy umělé, jako jsou 

zatopené lomy a rybníky. Dále zde najdeme smrkové lesy, které převažují na Šumperku, ale 

výjimkou není ani řada lesů smíšených a listnatých, řada luk a pastvin, polí zahrad a sadů. Do 

prostředí musíme zahrnout i obce s jejich ulicemi a domy, které osídlují a obývají nejrůznější 

druhy živočichů. [12] Na Šumpersku dnes žije něco okolo 20 tisíc druhů živočichů. Převážná 

druhová většina, která obývá toto území je shodná s živočišnými druhy obývající celé mírné 

pásmo Eurasie. Místa výskytu jednotlivých druhů jsou dána především zeměpisnou polohou, 

danou vegetací a místním terénem. Jiné druhy žijí na lukách a polích, jiné u vodních ploch, 

jiná v lesích a jiná najdeme v lidských sídlech. Díky dlouholetému pozorování můžeme vidět, 

jak se druhové složení územní fauny přeměňuje. V uplynulých několika desetiletích doznalo 

rozpoložení místní fauny řady výrazných změn, které zapříčinilo především rozsáhlé 

zemědělství a rozvoj průmyslu.  Některé druhy úplně vymizely nebo se staly velmi vzácnými. 
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Mezi ně můžeme zařadit například sokola stěhovavého, ostříže lesního, dudka chocholatého 

či strnada zahradního. Ubylo také divokých kachen, koroptví polních, datlů černých nebo sov 

pálených. Mezi místní faunu však zavítaly i některé nové druhy, například strakapúd jižní či 

moták lužní. Z běžných ptačích druhů zde potom najdeme například labutě velké, vrabce, 

kosy, hrdličky, vlaštovky, sýkory, sojky, káňata lesní, čápy, krkavce a další. [12] 

Ve vlhkém a vodním prostředí žijí různé druhy prvoků, například krásnoočka, 

měňavka nebo trepka. Ve stojatých vodách objevíme také láčkovce, příkladem uveďme 

nezmary. Nalezneme zde také obrovské množství červů různých druhů. Bohatá je, co se 

počtu druhů týká i skupina měkkýšů, kterých zde existuje přes 100 druhů. S plžů je to 

například pásovka, plovatka či okružák ploský, z mlžů škeble rybničná, hrachovka či 

velevrub. Vzácně můžeme narazit na perlorodku říční, která je velmi přísně chráněná. 

Z klepítkatců zde najdeme převážně pavouky ( pokoutníky, skákadly, křižáky a jiné ), štírky a 

roztoče, ze kterých se zde nejvíce vyskytuje klíště. V bahenních a stojatých vodách narazíme 

na raka bahenního, v rychleji proudících tocích můžeme zpozorovat raka říčního, asi u nás 

nejznámějšího korýše.  

Rozmanitost a pestrost můžeme pozorovat také v počtu druhů křídlatého hmyzu. 

Nalezneme jich zde stovky. V oblasti vodních toků nalezneme vážky různých druhů. 

Z motýlů můžeme spatřit různé druhy baboček ( admirála, paví oko, osikovou nebo 

bodlákovou ), bělásky, modrásky a nebo můry. K nejnápadnějším patří lišaj smrtihlav, nebo 

lišaj svlačcový. Na vysokohorských lukách potkáme motýly nazývané okáči. Výraznou 

skupinu hmyzu tvoří také brouci, z nejznámějších uveďme slunéčko sedmitečné, tesaříka 

bukového, střevlíka vrásčitého a zlatolesklého nebo chrobáka obecného. Z nápadných druhů 

uveďme ještě roháče obecného či chrousta. Dvoukřídlý hmyz zastupují mouchy, komáři, 

ovádi nebo masařky. Blanokřídlý hmyz zastupuje sršeň, čmelák, včela či mravenec. [12] 

Ve vodních tocích a vodních plochách se setkáme s řadou druhů ryb. Jejich výskyt je 

často nepřirozený, neboť je ovlivňován neustálým lovem a zpětným vysazováním. 

V horských a podhorských tocích narazíme na pstruha potočního, amerického, sivena 

amerického nebo lipana podhorního. Ve stojatých vodách nalezneme kapry, candáty, plotice, 

líny, okouny, sumce, úhoře a také štiky. Obojživelníky  v této oblasti zastupuje čolek velký 

nebo obecný, také mlok skvrnitý. Populaci žab zde tvoří skokan hnědý, ropuch zelená, 

ropucha obecná, rosnička zelená či kuňka obecná. S plazy se zde můžeme také setkat, 

zejména s ještěrkou obecnou nebo ještěrkou živorodou, zmijí obecnou, užovkou hladkou 

nebo slepýšem křehkým.  
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Drobnější druhy savců zastupuje ježek obecný, zajíc polní, kuna lesní , veverka 

obecná, lasice kolčava, myš domácí, hraboš polní, krtek obecný nebo plšík lískový. Savci 

většího typu jsou zastupováni jelenem evropským, srncem obecným, prasetem divokým či 

daňky nebo muflony.  Ve vyšších polohách se setkáme s kamzíkem horským, který zde není 

ve své původní přirozené lokalitě, ale byl jsem vysazen a dobře se aklimatizoval v místních 

podmínkách. Další  druhy tvoří kupříkladu lišky, jezevci a vzácně je zde spatřen rys. [3]; 

[12]; [20] 

 

2.4. Flóra Šumperska 

Velká rozmanitost klímatu od údolí až po vrcholky hor přináší také velkou 

rozmanitost místního rostlinstva.  Ty nejvzácnější rostlinné druhy nejdeme v pohoří Hrubého 

Jeseníku, především na jeho vrcholcích a dále také v pohoří Králického Sněžníku, především 

nad linkou, která určuje hranici lesa. Nejtypičtější vyskytující se bylinou je zvonek bradatý, 

jenž najdeme na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Tuto rostlinu také nalezneme v 

jejím znaku. Druhově nejbohatší botanická lokalita je lokalita Velké kotliny pod Vysokou 

holí. Jedná se dokonce o druhově nejbohatší území v celé České republice. Přes tuto kotlinu 

vede také turistická stezka, která má naučný charakter, ale je také přísně sledována především 

z toho důvodu, aby z ní nebylo odbočeno, a aby rostliny byly ochráněny a uchovány i pro 

budoucnost. Zajímavostí je, že mnoho rostlinných druhů bylo zdecimováno jejich sběrem 

lidmi, kteří je dále používali k výrobě různých bylinných likérů. [12] 

Společenství rostlin je zde uspořádáno především podle různých typů výškových zón, 

ve kterých panují různé klimatické podmínky.  Převládajícími druhy porostů jsou dřeviny 

s rostlinným podrostem. Čím vyšší je nadmořská výška, tím jednodušší, ale také vzájemně 

závislejší jsou společenství rostlin. V nejnižších polohách  se setkáváme s porosty, které 

označujeme jako tzv. habrové doubravy. Vyskytují se především v nížinách a jejich sušších 

oblastech. Stromový porost tvoří kupříkladu dub zimní, lípa velkolistá či habr obecný. Keře 

zastupuje brslen evropský či hloch obecný nebo jednosemenný. Z bylin zde potom nalezneme 

svízel lesní, konvalinku vonnou, mařinku vonnou a další. Významnou oblastí jsou také 

močály především v okolí Vidnavy a Moravičan. Zde najdeme olši lepkavou, ostřici kalužní, 

prodlouženou a plstnatopolodou. S rostoucí nadmořskou výškou se nám mění habrové 

doubravy na bučiny rozprostírajících se na rozsáhlých územích. Stromy zde zastupují buky a 

javory, keře potom zimolez černý nebo lýkovec jedovatý a podrost nám tvoří vraní oko 

čtyřlisté, rozrazil horný, lipnice hajní nebo mařinka vonná či šťavel kyselý. Na bukové pásmo 

navazují smrčiny vyznačující se chladným letním obdobím a studenou zimou s dlouze 
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trvajícím sněhem. Zde naprosto převládá smrk. Nalézt zde můžeme i zajímavou raritu, která 

se nachází v rezervaci Šerák – Keprník , kterou je horský smrkový prales. Bylinné patro 

potom tvoří borůvky, šťovík zvonolistý, podbělice alpská nebo sedmikvítek obecný. Pokud se 

přehoupneme přes nadmořskou výšku 1300 metrů nalezneme zde také smrky, ale již ve svých 

zakrslých formách.Vegetace zde také nedosahuje takové hustoty. V těch nejvyšších 

vrcholech Jeseníků, kde je klima velmi drsné, kde se již dřeviny nevyskytují nalezneme 

například borůvky, brusinky, pukléřku islandskou, vřes či kostřavu krátkou. Místem druhově 

nejobsáhlejším jsou horské nivy. Jejich výskyt nalezneme například v rezervacích Velké a 

Malé kotlině. Zde potom narazíme na zvonek vousatý, jitrocel černavý, oměj tuhý, 

pryskyřník platanolistý, kamzičník rakouský a jiné druhy.  

Charakteristickou oblasti pro Jeseníky jsou také rašeliniště, vrchoviště a prameniště, 

kde nalezneme především vlhkomilnou vegetaci, ať už jde o různé rašeliníky  nebo mechy. 

Stromy zde potom zastupuje borovice blatka nebo bříza karpatská. [12] 

Většinu těchto zajímavých rostlinných druhů potom najdeme Chráněné krajinné 

oblasti Jeseníky. Ta byla vytvořena v roce 1969 a její rozloha dosahuje 740 km2. Jejím 

hlavním smyslem je veřejnosti zpřístupnit turisticky velmi atraktivní stezky, které by 

návštěvníkům představily zajímavosti daného území, ale které by zároveň uchránily místní 

přírodu. [12] 

 

2.5. Zemědělství a průmysl 

2.5.1. Zemědělství na Šumpersku 

Dnešní stav zemědělství a jeho podstatné rysy jsou dány dlouhodobým vývojem, 

který se utvářel po celá desetiletí. Odlišnosti zemědělství nalezneme v nížinách kolem 

Mohelnicka a například v zemědělství provozovaném pod vrcholky Hrubého Jeseníku. 

Historicky sehrál významnou roli chov ovcí, který postupně dostál útlumu a v dnešní době se 

velmi pomalým tempem vrací do původních kolejí.  V dobách nedávno minulých 

obhospodařovaly místní polnosti, které činí asi 80 tisíc hektarů, především jednotná 

zemědělská družstva a státní statky, která se po roce 1989 přeměnila na soukromě 

hospodařící subjekty.  

Rostlinná výroba zde byla vždy velmi na dobré úrovni. Převažovaly zde obiloviny, 

kdy v současné době se pěstování udrželo převážně jen v jižní části Šumperska. Ve vyšší 

polohách se potom pěstoval len, který využíval místní textilní průmysl. Dále se zde pěstovaly 

v těchto polohách brambory. V jižních částech byla hojně rozšířena řepa cukrovka, která byla 

zpracovávána v nedalekých cukrovarech. Se vstupem České republiky do Evropské unie 
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došlo k zavedení relativně restriktivní zemědělské politiky. Cukrovarnický průmysl byl 

utlumen a tím pádem z místních polí vymizela také cukrovka. Se zaváděním evropských 

zemědělských dotací se místní zemědělství, především jeho rostlinná výroba, oproti minulým 

letům výrazně utlumila. Dříve hojně obhospodařované polnosti se postupem času 

zatravňovaly v nevýrazně využívané louky a pastviny. Místním zemědělcům, proto tedy stačí 

převážně pouhé pasení nebo sečení a odklizení trávy z luk k získání evropských dotací. 

V dnešní době, kdy je Evropskou unií výrazně dotováno využívání obnovitelných 

energetických zdrojů se tato tráva považuje za biomasu a je zpracovávána v několika 

místních bioplynových stanicích. Získaná energie a teplo je využíváno k vytápění domácností 

a průmyslových objektů. Proto se zde také tradiční zemědělské plodiny nahrazují rostlinami, 

které jsou pro tyto účely vhodné, mezi tyto rostliny patří zejména kukuřice, která  je 

silážována a posléze dále zpracovávána v těchto stanicích.  

Živočišná výroba zde také doznala relativně velkého úbytku. Dříve hojně rozšířený 

chov mléčného skotu, byl s příchodem evropských norem a směrnic do českého 

zemědělského prostředí ovlivněn nově zavedenými mléčnými kvótami, jeho stavy se rok od 

roku snižují. Což ovlivnilo i životaschopnost místních mlékáren, které byly ve většině 

případů nuceny ukončit svou činnost. [12]; [14]; [15] 

Důležitou roli sehrává na Šumpersku také lesní hospodářství, neboť lesy zde 

pokrývají více jak 50% celkové územní plochy. Dřevo vytěžené z místních lesů se potom 

zpracovává na místních pilách, kterých je v dané lokalitě poměrně velký počet. Toto dřevo je 

zpracováváno a určeno k další výrobě a nebo a nebo je exportováno. V menší míře je 

používáno jako otopové palivo. [12]; [14];  

Současným trendem, který je mezi lidmi oblíben, je zdravá výživa. Proto se také řada 

místních farem přeorientovává na bio výrobu a pro své produkty se snaží získat ochrannou 

známku bio, která je ve světě uznávaná a stále častěji více vyhledávaná. Další možností, 

kterou místní farmy objevují je zaměření na eko - agroturistiku, která se zde začíná rozmáhat. 

 

2.5.2. Průmysl na Šumpersku 

Historicky byla řemesla a průmysl obdobná jako na většině místech celé České 

republiky. Nejznámější bylo asi hrnčířství, které přesahovalo i hranice regionu. Z těchto 

řemesel a drobné výroby se potom s nástupem 19. století pomalu rozvíjela významná odvětví 

průmyslu, která zde hrála prim i po řadu dalších desetiletí. Největšího rozmachu zde dosáhla 

výroba textilní, papírenská, sklářská a také zpracování surovin do stavebnictví. Pozadu 

nezůstával ani průmysl potravinářský. Převážná většina cukrovarů, lihovarů a místních 
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sladoven, ale později zanikla a dochoval se pouze pivovar Hanušovice, jenž dodnes 

reprezentuje pivovarnictví Šumperska  nejen u nás, ale i v celé Evropě.  

Textilní průmysl se zde rozvíjel díky dobrým a příhodným podmínkám pro pěstování 

lnu, který se zde také následně zpracovával.  O prvních tkalcích plátna se můžeme dočíst 

z kronik, které pochází už ze 14. století. Za převratného průkopníka textilního průmyslu 

můžeme považovat první vybudovanou textilní manufakturu, která se soustředila na výrobu 

plyše, tripu a manšestru, která byla založena v roce 1777, a která byla jediná svého druhu 

v celé rakouské říši. Počátkem roku 1804 zde pracovalo na tři sta tkalců a přadlen. Tato práce 

byla prováděna především ručně. K velkému rozvoji došlo kolem roku 1890, kdy 

Oberleithnera manufaktura disponovala již dvě stě mechanickými tkalcovskými stavy a jejich 

počet rok od roku stoupal. V období válek bylo zaměření textilní výroby určeno především na 

válečné potřeby. [3] 

Další historicky zakořeněnou oblastí průmyslu je na Šumpersku také papírenská 

výroba. Její historie sahá až do roku 1516, kdy ve Velkých Losinách byla zřízena ruční 

papírna. Tento způsob výroby si zachoval svůj rázovitý charakter a papírna funguje do dnes 

na stále stejném principu a její ručně vyráběný papír je pořád ve světě velmi ceněn. K 

dalšímu rozvoji tohoto druhu průmyslu došlo v roce 1862 v Olšanech, kde byla uvedena do 

provozu společnost zaměřující se také na papírenskou výrobu. Ta dále vybudovala své 

filiálky v Aloisově a Lukavicích. Papírna je do dnes stále obchodně činná avšak se zde 

používají již nové, moderní technologie. Specialitou této papírny je především dlouholetá 

tradice ve výrobě cigaretového papíru. [3] 

Třetím nejrozšířenějším průmyslem zde bylo sklářství. Jeho základní kameny byly 

položeny již v 16. století. Založením prvních sklářských hutích  ve Vlčicích a u Skorošic. 

Další rozvoj na sebe nenechal dlouho čekat. Asi nejvýznamnější sklárnou, která donedávna 

vykonávala svou činnost, byla sklárna v Rapotíně. Vybudovaná v 50. letech 19. století. 

Vyrábělo se zde především osvětlovací sklo a také nádobky a nádoby potřebné v chemickém 

průmyslu. [3] 

Šumpersko bylo tehdy známo také velkými nalezišti nerostných surovin, proto rozvoj 

hornického a hutnického průmyslu na sebe nenechal dlouho čekat. Největšími průmyslníky 

se v tomto oboru stali bratří Kleinové, kteří v okolí Sobotína, Vernířovic a Rudoltic 

vybudovali několik železářských hutí a kteří na oblast Šumperska poprvé dovedli železniční 

dopravu vybudováním tratě Severní dráhy.  Také se tito bratři proslavili výrobou kolejnic a 

svým celkovým podílem při stavbě železnic. Jelikož zde byly zásoby rudných ložisek, díky 

intenzivnímu zpracování železa vyčerpány, železářská výroba začala opadat a až později 
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v roce 1921 zcela zanikla. Jedna z továren byla přebudována bratry Heinzovými, na výrobnu 

jízdních kol, která donedávna vyráběla kola pod známou značkou Velamos. [3] 

Z dalšího stavebního průmyslu má zde velkou tradici také zpracování vápence, jehož 

ložisek je v oblasti zatím dostatek. Jedná se především o vápenku ve Vitošově na Zábřežsku.   

Dnes má většinový podíl na objemu výroby a tržní produkci na Šumpersku především 

strojírenství, kovoprůmysl a stavební výroba. Jedná se především podniky EPCOS, který se 

zabývá výrobou feritových jader, Pramet Tools, který se zabývá výrobou nástrojů ze 

slinutého karbidu nebo firmu Ceram Tec, zabývající se výrobou technické keramiky. 

Z dalších významných podniků jmenujme například  firmu Pars Nova, která se zabývá 

výrobou a opravami kolejových vozidel.  Textilní průmysl zde zastupuje například společnost 

Sumtex nebo Tilak zabývající se výrobou konfekce. Výrazným výrobcem stavebních hmot je 

mezinárodní firma Cembrit zabývající se výrobou vláknocementových výrobků. Dále je zde 

také mnoho firem vyrábějících plastová okna a dveře, z těch nejznámějších jmenujme firmu 

Sulko či Anodus.  

 

2.6. Obyvatelstvo 

Do oblasti Jeseníků vstoupil poprvé člověk ve starší době kamenné, která panovala 

přibližně před 40 tisíci lety. Usadil se zde především díky tomu, že zde nalezl dostatek obživy 

a mohl zde lovit hojně se vyskytující zvěř. Jako první důkazy o pobytu člověka svědčí 

kamenné sekerky, které byly nalezeny v Novém Malíně, Dolních Studénkách a také 

v Bludově. Asi  tisíc let před naším letopočtem, v době bronzové, zde byla založena jedna 

z prvních osad, která se rozkládala kousek od dnešního města Šumperka. Drsné klima, které 

zde panovalo, ale brzy donutilo místí osadníky k odchodu z tohoto území. Další návrat byl 

zaznamenán v polovině 13. století, kdy probíhala tzv. velká kolonizace. Věci nabraly rychlý 

spád a ve velkém se zde kácely lesy a byla zde zakládána města, vesnice a také kláštery, což  

vytvořilo přibližnou dnešní podobu celého Šumperska. S významnými rody, se kterými jsme 

se  mohli v dějinách na území Šumperska setkat, bylo s pány z Lipé  a také Žerotíny, kteří 

zde vybudovali poměrně rozsáhlé panství. Část osadníků byla také německého původu, což 

především v první a druhé světové válce vyvolalo velké národností rozpory. A nakonec po 

druhé světové válce to vedlo k odsunu Němců z tohoto území. [3]; [11]; [18] 

Jako hlavní dominantu regionu můžeme označit město Šumperk, jenž je největším 

městem na sever od Olomouce. Tvoří spádovou oblast pro řadu obcí, především pro Nový 

Malín, Bratrušov, Rapotín, Petrov nad Desnou, Vikýřovice, Bludov, Olšany, Libinu, 

Hrabišín, Kouty nad Desnou, Sobotín, Bohdíkov, Raškov, Hraběšice, Velké Losiny a další 
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obce. Tuto prioritu má především proto, že se zde nachází většina významné infrastruktury, 

ať už jde o zdravotnictví, školství, kulturu, sport, nákupní vybavenost a především je zde také 

nejvíce pracovních příležitostí. Dalšími významnými městy, které tvoří spádové oblasti pro 

obce nacházející se na území Šumperska jsou potom města Hanušovice, Mohelnice  a Zábřeh 

na Moravě. [12] 

Na území žije přibližně 125 tisíc lidí. Z toho nejvíce žije ve městě Šumperk, a to 

necelých 28 tisíc obyvatel. Následován je městem Zábřehem na Moravě se zhruba 14500 

obyvateli a Mohelnicí, která má přibližně 9800 obyvatel. Co se týká věkové skladby 

obyvatel, tak téměř 70 procent tvoří lidé produktivního věku, dalších 15 si potom zhruba 

rovnoměrně mezi sebe rozdělí děti do patnácti let věku a důchodci od šedesátého pátého roku 

věku. 

 

2.7. Tradiční lidová kultura 

Místní kulturu a její vývoj ovlivňovaly především přírodní podmínky a jejich 

rozdílnost, která zde panovala. Proto můžeme také kulturu rozdělit na kulturu horského 

území a kulturu rovinného území. 

Co se týká bydlení, nejrozšířenějším typem domů byly tak zvané tříprostorové domy, 

jež byly tvořeny síní, světnicí a komorou. Ze síně byl také přístup do sklepa a na půdu. 

Počátkem 19 století potom začala poměrně rozsáhlá modernizace obydlí. Stropy se dělaly 

z dřevěných trámů, černou kuchyň nahradily pece a hliněné podlahy nahradily ty dřevěné. 

[12] 

Strava obyvatel byla velmi jednoduchá. Ke snídani zde mohl člověk dostat polévku, 

ke které mohl přikusovat chléb nebo vařený brambor. V poledne, když přišel na řadu oběd, 

prostření tabule se skládala z jednoduchých bramborových či moučných jídel, která byla 

doplňována zelím nebo tuřínem. Večer se potom často opakovala jídla, která zbyla od 

snídaně. Tradičním nápojem potom byla voda, mléko či podmáslí. Jinak tomu bylo při 

svátcích anebo při různých příležitostech slavnostního charakteru, to si lidé dopřávali 

masových pokrmů. [3] 

Mezi oděvy se během historického vývoje nevyvinul žádný místní kroj, 

charakteristický pro tuto oblast, tak jako můžeme pozorovat v jiných regionech. [3] 

Život lidí doprovázela ceká řada obřadů a obyčejů, jenž prošly složitým vývojem, 

který často ovlivnil jejich původní smysl a obsah. Například se dodržoval svátek svatého 

Ondřeje, kdy dívky nakukovaly do studny, aby uviděly tvář svého nastávajícího. Budily také 

kohouty a pokud některý z nich zakokrhal, často do roka očekávaly veselku. Štědrý večer se 
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slavil téměř stejně tradičně jako dnes. Na venkově dostávali psi, kočky a drůbež zbytky od 

štědrovečerní večeře a po té šel hospodář do chléva a každému zvířeti podal krajíc chleba, 

přitom na něj volal jménem. Věřilo se, že díky tomu se bude všem dobře dařit i následující 

rok. Ovíjely se také kmeny stromů slaměným provazem, neboť potom měly přinášet vyšší 

úrodu. Velmi oblíbeným zvykem byl tak zvaný cibulový kalendář, kdy se rozkrájela cibule na 

dvanáct dílků. Každý z těchto dílků se posypal solí, a na druhý den se potom kontrolovalo, 

který se z těchto kousku orosil a z toho se odvozovalo počasí, jaké bude v příštím roce 

následovat. Tradicí, která se dodržuje do dnes, je Tříkrálová sbírka, kdy především místní 

mládež obcházela stavení a posvěcenou křídou napsala počáteční písma králů a daný rok a za 

to, byli obdarováni penězi nebo potravinami. S jarem přicházel masopust, který vyvrcholil 

dnem před popeleční středou průvodem. Dále pak následoval šestitýdenní půst. Na jaře se 

také světily kočičky, které hospodáři zasazovali do polí, kde je měly chránit před krupobitím. 

V létě se dodržovalo zdobení domů zelenými ratolestmi a čištěním studánek, což mělo 

zabezpečit dostatečnou vláhu pro bohatou úrodu.  

Jako společenská místnost sloužila hospoda. Velmi často se také uplatňovala lidová 

slovesnost, kdy se vyprávěly různé pověsti a povídky a také vyprávění ze života, zejména 

setkání s neobyčejnými lidmi či přírodními úkazy. [3] 

Nechvalně známou událostí se staly tak zvané čarodějnické procesy. Jejich začátek se 

traduje na jednu květnovou neděli roku 1678 ve Vernířovicích. Jejich počátek byl velmi 

nevinný, kdy se jedna místní žebračka pokusila z kostela v Sobotíně odnést hostii, která byla 

určena pro místní porodní bábu, aby ji podala své krávě, a ta poté měla kráva dávat více 

mléka. Naneštěstí tuto událost viděl jeden z místních ministrantů, který o tom informoval 

pana faráře, a tak se z obyčejné místní pověry stala aféra nebývalých rozměrů. Místní farář 

tuto věc oznámil losinské hraběnce, která pocházela z rodu Žerotínů, jednalo se o starší a 

nejspíše i o docela pověrčivou dámu. Ta na nic nečekala a povolala inkvizitora Jindřicha 

Bobliga. Celá situace vyústila v obrovský proces, který rozpoutal další řetězovou reakci. 

Protože po tomto procesu stačilo jen aby někdo vyslovil jméno ženy, kterou považoval za 

čarodějnici, a to byl dostatečný důvod k jejímu zatčení i uvěznění. Do opozice se postavilo 

několik lidí vedených šumperským děkanem a farářem Kryštofem Aloisem Lautnerem, který 

se snažil zabránit nesmyslnému řádění inkvizitorů. Těm se však podařilo Lautnera zatknout a 

po jeho mučení, také za živa upálit. Procesy po té v 90. letech pomalu ustávaly, ale celkem si 

tato nesmyslná pověra vyžádala 104 nevinných obětí. Velmi dobře je celá událost zachycena 

v románu V.Kaplického, Kladivo na čarodějnice, který byl i následně zfilmován. [11]; [12];  
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2.8. Cestovní ruch na Šumpersku 

Vzhledem tomu, jaké panovaly podmínky ve zdejších podhorských a horských 

oblastech, bylo místní území navštěvováno jen zřídka kdy. Přelom nastal v druhé polovině 

19. století, kdy se lidé vydávali do hor nejen za poznáním, ale také i kvůli zdraví, a to 

zejména kvůli tak zvanému „návratu k přírodě“. Nejčastější cílovou destinací turistů se stal 

Praděd, kdy se putovalo  z výchozí stanice, Kouty nad Desnou, přes první čistě turisticky 

účelově vybudovanou turistickou chatu v Jeseníkách, Švýcárnu, která se pro turisty na této 

cestě stávala místem jejich odpočinku.  

První organizací turistického charakteru byl Moravsko – slezský studentský horský 

spolek, který byl založen již v roce 1881. Mezi jeho hlavní náplň práce patřilo značení a 

úprava turistických tras. Dále vydával průvodce a mapy a zabýval se také stavební činností. 

   Dalšího mohutného rozvoje se místní turistický ruch dočkal s nástupem lyžování, 

kdy v roce 1895 se v Jeseníkách pořádaly první lyžařské závody. Na počátku 20. století se 

potom na Švýcarně a Ovčárně pořádaly lyžařské kurzy a byl zde ustanoven Severomoravský 

lyžařský klub. Po vzniku Československa zde byla zřízena pobočka Klubu českých turistů. 

Jeho cílem bylo opět vydávat mapy a průvodce a také organizovat a zabezpečovat výstavbu 

horských turistických chat. Jeho činnost přerušila válka. Po válce byl včleněn do jednotné 

tělovýchovné organizace Sokol. Vzhledem k této události aktivity bývalého klubu výrazně 

poklesly a mnoho z horských chat bylo kvůli svému špatnému stavu zbořeno. Po roce 1990 

byla znovu obnovena činnost Klubu českých turistů , a to co bylo dříve zanedbáváno se 

znovu začalo budovat a opravovat.  Dnes má Klub českých turistů na tomto území  zhruba 

230 členů. Do dnešní doby se mu podařilo obnovit téměř na 900 km značení turistických a 

cykloturistických tras. Některé trasy byly vybudovány zcela nově, například pěší trasa 

Ostružná – Staré Město pod Sněžníkem nebo cyklotrasa Horní Lipová – Luční Vrch. [12]; 

[20]; [21] 

Šumpersko je navštěvováno zejména turisty, kteří směřují do Jeseníků, ať už za letní 

pěší turistikou, cykloturistikou či za lyžováním. Velkým lákadlem je také poznávání místní 

kultury. Cestovní ruch na Šumpersku může těžit ze svého výborného potenciálu, ať už jde o 

potenciál přírodních podmínek, který nabízí nespočet možných zážitků, nebo potenciál 

kulturní, který nabízí možnost poznávání místní pestré kultury  a nespočtu místních 

zajímavých historických památek. 
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2.9. Lázeňská tradice na Šumpersku   

Na Šumpersku  je také velmi rozšířená lázeňská léčba a je tedy pro toto území 

lázeňství charakteristické. Lázně zde najdeme hned čtvery. Pokud se na ně budeme dívat 

z hlediska vzdálenosti od centra území, města  Šumperka, tak těmi nejbližšími budou lázně 

v Bludově. Ty jsou také co se týká historie lázeňství na Šumpersku, lázněmi nejmladšími. 

I když se traduje, že místní léčivé prameny využívali již v 17. století Žerotínové, oficiálně 

byly Bludovské lázně založeny až v roce 1920. Léčily se zde teplou sirnou vodou choroby 

dýchací, zažívací, kožní a také choroby spojené s problémy pohybového ústrojí. Během 

druhé světové války byla lázeňská činnost přerušena a k její obnově došlo až v červnu roku 

1945. Po té se proslavily zejména léčbou ledvinových chorob a dětské obezity. [12];  

Druhými lázněmi jsou ty, které jsou situovány ve Velkých losinách a jsou jedny z 

nestarších a nejznámějších v historii celého českého lázeňství. Pervní zprávy nacházíme již 

v roce 1562. Lázně zde založili Žerotínové, kteří vlastnili celé panství Velkých Losin. Na 

počátku 19. století se v těchto lázních léčila dna, revmatismus a kožní choroby. V polovině 

19. století návštěvnost lázní dosahovala hranice 300 pacientů ročně.  A lázně se stále 

rozšiřovaly. Zřídily se zde parní lázně, očistné sprchy a vylepšilo se také vybavení celého 

komplexu. Jako raritu můžeme považovat vybudování dětského kojeneckého ústavu, který 

zde byl v roce 1910 vybudován jako jeden z prvních ošetřovacích ústavů na území dnešní 

České republiky. Rozsáhlou škodu způsobil v roce 1930 požár lázeňského komplexu, ale o 

rok později už byly lázně opět v provozu. Jako novou kapitolu těchto lázní můžeme označit 

jejich činnost po roce 1945, kdy se zde léčila choroba nervového ústrojí či dýchací problémy 

dětí. [4]; [12] 

Velmi známými lázněmi jsou také Jesenické, založené  Vincencem Priessnitzem, 

který je založil na základě své neblahé zkušenosti, kterou utrpěl v dětství. Tehdy si přivodil 

úraz a mezi tehdejšími doktory byl považován za případ zcela beznadějný na možné vyléčení. 

On sám si však přikládal studené obklady, kterého vyléčily, a proto začal tuto metodu 

využívat i v lázeňském prostředí. Léčba byla zaměřena na trávicí a dýchací ústrojí a také na 

následky úrazu. Léčit se sem jezdili lidé z celé Evropy a lázně nabíraly na věhlasu. Léčebným 

metodám se sem jezdili učit také přední uznávaní lékaři a v celém světě zakládali tyto 

vodoléčebné lázně. Podstatou celé Priessnitzovi léčby jsou potní zábaly, dále studené sprchy, 

koupání v přírodě, fyzické zatížení organizmu a pití studené vody v nadměrných dávkách. Za 

základní stavební kameny můžeme považovat místní přírodní podmínky, dostatečný pohyb 

pacientů a také dietní léčbu. [20]; [21]; 
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Čtvrté nejznámější lázně nalezneme v Lipové. Tyto lázně založil místní přírodní 

léčitel Johan Schroth, který zpočátku léčil pouze domácí zvířata. Podobně jako Priessnitz 

utrpěl těžký zdravotní úraz a bylo mu předpovídáno, že do konce svého života bude 

mrzákem. On se ale již po několika týdnech uzdravil. Za jeho uzdravením stálo přikládání 

mokrých zábalů na ránu. Tato zpráva se rychle rozkřikla a v roce 1837 založil svůj 

vodoléčebný ústav. Léčba byla založena na blahodárném účinku vlhkého tepla. Nepříjemnou 

stránkou této léčby bylo to, že pacienti zůstali pouze o vodě a suchých houskách a museli 

podstupovat několika hodinové zábalové procedury. V období druhé světové války lázně 

sloužily jako lazaret pro vojáky. Dalšího rozmachu dosáhly lázně po válce, kdy se zde 

nejmodernějšími metodami léčí nemoci krevního oběhu, obezita, kožní onemocnění a nemoci 

žláz s vnitřní sekrecí. [20]; [21]; 

 

3.  Město Šumperk a jeho turistický potenciál 

Šumperk je město, které se nachází v malebné kotlině v podhůří Jeseníků. V dnešní 

době tvoří centrální spádovou oblast pro většinu vesnic, které se na jeho území nacházejí. 

Bývá nazýváno a považováno za „Bránu do Jeseníků“. V jeho katastru se nachází území o 

rozloze přibližně 2700 hektarů. Městem protéká řeka Desná, na jejímž pravém břehu město 

leží. Dále se zde spojují Bratrušovský potok a potok Temenec. Nejvyšší bod města je 

v nadmořské výšce 330 m a jde o původní historické centrum. [14]; [15]; 

 

3.1. Historie Šumperka 

Samotné založení města se traduje mezi lety 1269 a 1276, kdy probíhala velká 

kolonizace. Bohužel se zakládací listina města nedochovala. Město bylo vystavěno na kopci 

v pravidelném půdorysu se čtvercovým náměstím a bylo obehnáno hradbami ze kterých se 

jejich část dodnes dochovala, tyto hradby nechal vystavět počátkem 16. století Petr ze 

Žerotína. Město mělo původně název Schön-Berg, což v dnešním překladu znamená krásný 

vrch. Město tehdy leželo na významné obchodní stezce a díky tomu zde obchody a řemeslo 

jen kvetly. Z řemesel byly nejuznávanější ševci a koželuhové. Na konci 13. století se zde 

usídlili dominikáni, kteří zde založili městskou školu.  

Nejvýznamnějšího rozmachu dosáhlo město v 16. století za vlády rodu Žerotínů, kdy 

se stalo jejich sídlem a bylo také náležitě zvelebeno. Velkou pohromou pro město byla 

třicetiletá válka a ještě horší požár v roce 1669. Vzhledem k těmto pohromám se z bohaté 

gotické a renesanční výstavby a výzdoby zachovaly jen nepatrné zlomky.  
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V 18. století se město stalo uznávaným především díky svému textilnímu průmyslu. 

Byla zde založena první textilní manufaktura v celé tehdejší habsburské monarchii. 

V pozdějších letech postupně zde přibyly manufaktury bratří Wagnerů a velký textilní podnik 

průmyslníka Oberleithnera. Vzhledem ke svému hospodářskému rozmachu se zde také dařilo 

rozvoji architektury na které se podílela celá řada místních architektů a stavitelů, ale také i  

zahraničních, zejména těch z Vídně. Ti také dali městu jeho typický architektonický vzhled a 

Šumperk byl mnohdy označován za „Malou Vídeň“. Po podepsání Mnichovské dohody bylo 

město obsazeno vojáky Německé říše, což zapříčilo pokles hospodářského rozvoje a přineslo 

poměrně velké ztráty na životech místního obyvatelstva. Během roku 1946 byl proveden 

odsun Němců. Prezidentskými dekrety byla většina podniků převedena pod státní správu. Po 

roce 1948 byla většina živností a soukromých řemesel pomalu zlikvidována a podniky byly 

zestátněny. 

 Z architektonické výstavby se rozvíjela především panelová sídliště, kterým padly za 

oběť i historicky hodnotné domy z historického centra města.  

Dnes se Šumperk nejen rozrůstá do svého okolí, kdy především v jeho přirostlých 

oblastech vyrostla celá řada nových rodinných domů, ale i díky rozsáhlým rekonstrukcím se 

probouzí do své někdejší krásy historické centrum města. [11]; [14]; 

 

3.2. Architektonické památky 

Putování za architektonickými skvosty Šumperka by mělo zajisté začínat v samotném 

srdci města, tedy v jeho historickém centru. Tomu vévodí budova radnice (viz Obr. 3.1.).  

 
                                               Obr. 3.1. Šumperská radnice [28] 

Ta je dominantou celého města. Nachází se v nejvyšší nadmořské výšce v celém 

Šumperku. Svou výškou dosahu 56 metrů. Její dominantou je věž, která je ještě o 27 metrů 

výše, zde se také pořádají vyhlídkové akce od června do září, kdy je radniční věž přístupná 
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veřejnosti. Věž je vybavena dalekohledem a za pěkného počasí je odtud vidět panorama 

celých Jeseníků, včetně Pradědu. Co se týká její historie, nejedná se o původní budovu. Ta 

původní byla stržena  a v roce 1912, vyrostla na jejím místě pod vedením vídeňských 

stavitelů radnice současná. Ta podléhá v posledních několika letech rozsáhlé modernizaci, 

která je vedena v souladu s její historickou podobou. Radnice se nachází na náměstí Míru, 

které má čtvercový půdorys a po jeho obvodu je vystavěna řada historicky cenných domů. Ty 

nejstarší jsou již ze 17. století. Jedná se především o jedno či dvoupatrové sousedící domy, 

kde každý z těchto domů má svou typickou architektonickou podobu a svou historii. Ve 

většině případů se nám dochovaly pouze sklepní prostory, na kterých byly domy postaveny  

několikrát v průběhu celé historie města. Důvodem pro jejich přestavbu byla buď třicetiletá 

válka nebo požáry. Většina domů potom svou dnešní podobu dostala na konci 19. či 

počátkem 20. století. V současné době je většina těchto skvostů již po rekonstrukci. [13]; 

[14]; 

V Šumperku se také nachází zámek (viz Obr 3.2.), který leží v těsné blízkosti radnice 

a jedná se o renesanční stavbu z přelomu 14. a 15. století, pro kterou je typický její trojkřídlý 

půdorys. Původně zde stávala středověká tvrz z konce 13. století.  Zámek se dočkal několika 

přestaveb, z nich nejvýznamnější byla ta v roce 1850, kdy zámek dostal svůj soudobý 

klasicistní charakter. Bohužel se do dnešní doby nedochovalo jeho interiérové vybavení, 

 dnes zámek slouží pro potřeby školství.[29] 

 
                         Obr. 3.2. Zámek Šumperk [29] 

Se zámkem sousedí budova Evropského domu setkávání ( viz Obr 3.3.). 

V Šumperku je tento dům znám také pod názvem Geschaderův dům, který si získal podle 
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majitele Aloise Geschadera, jenž byl jedním z místních významných obchodníků. Jeho 

historie sahá až do 16. století, kdy náležel k místnímu dominikánskému klášteru, než byl 

převeden do soukromých rukou. Svou dnešní klasicistní podobu dostal až v 80. letech 18. 

století. Za nejzajímavějšího majitele můžeme označit jednoho z jeho majitelů, kterým byl 

Heinrich Peschke, jenž se stal jednou z mnoha obětí čarodějnických procesů. On a jeho žena 

byli obvinění ze spolčení s čarodějnicemi pravděpodobně jen proto, že vymysleli v tehdejší 

době, jako první v celé Evropě, technologii na výrobu polosametu, na které pohádkově 

zbohatli. Toto byl hlavní důvod, proč byli mučeni celkem 11 let velmi nelidskými způsoby. 

Architektonicky je tento dům ceněn hlavně díky jeho sklepení a také zajímavě řešenému 

mansardovému podkroví. Dům prošel nákladnou rekonstrukcí a je ve vlastnictví města, který 

v něm pořádá různé besedy a také setkání svých zástupců se zástupci partnerských měst. [30] 

 
                                  Obr. 3.3. Evropský dům setkávání [30] 

Celá historická část města byla obehnána městskými hradbami, jenž nechal vystavět 

Petr ze Žerotína. Jejich zbytky se dochovaly i do dnešní doby. Jejich hlavní pozůstatky 

najdeme ve Starobranské ulici. Důvodem, proč se z nich nezachovalo více, byl především 

hospodářský rozmach města, kvůli kterému byly postupně bourány. 

Zajímavou historii si s sebou nese i další významná památka města. Jedná se o stavbu 

pojmenovanou jako Pavlínin dvůr ( viz Obr. 3.4.). Tu nechal vystavět v roce 1815 místní 

velkostatkář F.X. Tersch, původně sloužila jako kravín, mléčnice a skald píce pro ustájený 

dobytek, aby mohlo být město lépe zásobováno mléčnými výrobky. V třicátých letech 

k tomuto čistě účelovému statku poté přistavěl jeho syn obytný klasicistní dům. To ovšem 
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nebyla jediná přestavba, která tento statek čekala. Dalším majitelem se stala rodina místních 

průmyslníků, Kleinů. Ti jej přestavěli na neorenesanční palác. Kompletní přestavbu dokončil, 

ale až v roce 1882 jeho další majitel Karl Chiari, jenž jej pojmenovala na počest své ženy 

Pavlíny. Z vybavení celého interiéru se dochoval jen pouhý zlomek. Zajímavostí je 

dochovaná výmalba stropu, která pochází z poloviny 19. století. Po roce 1947 připadl dvůr do 

majetku města. Od této doby stavba chátrala. Byl sem například umístěn sběrný dvůr pro 

odpadové suroviny, stavební dvůr, sklad značek nebo také sýpky místního zemědělského 

družstva. Budova prošla postupnou dlouholetou rekonstrukcí a dnes slouží vlastivědnému 

muzeu, které ji využívá pro své nejrůznější aktivity. [31] 

 
                          Obr. 3.4. Pavlínin dvůr [31] 

Nedaleko Pavlínina dvora se na Hlavní třídě nachází budova Šumperského divadla. 

Divadlo (viz Obr. 3.5.) bylo vystavěno v roce 1902, podle návrhu vídeňského architekta G. 

Bergera, hlavní zásluhu na jeho postavení měli místí občané. Ti se o vybudování stálé 

divadelní scény začali pokoušet již o sto let dříve, ale svůj cíl naplnili až v tomto roce, kdy 

uspořádali mezi sebou sbírku, která měla zajistit financování stavby. Divadlo se pak stalo 

chloubou místního lidu a vyjadřovalo sounáležitost mezi ním a občany Šumperka. 

Významnými osobnostmi divadla se potom stali zejména dva přední čeští herci, kteří zde 

hostovali, jmenovitě Jaroslav Vojta a Karel Höger. Tragédií pro tuto budovu se stal požár 

v roce 1994, který byl založen žhářem, jehož totožnost nebyla nikdy vypátrána. Došlo 

k opakování historie, když převážnou měrou se za jeho obnovení opět zasloužili občané, ale 

také divadelní společností z celé České republiky, kteří v uspořádané sbírce nashromáždili 
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dostatek prostředků pro zahájení rekonstrukce. Svého znovuotevření se rekonstruované 

divadlo dočkalo 7. října roku 2000. [15]; [19]  

 
Obr. 3.5. Divadlo [32] 

Mezi historickými budovami najdeme také stavby, které dříve sloužily 

k průmyslovým účelům. Typickým příkladem takovéto stavby je Klapperothova 

manufaktura na výrobu manšestru z roku 1785. Jedná se o jednopatrové stavení se střechou 

mansardového typu a dřevěnou pavlačí, které bylo postaveno v barokním slohu. Tato budova 

je dnes v dezolátním stavu a není přístupná pro veřejnost, neboť se nachází v soukromém 

vlastnictví. [14] 

Spolu se vzkvétajícím průmyslem byla v Šumperku vystavěna v roce 1871 budova 

Šumperského nádraží, která se nese v honosném novobarokním stylu. Budova stále slouží 

svému účelu a dnes je po celkové rekonstrukci, která proběhla díky nově budované 

elektrifikaci tratě Šumperk – Zábřeh na Moravě. 

Své výsadní postavení zde má také budova, ve které sídlí obchodní akademie, která 

v prvopočátcích svého fungování sloužila studentům německého gymnázia. Budova byla 

postavena k výročí oslav uplynutí padesáti let vládnutí císaře Františka Josefa I.. Průčelí 

budovy je bohatě zdobeno sochařskou výzdobou, která v tehdejší době odrážela prosperitu 

města a sloužila za vzor pro ostatní školy rakouské říše. 

V Šumperku nenalezneme pouze historické budovy, ale obdivovat zde také můžeme 

řadu soch a sousoší, které připomínají různé události, či historické osobnosti města. Hlavní 

pozornost bychom měli soustředit na morový sloup, nazývaný Mariánský sloup, který se 

nachází hned vedle radnice, a který připomíná neštěstí, které se zde odehrálo. V roce 1714 

zasáhla Šumperk velká morová epidemie, jež si vyžádala na 190 obětí na životech. Proto se  

Šumperané rozhodli uctít jejich památku touto stavbou, věřili v to, že tento monument zažene 

další možná morová nebezpečí. Ozdobili jej deseti sochami svatých, v jejichž čela na samém 

vrcholu sloupu stojí socha Panny Marie, která má město uchránit před další zkázou. Z dalších 
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soch potom můžeme jmenovat barokní sousoší Nejsvětější Trojice v Jiráskových sadech 

z roku 1704, či čtyři sochy, konkrétně evangelistů Jana, Matouše, Lukáše a Marka, které 

vznikly v roce 1766 a jejichž autorem je J.M. Scherhauff.  

Na Hlavní třídě potom uvidíme sochy uznávané světové sochařky, rodačky ze 

Šumperka, Ley Vivot, která dnes tvoří střídavě v Mexiku a Kanadě. Právě tato sochařka 

věnovala v devadesátých letech svému rodnému městu dvě ze svých děl. I když se nejedná o 

historické památky v pravém slova smyslu, jsou již dnes významnou součástí městské 

architektury.  První je plastika nazvaná „ Lavička vzkazů“, zobrazující sedící matku 

s malým dítětem na lavičce. Tato socha se nachází přímo u radnice a je zakomponována mezi 

ostatní lavičky a její zajímavostí je, že zde najdete v bronzu vyryty podpisy dvanácti světově 

uznávaných osobností, například Indiri Ghandiové. Druhým dílem je sousoší na začátku 

Hlavní třídy, nesoucí název  „ Radost z deště“, které má formu netradiční kašny a zobrazuje 

dvě děti pod deštníkem, které zkrápí déšť. [11]; [13]; [14]; [18] 

 

3.3. Církevní památky 

Za nejstarší a také nejvýznamnější památku církevního charakteru je považován 

Farní kostel sv. Jana Křtitele, který se nachází nedaleko budovy radnice. Jedná se o gotický 

chrám, jehož vznik se datuje již do 13. století. Jedná se o nejstarší dochovanou památku 

v Šumperku vůbec. Bohužel se díky jeho požáru na konci 17. století dochovala pouze 

z původní stavby jen kamenná věž, čtyřhranného půdorysu. Po jeho přestavbě získal kostel 

půdorys latinského kříže. Zevnějšek je bohatě zdoben mozaikovými okny, uvnitř nalezneme 

krásné klasicistní oltáře, nacházející se v bočních kaplích kostela. Zde jsou také uchovány 

ostatky sv. Theodora, který byl patronem města. Je zde také umístěna pamětní deska, která 

připomíná, že právě zde žil a kázal děkan Lautner, nejznámější osobnost tzv. čarodějnických 

procesů. Pro milovníky duchovní hudby se zde jednou za dva roky koná festival duchovní 

hudby, na kterém můžete potkat soubory z celého světa. 

Druhou nejstarší církevní památku potom nalezneme v Jiráskových sadech, kde se 

nachází Kostel sv. Barbory, který původně sloužil jako koste hřbitovní. Kostel byl postaven 

v roce 1755 v barokním slohu a pojmenován byl podle patronky zajatých a vězněných, sv. 

Barbory. Zajímavostí je především dobová fresková výmalba a postranní oltáře postavené 

v různých stavebních slozích. 

Nejrozsáhlejší církevní stavbou, co se do velikosti týče, je Kostel Zvěstování Panny 

Marie, (viz Obr. 3.6.) který byl založen koncem 13. století dominikánským řádem, který u 

tohoto kostela vybudoval také dominikánský klášter. Jako i většina místních památek, 
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podlehl tento kostel požáru, a to hned dvěma. První jej postihl již v roce 1513 a druhý v roce 

1669, kdy byl kostel také naposledy kompletně přebudován, a to v barokním stylu. Poté byl 

převeden do majetku města, které v roce 1990 započalo rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci, 

tehdy chátrajícího kostela. V roce 2005 byl otevřen pro veřejnost a předán do správy místního 

Vlastivědného muzea. Dnes zde probíhá koncertní a výstavní činnost a slouží také jako 

shromažďovací místo pro občany při významných společenských a kulturních událostech. 

Klášter v dnešní době je využíván pro potřeby školství a již od roku 1950 zde sídlí střední 

zdravotnická škola. 

 
     Obr. 3.6. Kostel Zvěstování Panny Marie  [65] 

Českobratrskou církev v Šumperku dnes reprezentuje Kostel českobratrské církve 

evangelické. Jeho historie sahá do roku 1874. Původní interiéry se nedochovaly, ale kostel je 

vyzdoben výmalbou, která pochází z 20. let 20. století,  jejímž autorem je tehdejší uznávaný 

vídeňský architekt G. Berger. Svou dnešní podobu, především tu exteriérovou, dostal kostel  

v roce 1999, kdy byla dokončena jeho zatím poslední rekonstrukce. 

Pětici nejvýznamnějších historických církevních památek uzavírá Starokatolický 

kostel sv. Jana Evangelisty. Ten byl postaven v roce 1914. Hlavním důvodem pro jeho stavbu 

se stal velký přesun šumperských občanu ke starokatolické víře, protože nebyli spokojeni 

s tamním fungováním církve katolické. Plány pro jeho zhotovení vytvořil vídeňský architekt 

C.M. Kamer. 

Za nejmladší ze Šumperských kostelů můžeme označit Kostel sv. Ducha, který zde 

nechala na své náklady zbudovat početná místní řecká menšina. I když byl vybudován teprve 

v roce 1998 a nemá ještě významnější historický charakter, jedná se honosnou stavbu 

postavenou v řeckém stylu, sloužící pro setkávání  pravoslavných věřících. Zajímavostí je, že 

interiér kostela kompletně vytvořili mniši žijící v řeckých klášterech. Některé ikony potom 

věnovaly kostelu pravoslavné rodiny z Řecka. 

Za významnou sakrální památku je považován místní židovský hřbitov s obřadní síní 

v secesním stylu. Vybudován byl v roce 1911 a dodnes se na něm dochovalo mnoho 
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dobových hrobek a náhrobků. Bohužel se toho z obřadní síně mnoho nedochovalo, v roce 

1950 byl zde zřízen byt pro správce přilehlého komunálního hřbitova. [11]; [13]; [14]; [18] 

 

3.4. Šumperské parky 

V Šumperku se nenachází pouze řada architektonických skvostů, ale také celá řada 

míst, která jsou spojena s přírodou a relaxací v ní. Proto byla již téměř od počátku města a po 

celou dobu jeho vývoje vybudována celá síť těchto oáz klidu, které nalezneme rozprostřeny 

po celém území Šumperka. 

Tím, který patří mezi nejznámější , ale také nejnavštěvovanější, je park nazývaný 

Sady 1. máje. Najdeme zde plno zajímavých druhů stromů a keřů, které jsou 

nejhodnotnějšími druhy pro město, jako například metasekvoj čínská, liliovník tulipánokvětý 

či katalpa nádherná. Jeho srdcem a duší je potom kašna, která pochází z díla akademického 

sochaře  R. Chorého, kolem které je vybudováno příjemné posezení, a tak se často stává 

místem mnohých setkání. Park se rozprostírá kolem celého areálu Pavlínina dvoru. Dříve 

park sloužil jako jeho okrasná zahrada. 

Parkem v samém srdci města jsou potom Jiráskovy sady. Mezi místními je 

označován jako park „ U Barborky“, neboť se nachází u Kostela sv. Barbory, dříve sloužil 

jako hřbitovní místo. Odpočinek zde můžete nalézt na jedné z mnoha místních laviček a 

obdivovat zde můžete také místí zajímavost, kterou je tzv. meteorologický domeček 

pocházející z roku 1912. 

Park Smetanovy sady býval ve svých dějinách především výkladní skříní rodu 

Žerotínů, kteří jej zde nechali zřídit. Proto až do roku 1946 nesl park jméno Panská zahrada. 

Ale již na konci 16. století byl odkoupen městem, které si zde zřídilo zelinářskou zahradu. 

Teprve v roce 1883 začalo toto místo sloužit opět svému původnímu účelu, protože park zde 

byl obnoven a byl zde vybudován hudební altán, ve kterém se za příznivého počasí pořádaly 

koncerty pod širým nebem. Dnes je v parku vybudováno dětské hřiště, a proto je útočištěm 

rodičů s děti, a taky místem, ze kterého je slyšte převážně dětský smích nových generací 

Šumperanů. 

Park Bohuslava Martinů je parkem druhým nejmladším. Založen byl teprve v roce 

1990 v místě bývalé cihelny a jen kousek od Klapperothovy manufaktury. Pro tento park, 

který je umístěn v mírném svahu je typické jeho netradiční terénní uspořádání. 

Nejmenším parkem jsou Dvořákovy sady, jejichž historie se píše od počátku 20. 

století. Svou nynější podobu získaly díky rekonstrukci, která zde proběhla v roce 1992. 
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Charakteristickým je pro něj jeho čtvercový půdorys, který kolem dokola lemují lavičky, 

skýtající možnosti odpočinku v klidném koutu města. 

Nejmladším parkem je ten, který město nechalo zbudovat v roce 2008, a který se 

nachází v těsné blízkosti dominikánského kláštera. Tento nový park je vydlážděn novými 

chodníčky, které jsou lemovány čerstvě osázenou zelení a mladými stromy. Jelikož se park 

nachází v historickém jádru města, jsou jeho lavičky příhodné pro odpočinek a nabraní 

nových sil pro jeho návštěvníky. [11]; [13]; [14]; [18] 

 

3.5. Kultura a kulturní akce v Šumperku 

Kulturní život v Šumperku můžeme rozdělit do dvou částí. Tou první jsou kulturní 

zařízení, které můžeme ve městě navštívit a tou druhou jsou potom tradiční kulturní akce, 

které jsou ve městě pořádány, a kterých se mohou lidé zúčastnit. 

Kulturní zařízení 

Pokud patříte ke kulturně založeným lidem, měli byste navštívit divadlo 

v Šumperku, které působí jako jediná stálá divadelní scéna na celém Šumpersku. Obdivovat 

zde můžete nejen nádhernou architekturu a výzdobu interiéru, která zde byla nově vytvořena 

po požáru v roce 1994, ale také excelentní výkony šumperských herců. Základy divadelní 

historie byly položeny již v 17 století, odkud se také dochovaly první historické zmínky o 

divadelnictví. Divadlo hráli tehdy především místní měšťané v sálu tehdejší radnice. 

Nejednalo se však o stalou divadelní scénu. Hry byly uváděny především o svátcích 

velikonočních a jednalo se o tematické pašijové hry.  V roce 1786 byla zde založena první 

ochotnická divadelní společnost, jenž našla na dlouhou dobu své působiště v místech 

dominikánského kláštera. Divadlo bylo v Šumperku velmi oblíbené, proto vznikla mezi 

občany sbírka, která měla podpořit výstavbu divadelní budovy, jež bylo postaveno v roce 

1902 podle návrhu architekta G. Bergera. Zcela profesionální divadelní soubor začal 

Šumperském divadle působit v roce 1951 a nepřetržitě, zde působí dodnes. Dnes se pořádají 

vystoupení téměř každý druhý den, vidět můžete celou řadu divadelních žánrů, počínaje 

komediemi a tragédiemi přes operety, muzikály až po pohádky, které jsou určeny těm 

nejmenším návštěvníkům. Šumperský divadelní soubor také hostuje v divadlech po celé 

České republice a na oplátku hostí divadelní soubory z celého území naší republiky. 

Významnou kulturní stopu utváří v Šumperku také působnost Vlastivědného muzea   

(viz Obr. 3.7.), jehož sídlo se nachází v historické budově Pavlínina dvora, v Sadech 1. máje. 

Najdete zde také sídlo městského informačního centra. K velkému rozvoji činnosti muzea 

došlo po roce 1963, kdy zde vznikl Vlastivědný ústav a v severozápadním křídle byla 
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otevřena výstavní a také koncertní síň. Tím také Šumperk získal první síň, která sloužila pro 

pořádání galerijních a muzejních výstav, přednášek a koncertů. Po roce 1989 se budova 

dočkala další rekonstrukce a v roce 1996 byl zahájen provoz stálé expozice mapující přírodu 

a dějiny Šumperského a také Jesenického regionu. Shlédnout zde můžete typické horniny, 

rostliny a také preparáty zvířat, které jsou charakteristické pro tuto oblast. V expozici nechybí 

ani ukázky tradiční řemeslné a později průmyslové výroby, ani ukázky z výtvarného umění, 

či ukázky významných mezníků a událostí, které doprovázely historický vývoj místních 

kulturních spolků. Na odiv jsou zde také vystaveny archeologické relikvie, které byly 

nalezeny na Šumperků. Zajímavostí místního muzea je systém pořízený v roce 2008, nesoucí 

název GuidePORT, který slouží jako automatický audiovizuální průvodce a dokáže 

návštěvníkům zprostředkovat prohlídku v anglickém, německé, polské a také českém jazyce, 

aniž by vyžadoval od nich nějakou obsluhu. 

 
                    Obr. 3.7. Vlastivědné muzeum Šumperk [64] 

Nejvíce kulturních akcí se odehrává v prostorách místního kulturního domu, který 

sousedí s budovou Vlastivědného muzea. Uskutečňují se zde plesy, besedy, přednášky, 

taneční kurzy, trhy, koncerty, festivaly, prostě převážná většina kulturního, uměleckého a 

společenského života v Šumperku. Asi nejznámější akcí na kterou zavítají návštěvníci a také 

účastníci z celého světa je bluesový a jazzový festival Blues Alive. V budově se také nachází 

tzv. „ART kino“ , kde jsou promítány filmy zejména pro ty nejnáročnější filmové diváky. 

Pokud jste vyznavači soudobého filmového žánru, můžete navštívit kino Oko nacházející se 

nedaleko. 

V Šumperku nalezneme také několik galerií, které nabízejí oku návštěvníka pohledy 

na zajímavá umělecká díla a tematické výstavy po celý rok. Při vlastivědném muzeu byly 

otevřeny v posledních letech hned dvě nové galerie. Tou první byla v roce 2007 Galerie 

Šumperska, která našla své místo ve zrekonstruovaném východním křídle Pavlínina dvora. 
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Je využívána především pro prezentace děl současných tvůrců, ať už jde o šumperské rodáky, 

či jiné významné umělce současnosti. Druhou galerií spravovanou Vlastivědným muzeem je 

Galerie mladých. Ta se nachází ve východním křídle muzea, v předsálí přednáškového sálu. 

Dává možnost převážně mladým, a také začínajícím umělcům, bezplatně prezentovat svá 

umělecká díla. 

Díla, která významně souvisí s naším regionem, vystavuje šumperské muzeum ve své 

galerii Václava Hollara, kde je mnoho z těchto děl také zároveň restaurováno a znovu 

přiváděno do svého původního stavu. 

Další galerii je Galerie Jiřího Jílka, jež je také umístěna v budově Pavlínina dvora. Její 

činnost souvisí s provozem stálé expozice uměleckých děl asi nejznámějšího regionálního 

výtvarníka Jiřího Jílka. Naleznete zde především výtvarné kresby tvořené perem a tuší. Vedle 

této stále expozice jsou zde pořádány výstavy soudobého umění, které není vázáno jen na 

výtvarné umělce místního regionu. 

Tradiční kulturní akce 

Nejvýznamnější kulturní akcí nejen v Šumperku je tradiční festival označovaný jako 

Blues Alive. Tento festival má ve městě již 15-ti letou tradici a sjíždějí se na něj hudebníci  

z celého světa. Tomu také odpovídá i hojnost a pozornost fanoušků, kterým se tento festival 

bluesové a jazzové hudby líbí. Tento festival se koná na podzim v šumperském kulturním 

domě a také několika místních hudebních klubech a trvá několik dnů. Tradičním festivalem, 

kterým je v posledních sedmi letech jakýmsi předskokanem Blues Alive, je Echo Blues 

Alive, tematicky zaměřený na hudebníky, kteří zde v minulých ročnících zaujali místní 

publikum a vrací se potěšit jejich sluch. Zároveň s Blues Alive je také spojena červnová 

hudební soutěž mladých a talentovaných umělců Blues Aperitiv, kdy skupiny, které obsadí 

první dvě pozice v hlasování diváků, dostanou příležitost vystoupit na festivalu Blues Alive. 

Své renomé v hudebním světě si také získala celoroční sezóna koncertů pod názvem 

Klasika Viva. Ta má již dnes svou desetiletou tradici, její první koncerty se původně 

odehrávaly v obřadní síni, v prostorách šumperské radnice. Dnes koncerty probíhají 

v Klášterním Kostele Zvěstování Panny Marie, který má výborné akustické podmínky. 

Vybrat si může z koncertů varhanních, kytarových, čistě vokálních a z řady dalších druhů. 

Koncerty se těší veliké oblibě, z čehož plyne, že zájem o klasickou hudbu neustupuje do 

pozadí. Pod křídly Klasiky Vivy je potom také festival mladých talentovaných umělců 

klasické hudby nazvaný Šumperské preludium. 

Za další zajímavou kulturní událost, která má ve městě svou tradici, můžeme označit 

Slavnosti města Šumperka. Jedná se o dvoudenní slavnost, která připomíná zdejší sjezd 
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slezských stavů, kteří se zde dohodli na volbě krále Vladislava Jagellonského. Předvečer 

zahájí celou slavnost místí spolky a kroužky svými představeními. Celý páteční večer potom 

vrcholí průvodem rytířů městem, zakončený slavnostním ceremoniálem přijetí stavů. Na 

konci této akce probíhá také tradiční ohňostroj. Druhý den se potom Sady 1. máje zaplní 

trhovci, kteří oblečení do dobových šatů, prodávají dobové výrobky. K vidění je i řada 

tradičních řemesel. V parku poté proběhne rytířské klání a také divadelní představení pod 

širým nebem v amfiteátru místního letního divadla. Občerstvení je zajištěno ve stanu, který je 

vybaven tehdejším nábytkem ve stylu taverny. 

Tradiční akcí na světové úrovni je potom mezinárodní folklórní festival, který má za 

sebou téměř již dvacet ročníků a je jedním z nejuznávanějších festivalů tohoto druhu v celé 

republice. Do Šumperka se na něj sjíždějí tanečníci zpěváci a hudebníci ze všech koutů světa, 

kteří zde reprezentují svou kulturu, lidové tance a zpěvy a také své tradiční kroje. Pětidenní 

festival se pravidelně koná v srpnu. Festival začíná místními dožínky, kdy jsou čelním 

představitelům města  předávány dožínkové kytice a věnce. Při této příležitosti je možné 

shlédnout také nespočet lidových obyčejů a tradic, které se odehrávaly v minulosti po 

skončení letních prací na polích. Za vrchol tohoto festivalu je považována sobota, kdy je 

uspořádán velký průvod, ve kterém jdou všichni aktéři festivalu a předvádějí na několika 

místech Hlavní třídy svou lidovou kulturu. Tento průvod je označován jako „ Roztančená 

ulice“. [11]; [13]; [14]; [18]; [19] 

 

3.6. Sportovní vyžití v Šumperku 

Vyžít se v Šumperku mohu i sportovně založení návštěvníci města. V letních měsících 

je v provozu areál Bratrušovského koupaliště, který je areálem otevřeným pod širým 

nebem, kde jeho návštěvníci naleznou nově zrekonstruované dva bazény, jeden velký a druhý 

menší, a také vodní skluzavku, na které se nejlépe odreagují a zabaví především děti. 

Celoročně je v Šumperku také otevřen krytý plavecký bazén, kde kromě koupaní naleznete 

také oddělení péče o tělo, kde si můžete dopřát finské sauny, masáží či různých 

vodoléčebných koupelí. 

Pro typicky letní sporty je určen atletický Tyršův stadión, kde nalezneme atletickou 

dráhu, dvě fotbalová hřiště, jedno s trávou přírodní, druhé s umělou, tenisové kurty a 

házenkářské hřiště. V zimě je k dispozici přetlaková tenisová hala a víceúčelová sportovní 

hala.  

Pro fanoušky sportovních klání je vybudovaná nová tribuna, s novým zázemím nejen 

pro fanoušky, ale i pro sportovce.  
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Prakticky hned v těsné blízkosti je zimní stadión s přilehlým hotelem, kde mají 

zázemí šumperští hokejisté, ale i ostatní nadšenci klasického bruslení. Pravidelně je vyčleněn 

čas bruslení určený jen a jen pro veřejnost. Hala zimního stadiónu je využívána celoročně. Po 

skončení zimní sezóny je hokejové hřiště (po rozpuštění ledu) pokryto speciální gumou a tím 

vznikne plocha vhodná pro in-line bruslení. 

Šumperk přeje i vyznavačům ostatních sportovních aktivit. Pro tyto účely se ve 

městě nachází speciální lezecká stěna, několik fitness center a stále více oblíbený spinning či 

boxerská tělocvična. Existuje zde také jedna kuželna a několik bowlingových center. Na 

okraji města leží „ Ranch Viktorie“, který skýtá možnosti jezdectví či ustájení koní. Pro 

vyznavače letectví, ať už jde o létání s opravdovými letadly nebo leteckými modely, je k 

dispozici zázemí na přilehlém letišti v prostorách místního aeroklubu. Místí aeroklub také 

provozuje lety pro veřejnost, které nabízejí turistům pohled na město a jeho okolí z paluby 

letadla. Vyznavači motoristických sportů si mohou zapůjčit terénní čtyřkolku a svézt se na 

speciálně připravené trati. Pro další sportovní vyžití převážně místního obyvatelstva zde bylo 

vybudováno několik nových víceúčelových sportovních hal, kde našla zázemí řada místních 

sportovních klubů. 

 

3.7. Další zajímavosti města Šumperka 

Mezi další zajímavosti města, které by si jeho návštěvníci neměli nechat ujít, patří 

bezesporu Městské skály a Rozhledna na Háji.  

Rozhledna na Háji (viz Obr. 3.8.) je situována na vrcholu kopce Háj, který se 

nachází ve výšce 631 metrů nad mořem, přímo nad městem Šumperk. Místo původní 

rozhledny, která tu stojí dnes, zde stávala v letech 1934 – 1953 rozhledna nesoucí jméno 

M.R. Štefánika. Za války se využívala jako letecká pozorovatelna. Po jejím skončení však 

začala postupem času chátrat, až dílo její zkázy dokonal zásah blesku, po kterém kompletně 

vyhořela. Nová rozhledna, která svým vzhledem připomíná svoji předchůdkyni, na sebe 

nechala dlouho čekat, byla postavena až v roce 1996. Z její prosklené vyhlídky, která se 

nachází ve výšce 24 metrů nad zemí se rozprostře jako na dlani před očima panorama celých 

Jeseníků a za hezkého a jasného počasí je možné dohlédnout až na Králický Sněžník. Dále je 

odsud nádherný pohled na město a jeho přilehlé okolí. Zajímavou akcí, která se na Háji 

pravidelně každoročně pořádá, už od doby znovuotevření rozhledny, je výstup na rozhlednu 

na Nový rok. 
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                                                       Obr. 3.8. Rozhledna na Háji [66] 

Dalším turisticky atraktivním místem jsou Městské skály, nacházející se na okraji 

města, Jde o skalní útvar,  na jehož vrcholku ční dřevěný pozorovatelský altánek, ve výšce asi 

sto metrů, ze kterého je možnost rozhledu po nejbližším okolí města a přilehlých obcí. 

Krásně  je odtud vidět na celé město Šumperk, dále na obec Bratrušov a za dobrého počasí je 

odtud vidět i na samotný vrcholek hory Praděd. Jsou zde také příhodné podmínky pro 

horolezce, ať už více či méně zkušené.  

 

3.8. Jeden den v Šumperku 

Pokud nemáte na návštěvu města Šumperk mnoho času, pak vězte, že toho lze 

stihnout poznat mnoho z jeho krás i za jediný den. Město totiž zřídilo tři zajímavé 

vycházkové okruhy městem, kdy místní průvodci návštěvníkům představují ty 

nejvýznamnější a nejzajímavější místa a památky, s sdělují jim také významné zajímavosti, 

ať už z historie, či současnosti města. Prohlídky se začínají symbolicky v samém srdci města, 

tedy u radnice, konkrétněji u „Lavičky vzkazů“.  Po cestě si budete moci prohlédnout řadu 

měšťanských domů, dále například Geschaderův dům, Kostel Zvěstování Panny Marie, 

kostel sv. Jana Křtitele a další historicky hodnotné památky. Prohlídky je možné absolvovat 

od června do září, a to za každého počasí, po dohodě  je lze absolvovat i mimo sezónu. 

První z vycházkových okruhů nese tematický název „ Procházka ze 13. do 21. 

století“. Její trasa prochází historickým centrem města a seznamuje návštěvníky 

s významnými událostmi, které se na těchto místech odehrávali a v průběhu dějin 

ovlivňovaly chod města a život v něm. Okruh začíná před radnicí, dále pokračuje okolo 

Geschaderova domu, Kostela Zvěstování Panny Marie, dominikánského kláštera přes areál 

bývalého zámku ke kostelu sv. Jana Křtitele na kostelní náměstí ozdobené sochami 

evangelistů. Procházka je zakončena u Morového sloupu, který se nachází vedle budovy 

radnice. 
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Druhá trasa potom nese symbolický název „ Malá Vídeň“. Takto je totiž městu 

někdy přezdíváno, neboť zde tvořilo mnoho vídeňských architektů, proto místní styl staveb 

často připomíná ty vídeňské. Tato trasa seznámí její účastníky s architektonickými 

památkami z 19. a počátku dvacátého století. Vycházková trasa vede přes celé město. Její 

začátek je u místní radnice a je zakončena u budovy dnešní obchodní akademie. Obdivovat 

budete honosnou architekturu, která vznikala na území Šumperka za dob jeho největšího 

rozvoje a rozmachu. 

Třetí vycházkový okruh nese název „ Kde žily čarodějnice“. Tento okruh je svou 

tematikou zaměřen na éru čarodějnických procesů, která se zde v minulosti odehrála. Pokud 

tento okruh absolvujete, seznámíte se s událostmi těchto procesů, a také s místy, kde žili lidé, 

kteří patřily do této smutné historie, ať už se jednalo o postavy záporné či kladné. Na této 

trase potom určitě neminete budovu bývalé šatlavy, kde byli lidé, kteří byli obvinění 

z čarodějnictví, vězněni a také mučeni. [11]; [13]; [14]; [18] 

 

4. Šumperské okolí a jeho turistický potenciál 

Velký turistický potenciál v sobě skrývá nejen samotné město Šumperk, ale řadu 

zajímavostí najdeme i v jeho okolí, ať už jde o zajímavosti přírodní, historické či kulturní. 

Většina lidí, která navštěvuje Šumpersko při svých cestách zde nevynechá návštěvu jeho 

dominanty, a to pohoří Jeseníků. Šumpersko si můžeme rozdělit do několika menších oblastí, 

kde každá z těchto oblastí má svoji historii, své charakteristické a typické zajímavosti. Při 

návštěvě Šumperska tedy i z Jeseníků mohou naše kroky směřovat na Staroměstsko a 

Hanušovicko, dále do Velkých Losin a jeho okolí, na Zábřežsko, Mohelnicko či Štítecko. 

 

4.1. Jeseníky 

Hlavní dominantou je pohoří Hrubého a Nízkého Jeseníku, a také pohoří Králický 

Sněžník. Jeseníky jsou největším pohořím na celé Moravě. Ze sevru sousedí s Polskem a 

plynule postupují na západ, kde sousedí s Orlickými horami. Na východě zasahují až na 

Opavsko a na jihu až k městu Šternberk.  Můžeme zde naleznout také Chráněnou krajinnou 

oblast Jeseníky, která je situovaná na severu Šumperska, která zasahuje do tří původních 

okresů, Šumperk, Jeseník a Bruntál. Její území se rozprostírá na 740 km2 . Mezi její hlavní 

přednosti patří především to, že se jedná o jednu z mála oáz klidu v celé republice, kterou 

ještě svojí činností nenarušil člověk. Místní zajímavostí je rostlina nazývaná zvonek 

jesenický, který roste pouze v této lokalitě.  
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V Chráněné krajinné oblasti Jeseníky se nachází hned čtyři národní přírodní 

rezervace. 

Tou největší je Národní přírodní rezervace Praděd (viz Obr. 4.1.). Byla založena 

v roce 1991  a pod její působnost spadá šest rezervací státních. Jmenovitě se jedná o Velkou a 

Malou kotlinu, Vrchol Pradědu, Petrovy kameny, Divoký důl  a Bílou Opavu. Její celková 

rozloha činí 20,3 km2. Příroda zde má charakter tundry, podobné jako například v Alpách. 

V nižších polohách se setkáváme s vegetací bučin, které mají určitý pralesovitý charakter. 

S přibývající nadmořskou výškou se setkáváme se zakrslými smrčinami a v těch nejvyšších 

polohách můžeme obdivovat alpínské hole se skalnatým charakterem. V centru této rezervace 

je nejvyšší hora Moravy, Praděd. Praděd je vysoký  1492 metrů nad mořem a na jeho samém 

vrcholku nalezneme 162 metrů vysoký známý televizní vysílač s rozhlednou a restaurací (viz 

Obr. 4.1.). Místní specialitou,  kterou zde můžete ochutnat je alkoholický likér nesoucí také 

jméno Praděd. Pod vrcholkem hory je vybudována chata Ovčárna, která slouží turistům pro 

jejich občerstvení i ubytování. Hlavnímu hřebeni hory dominují Petrovy kameny (viz Obr. 

4.2.). Jedná se o skalnatý útvar tvořený z ruly a břidlice, který je asi 25 metrů široký a 7 

metrů vysoký. Z důvodu výskytu vzácných rostlin a keřů, nejsou veřejnosti volně přístupné. 

Ovšem svahy pod nimi jsou velmi často vyhledávány pro své výborné a dlouhotrvající 

podmínky pro lyžování.  

Co se týká turistiky, nejoblíbenější trasou této rezervace je pak trasa 

z Červenohorského sedla přes Švýcárnu až na Praděd. Švýcárna je významnou a také velmi 

frekventovanou chatou, která se nachází na této trase. V tomto místě dochází ke křížení 

několika turistických tras. Švýcárna nabízí svým návštěvníkům nejen možnost občerstvení, 

ale také i ubytování.  

Kdo má rád vodní živel, nesmí vynechat procházku po stezce vedoucí z Pradědu, přes 

malebné údolí říčky Bíle Opavy. Náročnost této trasy je poměrně velká, a cesta vás povede 

podél toku, kde budete moci spatřit celou řadů vodopádů, vodních peřejí a kaskád. 

Zajímavým přírodním úkazem jsou potom tzv. „ obří hrnce“, které zde voda po staletí 

utvářela a prohlubovala. Celou cestu vás budou doprovázet také informační tabule, které 

sdělují turistům informace o této oblasti.  

Lokalita, která má pro tuto rezervaci asi nejcennější charakter, zejména ten 

přírodovědecký, je Velká kotlina, která se rozkládá na svahu Vysoké hole. Její druhová 

živočišná a rostlinná rozmanitost ji řadí mezi nejcennější u nás. Zajímavostí je, že za tuto 

svoji druhovou pestrost vděčí výskytu pravidelné lavinové činnosti a plazivého sněhu, bez 

nichž by tak podle odborníků nebylo. Díky této kombinaci zde byla vytvořena celá řada 
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různorodých míst, od hlubokých humusovitých půd, které nikdy nepromrzají až po holé 

skály, od suchých a v létě vyhřívaných strání až po chladná prameniště. 

 
                                      Obr. 4.1. Praděd [68] 

 
                                    Obr. 4.2. Petrovy  kameny [70] 

Druhou rozlohově největší rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, je 

Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník. Rozkládá se na ploše o rozloze 1170 hektarů 

a jsou pro ni typické horské smrčiny a také celá řada vyskytujících se rašelinišť. Jde o 

nejstarší rezervaci na Moravě, první zmínky o snaze uchránit některé místní části přírody 

sahají na počátek 20. století. Mezi její nejvyšší dominanty patří hory Šerák, Vozka a Keprník. 

Hora Šerák dosahuje výšky 1351 metrů a pod jejím vrcholem se nachází horská chata, která 

je zde již od roku 1888. Nese název Jiřího chata. Na vrchol této hory se nejlépe dostanete 

z Ramzové, odkud na ni vede sedačková lanovka. Odtud se vám naskytnou krásné pohledy 

na Jeseníky a dohlédnete až na Králický Sněžník. Proto je také tato hora křižovatkou mnoha 

turistických tras. Vedlejším vrcholem této hory, dosahujícím výšky 1081 metrů, jsou Obří 

skály (viz Obr. 4.3.). Ty jsou velmi oblíbeným vyhlídkovým místem. Skaliska zde dosahují 
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výšky až šestnácti metrů a díky mnohaletému působení přírodních vlivu zde příroda vytvořila 

zajímavé skalní útvary. Můžeme zde spatřit například skalní okno a různé pokličky či žlábky. 

Hora Keprník je čtvrtou nejvyšší horou celého Jesenického pohoří. Dosahuje výšky 1421 

metrů nad mořem. Vrcholek hory je poset krásnými loukami, označovanými jako alpínské 

hole,  a také svorovými skalami, stromy byste zde hledali marně. Na vrcholu hory nalezneme 

žulovou rozhledovou růžici, ze které za příznivého počasí dohlédneme až na Sněžku či do 

Beskyd. Na jižním svahu hory zde můžeme vidět tzv. “ Keprnický ledovcový kar“, jenž je 

pozůstatkem ledovce, který zde ležel v dobách dávno minulých. Třetí dominantou je potom 

Vozka, která se tyčí do výšky 1377 metrů nad mořem. Zajímavostí jsou asi sedmimetrová 

skaliska, která je možné spatřit na vrcholku hory. Své jméno dostala proto, že svým tvarem 

připomíná vozku s koňským povozem a k tomu se traduje také pověst, že tento vozka zde 

zkameněl proto, že v době, kdy byl hladomor, podkládal kola svého povozu bochníky chleba. 

 
                                                Obr. 4.3. Obří skály [67] 

Třetí rezervací Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou Jeskyně na Pomezí. Ty jsou 

vytvořeny přírodou v místních krystalických vápencích. Objeveny byly již v roce 1936, ale 

pro veřejnost se otevřely až v roce 1950. Přístupná je trasa o délce 530 metrů a jejích 

výzdobu tvoří řada krápníkových útvarů a jezírek. Místí chodby a chodbičky se v mnoha 

místech rozprostřou prostorné dómy, jako například ledový dóm, římský dóm či třináct metrů 

vysoký královský dóm. Zvláštností jsou potom krápníky  dómu nazývaném zvoníce, které, 

když na ně poklepete, vydávají zvuky, které připomínají hru zvonkohry. Tyto jeskyně jsou 

největším útvarem tohoto druhy na celém území České republiky.  

Asi nejzajímavějším a nejtypičtějším architektonickým velkolepým díle je stavba 

Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně  (viz Obr. 4.5.), jež je třetí největší 

elektrárnou svého druhu na světě.. Ta je zajímavá hned třemi svými „nej“.  Tím prvním je 

největší vodní turbína na celém území Evropy. Druhým potom je největší dosahovaný spád 
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v České republice a třetím je její největší dosahovaný výkon v celé české republice. Výstavba 

této elektrárny byla zahájena v roce 1978, ale její stavba byla o několik let později přerušena, 

kvůli rozhodnutí tehdejších nejvyšších centrálních orgánů. O znovuobnovení stavebních prací 

se rozhodlo v roce 1985, kdy byl také celý projekt výstavby patřičně modernizován. 

K opětovnému zahájení prací došlo v roce 1985. Práce byly dokončeny v roce 1996 a celé 

vodní dílo bylo uvedeno do provozu. Elektrárna se skládá ze dvou nádrží. Ta horní leží 

v nadmořské výšce 1350 m n.m., na hoře zvané Mravenečník. Vrchol hory poznáte na první 

pohled, neboť je zcela rovný, k čemuž došlo odstřelem vrcholku této hory a odvozem zeminy 

z ní. Tato nádrž je spojena dvěma podzemními přívodními tunely s nádrží spodní, která je ve 

výšce 850 m n. m a leží na řece Divoké Desné. Celé technické vybavení je ukryto v podzemí, 

aby nerušilo ráz chráněné oblasti a bylo ekologicky ohleduplné k přírodě. Tento technický 

unikát je veřejnosti přístupný a konají se zde pravidelné prohlídky, kde návštěvníky seznámí 

s chodem elektrárny a principy jejího fungování.  

 
                              Obr. 4.5. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně [69] 

Místem odkud začíná mnoho turistických horských tras je Červenohorské sedlo ( viz 

Obr. 4.6.). Je to také jedno z nejoblíbenějších turistických rekreačních a lyžařských středisek, 

které je položeno ve výšce 1013 metrů nad mořem.  Již v roce 1935 zde byla postavena 

horská chata, která sloužila nejen formanům, ale také i prvním turistům. V zimním období 

zde nalezneme osm lyžařských vleků a také mnoho upravených běžeckých tras. V létě je zde 



 71

možnost cykloturistiky a pěší turistiky.  Zajímavostí je, že je toto míst vyhledáváno houbaři a 

sběrači lesních plodin, neboť se tady daří houbám a z lesních plodin především borůvkám. 

 

                                         Obr. 4.6. Červenohorské sedlo [63] 

Turisticky velmi oblíbeným místem, odkud začíná řada turistických cest je potom 

horské sedlo, které najdeme v 877 metrech nad mořem, nesoucí název Skřítek (viz Obr. 

4.7.). Nalezneme zde celou řadu rašelinišť a rašelinových jezírek. Místo svým vzhledem 

velmi často připomíná tundrový les, známý ze severských zemí. Stromy, které zde rostou 

jsou i přes 200 let staré a musí bojovat s místím klimatem, které je poměrně drsné. Tyto 

stromy jsou ale díky tomu, že vydrží i v tak náročných podmínkách vhodné pro získávání 

osiva a roubů. Nalezneme zde též známý motorest, jenž zde v různých podobách stával už za 

dob, kdy ještě patřil rodině Kleinů. Hned vedle motorestu se nachází plastika pojmenovaná „ 

Skřítek“, od šumperského autora Jiřího Jílka.  

 
                                             Obr. 4.7. Sedlo Skřítek [62] 

V údolí pod Skřítkem se nachází obec Sobotín. Její historickou dominanto je 

Sobotínský zámek (viz Obr. 4.8.), který pochází ze 40. let 19. století. Zámek patřil do 

majetku rodu Kleinů, který se zasloužil o hospodářský rozkvět této oblasti. Výrazné 

přestavby, která mu vtiskla jeho současnou podobu, se zámek dočkal v 80. letech 19. století. 

U objektu se nachází rozsáhlý park, který mimochodem patří k těm nejcennějším zámeckým 

parkům na území Severní Moravy. Zajímavostí je, že na projektu jeho výstavby se podílel 

uznávaný český zahradnický odborník F. Thomeyer. Dnes v objektu nalezneme stylový 
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zámecký hotel. Sobotínskou raritou je Mauzoleum rodiny Kleinů. Jedná se o čtvercovou 

stavbu, na jejímž vrcholu je vybudována válcová kopule. Stavba pochází z konce 19. století a 

slouží jako místo posledního odpočinku rodu Kleinů, majitelů místních bývalých železáren. 

Budova se nachází v parkovém areálu, ale dnes je bohužel v dezolátním stavu a její interiéry 

nejsou veřejně přístupné. Plánuje se však její rekonstrukce a vybudování muzea rodiny 

Kleinů. [3]; [7]; [12]; [20] 

 

                                      Obr. 4.8. Zámek Sobotín [61] 

4.2. Staroměstsko 

Tato část Šumperska je svéráznou oblastí, která představuje jakýsi svět sám pro sebe. 

Leží na rozhraní Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Od okolního 

prostředí je nepatrně izolována. Po druhé světové válce se toto území sice povedlo relativně 

hustěji osídlit, ale dnes zde najdeme převážně rekreační objekty. Dokonce menší hustotu 

osídlení můžeme v tomto případě považovat za výhodu tohoto místa. V dávné minulosti přes 

toto území vedla řada obchodních cest. Přes Moravu až do Slezska a dále. Na Staroměstsku 

můžeme nalézt řadu historických vojenských památek a staveb, které zde byly vybudovány 

v letech 1935 – 1938 a měli sloužit k obraně republiky. Charakteristickou vojenskou stavbou 

byly tzv. „ řopíky“, stavěné v nejohroženějších místech ve dvou až třech souvislých liniích. 

Také zde nalezneme osamocené pěchotní sruby a mohutné železobetonové vojenské giganty 

(viz Obr. 4.9.), s velkými sklepními prostory. Z těch nejvýznamnějších můžeme vyjmenovat 

objekty nesoucí názvy, Svah, Lesík, Borek či Ozdravovna. Na většině z těchto vojenských 

objektů probíhají postupné rekonstrukční práce, ale i přes tyto práce jsou v určitých dnech 

přístupné veřejnosti. Přístupové cesty k těmto objektům jsou vytvořeny formou naučných 

stezek a začínají ve Starém Městě u budovy tamního vlakového nádraží. Tato historie regionu 

je podrobně popsána ve vojenském muzeu ve Starém Městě. K tomuto tématu jsou v muzeu 

sestaveny dvě expozice. První je zaměřená na dobu vzniku místních kasáren. Návštěvníci 
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muzea si zde mohou prohlédnout různé dobové dokumenty, historické mapy nebo dobovou 

armádní výstroj a výzbroj. Ve druhé expozici nalezneme průřez historií místních vojenských 

srubů. Raritou této expozice je speciální fotografický přístroj, který vytvářel unikátní 

fotomapy území republiky. 

 

Obr. 4.9. Vojenské opevnění u Starého Města pod Sněžníkem [60] 

Samotným centrem této oblasti je Staré město pod Sněžníkem (viz Obr. 4.10.). Jeho 

historie sahá až do 14. století, kdy vzniklo jako malé hornické městečko. Z historických 

památek zde můžeme obdivovat kostel sv. Anny, postavený v renesančním stylu v roce 1618. 

Dále se zde nachází také barokní budova místní radnice, jež pochází z roku 1680, která svoji 

současnou podobu získala v roce 1895. V centru města je také několik měšťanských domů 

postavených v empírovém stylu. Poloha města přímo vybízí svým turistickým potenciálem 

k návštěvě. Vždyť právě odtud vychází mnoho turistických tras do místí překrásné přírody 

plné luk, lesů a horských hřebenů. Pro ty, kteří by měli zájem seznámit se s místní kulturou, 

zvyklostmi a tradicemi je v budově místní radnice připravena stálá expozice na tyto témata. 

Toto město v podhůří Králického Sněžníku bylo po většinu své historie spojováno především 

s hornictvím. V jeho okolí se těžilo zlato, také železné rudy a grafit. Po ukončení důlní těžby 

se místo přeměnilo na jedno z center textilního průmyslu. Dnes je toto území považováno a 

spojováno s aktivním i pasivním odpočinkem a v zimě bývá označováno za jakýsi „ 

skiregion“, kdy v jeho okolí se nachází přibližně patnáct lyžařských vleků s celkovou délkou 

sjezdovek přesahující deset kilometrů a také nespočet kilometrů upravených běžeckých tras. 

Pro turisty ve městě a jeho přilehlém okolí je vybudováno zázemí se zhruba 25 ubytovacími 

zařízeními s celkovou kapacitou téměř 1150 lůžek. Z těch nejznámějších a nejstarších 

jmenujme například lyžařská střediska Paprsek nebo Návrší ( viz Obr. 4.11. ), kde byla pro 

účely turistů postavena již v roce 1928 stejnojmenná chata. 
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           Obr. 4.10.Staré Město pod Sněžníkem [58] 

 

                              Obr. 4.11. Chata Návrší [59] 

Leží zde také poslední , tedy čtvrtá, chráněná rezervace Chráněné krajinné oblasti 

Jeseníky. Je to Národní přírodní rezervace Králický Sněžník (viz Obr. 4.12. ), jenž byla 

vyhlášena v roce 1990 a jejíž plocha dosahuje bezmála 1700 hektarů. Hlavní horskou 

dominantou tohoto území je potom hora stejnojmenného názvu, tedy Králický Sněžník, jenž 

je vysoká 1424 metrů. Nedaleko jeho vrcholu se potom nachází místo s pramenem řeky 

Moravy. Z vrcholu hory se naskýtá nádherný výhled na celé Staroměstsko, Hrubý Jeseník a 

také na Orlické hory. Ozdobou vrcholku je kamenná socha slůněte a také hraniční sloup. 

Kousíček pod vrcholkem se na přilehlé strání nachází tzv. „ kamenné moře“, nesoucí název 

Vlaštovčí Kameny. Výstupy na tuto horu nejčastěji začínají právě ve Starém Městě.  

Zajímavostí je, že toto pohoří je označováno za jakousi „ střechu Evropy, neboť na jednom 

z jeho vrcholků, hoře Klepý, se nachází hlavní evropské rozvodí, kdy je voda z tohoto pohoří 

odváděna do Severního, Baltského a Černého moře.  Jedinečnost místí přírody utváří také 

místní horský potok, nesoucí název Prudký potok, který pramení mezi Tetřeví horou a 

Sušinou, a který po proudu vytváří celou galerii kaskád a menších vodopádů. Jeho 
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charakteristickou vlastností je sněhově bílá voda, a tak jeho tok připomíná malou valící se 

sněhovou lavinu. [3]; [7]; [12]; [20] 

 
                                             Obr. 4.12. Králický Sněžník [57] 

4.3. Hanušovicko 

  Hanušovicko je oblast Šumperska, která se rozprostírá podél horního toku řeky Mory. 

Jedná se o oblast lesů, horského zemědělství a pastevectví. Rozsáhlý komplex lesů, nazvaný 

Horský les, se nachází na území začínajícím u Hanušovic a končícím u Králík. Tyto přírodní 

podmínky, které  jsou typické jen nepatrnými zásahy člověka, vybízejí k pěší turistice či 

cykloturistice. V zimě je také tato oblast velmi vyhledávána mezi lyžaři, neboť skýtá mnoho 

možností pro provozování těchto zimních sportů. 

Centrálním střediskem této oblasti je město Hanušovice. Na jeho rozvoji sehrála svou 

důležitou roli především železniční trať  směřující až do polských Glucholaz, která vede  přes 

město již od roku 1873. Město bylo založeno  v 13. století, v období velké kolonizace.  

Toto město se proslavilo především díky pivovarnictví, které má zde dlouholetou tradici. 

Místní pivovar byl založen již v roce 1874 a dostal název Holba ( viz Obr. 4.13. ), podle části 

Hanušovic, ve které byl založen. Jeho rozvoj přerušily až světové války, s jejichž důsledky se 

pivovar vypořádával velmi těžce. Po ukončení válek se produkce neustále rozrůstala, Pivovar 

nabízel tři druhy piva, a to 8o, 10o a 12o ležák. V roce 1884 byla produkce pivovaru 

obohacena o 11o pivo, pojmenované po jedné z Jesenických hor, Šerák. Toto pivo se potom 

stalo velmi oblíbeným a také tradičním výrobkem pivovaru, na trhu se objevuje dodnes. 

S tímto pivovarem jsou spjaty i dvě nejvýznamnější kulturní a společenské akce tohoto 

regionu. Tou první je tzv. „ Pivovarská čtvrtka“, které se uskutečnilo již dvanáct ročníků. 

Jedná se o tradiční pěší túru z mnoha míst regionu, jejímž cílovým místem se stává právě 

pivovar Holba, kde probíhá společenská oslava s možností prohlídky pivovaru pro širokou 

veřejnost. Druhou významnou akci jsou Pivovarské slavnosti. Jde o dvoudenní akci, která 

symbolizuje oslavu narozenin místního pivovaru.  K poslechu a tanci zde hraje hudba, je 

připraveno také bohaté občerstvení a pro milovníky zlatavého moku zde místní sládci navaří 

krom tradičních druhů místního piva i nějaké ty speciální. První večer je zakončen 
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slavnostním ohňostrojem. Zajímavostí je, že na této akci se vypije průměrně okolo čtyřiceti 

tisíc půllitrů piva. 

 

Obr. 4.13. Pivovar Holba Hanušovice [56] 

Kromě pivovaru najdeme ve městě také další historické památky. Jednou z nich je 

například Farní kostel sv. Mikuláše se dvěma bočními kaplemi, postavený v roce 1656 

v pozdně renesančním stylu a v roce1783 byl  barokizován. V jeho areálu můžeme nalézt 

sochu sv. Jana Nepomuckého, z roku 1748, mariánský sloup v empírovém slohu z roku 1824 

a pomník věnovaný obětem první světové války. Další zajímavou architektonickou stavbou , 

která dříve sloužila jako rychta, a která pochází z první poloviny 19. století. Obdivovat 

můžeme interiérové valené klenby s lunetami a trámové stropy umístěné v průjezdu. Jedná se 

o nádherný pozůstatek dobové lidové architektury.  

Po území celého Hanušovicka je rozprostřena celá řada úchvatných, oku lahodících 

památek. V blízkosti Hanušovic se v lese nachází zřícenina gotického hradu, který pocházel 

ze 14. století, první dochovaná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1374. Nesl název Nový 

hrad, jeho původním posláním bylo střežit obchodní stezku, která vedla údolím řeky 

Moravy. Pokud by se tento hrad dochoval ve své původní podobě, kterou naznačují dobové 

kresby, patřil by určitě k těm největším na celé Moravě. Hrad byl zničen již v roce 1471, při 

jedné z česko – uherských válek, a to králem Jiřím z Poděbrad. Do dnešní doby se však 

dochovala celá řada jeho pozůstatků, například zbytky hradeb se strážními hranolovými 

věžemi, okrouhlá věž a také část palácového obydlí. Nedaleko Hanušovic se nachází obec 

Vysoké Žibřidovice, která se může pochlubit nádherným barokním kostelem s kaplemi a 

ohradní zdí, pocházejícím z roku 1721. Jedná se o Farní kostel sv. Línharta. Jeho interiér je 

vyzdoben původními barokními nástěnnými malba, jeho součástí je také empírový rustikální 

kříž, který pochází z roku 1839.  Pod farnost tohoto kostela patří také kaple Nejsvětější 

trojice ve Vysoké. Tu nechal vybudovat v roce 1782, dědeček slavného hudebního skladatele 

Franze Schuberta, Carl Schubert. Ta v letech 1948 – 1989 chátrala a v její těsné blízkosti byl 

dokonce postaven kravín, který později vyhořel a jeho zřícenina hyzdila toto posvátné místo. 

Nového kabátu se kaple dočkala až v roce 1996 a zajímavostí je ,že je v ní umístěné muzeu 
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Franze Schuberta a celého jeho rodu. Co se památek týká nesmíme zapomenout na obec 

s názvem Branná. Zde jich najdeme hned několik. Tou nejvzácnější je hrad Kolštejn ( viz 

Obr. 4.14. ), jehož historie je velmi pestrá a zajímavá. Jeho název byl původním názvem obce 

Branná. Původní hrad zde byl vybudován již v první polovině 14. století, v 15. století byl 

rozšířen a řádně opevněn, aby jej potom rod Žerotínu v století 16. nechal přebudovat na 

zámecký komplex, z nějž chtěl vytvořit pohodlné sídlo, které by se neslo v renesančním 

slohu. Z této doby pochází také původní tzv. „ Černá věž“, jež utváří průjezdní bránu do 

objektu. I jeho historii však poznamenalo několik požárů a také dlouhá léta chátrání. 

V současné době probíhá již několik let jeho velice rozsáhlá rekonstrukce. I přesto je možné 

hrad navštívit. Pro veřejnost jsou zpřístupněny renesanční zámecké budovy středního a 

dolního hradu, ve kterých nalezneme prostory zdobené původní štukovou výzdobou a také 

fragmenty nástěnných maleb. Dále je též přístupna věž gotického horního hradu, z jehož 

prostoru se naskýtá nádherný výhled na přilehlé okolí. Dalším historickým objektem v obci je 

budova bývalého fojtství, pocházející ze 16. století, která je ovšem veřejnosti nepřístupná. 

[3]; [7]; [12]; [20] 

 

                                            Obr. 4.14. Hrad Kolštejn [55] 

4.4. Velké Losiny a okolí 

Velké Losiny jsou jednou z nejstarších obcí na Šumpersku vůbec, vždyť první zmínka 

o nich pochází již z roku 1297. Od druhé poloviny 15. století se staly na tři sta let 

neodmyslitelně spojeny s rodem Žerotínů. Leží na sever od Šumperka, v malebném údolí, 

kterým protéká řeka Desná. Mezi návštěvníky jsou velmi oblíbené, a za to vděčí především 

své mnohaleté lázeňské tradici, řadě unikátních historických památek a své bohaté historii. 

Největším lákadlem jsou pro turisty bezesporu místní sirné termální lázně ( viz Obr. 4.15. ), 

které můžeme zařadit mezi nejstarší lázně na Moravě. O jejich počátcích se dozvídáme již 

v roce 1561, ale oficiálně zde byly lázně zřízeny až v roce 1881. Svou oblibu mezi 

návštěvníky získaly díky svým termálním sirným vodám, které mají blahodárné účinky. 

Teplota těchto minerálních vod dosahuje 36,8C.  Léčba navazuje na staré tradice, ale 
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využívá ty nejnovější metody. Léčí se zde za použití minerálních vod především nemoci 

pohybového ústrojí a nemoci neurologické povahy. Místní sirné vody pomáhají při 

regeneraci a relaxaci svalů, přispívají k jejich posilování, pomáhají zlepšit ohebnost kloubů a 

blahodárně ovlivňují termoregulační systém. Léčbu si můžete dopřát ve formě perličkový, 

vířivých a sirných koupelí. Tyto termální lázně jsou oázou klidu, která je zasazena do 

malebného parku. Díky tomu sem stále jezdí početnější skupiny turistů využívat také 

wellness služby, které nabízí. Necelý kilometr od lázní se nachází wellness hotel Diana, který 

svým návštěvníkům nabízí řadu různorodých relaxačních pobytů a metod, které pocházejí 

z celého světa. V létě je také v areálu každoročně v provozu veřejné koupaliště, které je 

napájeno termální sirnou vodou s místního pramenu, nesoucí jméno Žerotín. 

 

                       Obr. 4.15. Lázně Velké Losiny [54] 

Nádhernou architektonickou památkou je také místní Zámek Velké Losiny ( viz Obr. 

4.16. ), postavený v renesančním stylu. Jedná se o trojpodlažní zámek se třemi křídly a 

arkádami směřujícími do dvora panství. Součástí je také anglický park, ve kterém nalezneme 

jezírko, a který je vyzdoben celou řadou soch a sousoší. Milovníci květin zde také mohou 

obdivovat stavbu zámecké oranžérie, která pochází z roku 1886. V hojné míře se také 

dochovalo interiérové vybavení zámku, k nejzajímavějším místnostem patří rytířský sál, kde 

nalezneme původní kasetový strop, jeho stěny jsou zdobeny tapetami z kůže, ve kterých jsou 

vytlačovány ozdobné vzory. Další místnosti jsou zajímavé zdobnými gobelíny, které 

pocházejí z Francie a jsou z 1. poloviny 17. století. Objekt je vybaven nábytkem, který 

pochází z různých časových úseků historie a je tedy vyroben i v různých stylech, například ve 

stylu barokním, klasicistním, renesančním či empírovém. Tento zámek stojí na místě, kde 

dříve stávala vojenská tvrz. Zámek patřil po dlouhé roky do rozsáhlého majetku rodu 
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Žerotínů, kteří jej získali jako dar od krále Vladislava Jagellonského, v roce 1496. Zámek 

také neblaze proslul v letech 1678 – 1692, jako místo, kde probíhaly tzv. „ čarodějnické 

procesy“. Tehdy zde bylo upáleno po smyšlených procesech mnoho nevinných lidí, kteří bylí 

nemilosrdně na smrt posláni místním soudním tribunálem vedeným inkvizitorem Jindřichem 

Bobligem. Donedávna zde stála také památná lípa, u které se tzv. „ čarodějnice“ upalovaly. 

Ta však podlehla mnohaletému působení přírodních podmínek a rozlomila se. 

 
                                  Obr. 4.16.  Zámek Velké Losiny [33] 

Unikátní památkou je Ruční papírna (viz Obr. 4.17. ). Ta byla založena Janem ze 

Žerotína a první dochovaná zmínka o ní pochází z roku 1596.  Dnešní podobu získala papírna 

na přelomu 18. a 19. století, kdy byla přestavena v klasicistním stylu. Budova prošla několika 

rekonstrukcemi a v roce 2002 byla vyhlášena za národní kulturní památku. Raritou je, že 

v současné době vyrábí velkolosinská ruční manufaktura papír nejen jako suvenýr pro své 

návštěvníky, ale také pro komerční využití. Papír se zde vyrábí už po staletí stejným 

způsobem ze lnu a bavlny. Své odbytiště si ruční papír nalezl po celém světě, kde je 

vyhledávaný a také patřičně vážený. Proto není výjimkou, že se na něj tisknou i velmi 

významné reprezentační dokumenty. Návštěvníci si v tomto areálu mohou prohlédnou 

tradiční ruční výrobu papíru pěkně krok za krokem. Součástí papírny je také Muzeum 

papíru. To je věnováno především historii papírenského řemesla a jeho postupnému vývoji. 

Toto muzeum je jediné svého druhu na území České republiky. Prohlédnout si zde můžete 

expozici věnovanou prvopočátkům papírenské výroby na světě, tedy v Asii a také v Evropě. 

Dále se zde seznámíte s kompletní historií papírny a můžete vidět unikát, v podobě 

papírenského stroje, jehož rok výroby je 1799. Pokud byste si chtěli odtud odnést nějaký 

suvenýr, je možné zakoupit si ručně dělané papírenské výrobky přímo zde.  
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                                            Obr. 4.17. Ruční papírna Velké Losiny [34] 

Z dalších historických památek Velkých Losin jmenujme budovu bývalé Zámecké 

sýpky, které se říkalo mezi místními také špejchar či špýchar. Byla postavena rodem 

Žerotínů v roce 1792, před ní můžeme obdivovat barokní sochu sv. Floriány, který ji má 

chránit před požáry. V dnešní době slouží objekt jako prodejna ovoce z místních sadů a také 

prodejna archivních vín.  

Mezi církevní památky potom můžeme zařadit Farní kostel sv. Jana Křtitele ( viz 

Obr. 4.18. ), z roku 1603. Jedná se o největší vesnickou církevní stavbu na celé Moravě. 

Interiér je vyzdoben barokním mobiliářem a také nástěnnými malbami z tohoto období, které 

se bohužel nepodařilo dochovat v celé své původní kráse. Zajímavostí je také barokní Kaple 

sv. Kříže, kterou nechali vybudovat Žerotínové v areálu místních lázní, a která do roku 1936 

sloužila jako jejich rodinná hrobka. 

 
                                           Obr. 4.18. Farní kostel sv. Jana Křtitele [53] 

V okolí nalezneme také několik architektonických skvostů. Jedním z nich je i dřevěný 

Kostel sv. Martina, postavený v roce 1611, v nedaleké obci Žárové. Podoba této dřevěné 

stavby zůstala do dnešní doby nezměněna, ani nezaznamenala žádných rozsáhlých úprav. 

Interiér kostela zdobí velký oltář z roku 1717, varhany z roku 1757 či obraz křížové cesty 
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z roku 1863, od šumperského malíře K. Brachtla.  Druhou stavbou stejného typu je roubený 

dřevěný Kostel sv. Michaela, který byl postaven v blízké obci Maršíkov, v roce 1609. 

V interiéru kostela nalezneme původní dochovaný barokní a renesanční mobiliář. 

Obdivovatelé veteránů, ale také milovníci zvířat, by si neměli nechat ujít návštěvu 

Veterán muzea a Zooparku v Rapotíně ( viz Obr. 4.19. ).  Mezí místními obyvateli se mu 

také říká „ U Havlíčků“, podle příjmení jeho zakladatele, a který můžeme označit také za 

jakýsi „zemědělský skanzen“. Tento areál se nachází v budovách bývalé zemědělské 

usedlosti a byl založen v roce 1994 místním nadšencem, panem Havlíčkem. Areál je rozdělen 

na dvě části.  

První část tvoří zemědělský skanzen a veterán muzeum, ve kterém je řada unikátních 

exponátů.  Na odiv je zde vystavena historická zemědělská technika, traktory, osobní i 

nákladní autoveteráni, motoveteráni, stará hasičská technika, historická kola, parní stroje, 

koňské povozy a kočáry. Většina těchto exponátů je zcela funkční. Nejedná se však o 

klasickou výstavu jako takovou, ale expozice je uspořádána ve smyslu nashromážděných 

neutříděných starých věcí a exponáty nejsou naleštěné, ale najdeme na nich vrstvu prachu, 

který jim uděluje neobyčejné kouzlo vstupu do minulosti.  

Druhou částí areálu je potom zoopark s přilehlým „ miniarboretem“. Zde jsou zvířata 

volně puštěna, jde o takovou malou safari. Potkat zde můžete opice, lamy, pštrosy,  osly, 

velbloudy, africké kozy, labutě, pávy a další druhy exotického ptactva. Ti nejmenší 

návštěvníci zde mohou obdivovat dřevěné sochy zobrazující různé pohádkové postavy 

v životní velikosti. [3]; [7]; [12]; [20] 

  

Obr. 4.19. Zoopark  a veterán muzeum Rapotín [52] 

 

4.5. Zábřežsko 

Centrem Zábřežska je město Zábřeh na Moravě, jehož historie je velmi bohatá a 

v minulosti mnohdy soupeřilo se Šumperkem a bývalo jeho velkým konkurentem. Samotné 
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město bylo založeno přibližně v polovině 13. století  zpočátku se mohlo pyšnit titulem města 

královského, později se však stalo městem poddanským. Za jeho rozvojem stála především 

poloha na hlavním železničním tahu z Prahy do Ostravy a Brna. V minulosti zde byla velmi 

rozšířena textilní výroba a později také elektrotechnický a potravinářský průmysl. V jeho 

okolí nalezneme zalesněné údolí řeky Moravské Sázavy, která propojuje Moravu a Čechy.  

Z historických památek jmenujme místní zámek ( viz Obr. 4.20. ), na jehož místě již 

v první polovině 13. století stávala tvrz, která byla postupem času přetvořena na gotickou tvrz 

a později, v roce 1736, na barokní zámek. Zámek stojí na příkrém svahu a v minulosti byl 

obehnán kamennými hradbami, z nichž se jejich zbytky dochovaly dodnes. Kolem budovy se 

nachází zámecký park, založený v roce 1569. Dnes budova slouží účelům místního 

městského úřadu, který v něm sídlí. Na zámku u náměstí najdeme kašnu, postavenou v roce 

1829, nesoucí prvky pozdního baroka a klasicismu. Znázorňuje mušli na níž sedí žena 

s nádobou, která do ní lije vodu. 

 
                               Obr. 4.20. Zámek Zábřeh na Moravě [35] 

Další dominantou města je mariánský morový sloup, který je zahalen do čtvercové 

kamenné zdobené zahrádky. Na vrcholu sloupu najdeme sochu Panny Marie a kolem ní 

potom čtyři sochy patronů, a to sv. Floriána, sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Jana 

Nepomuckého. Zajímavostí je, že tento sloup, postavený v roce 1713, nevznikl jako pietní 

místo pro uctění památky obětí moru, ale jako poděkování za to, že město bylo před morem 

uchráněno. Na Masarykově náměstí stojí Farní kostel svatého Bartoloměje, jenž zde byl už 

od počátků založení města. Jeho původní podoba se však do současnosti nedochovala, 

protože byl pro svůj havarijní stav zbourán a na jeho místě vyrost v roce 1752 kostel nový, 

postavený v barokním slohu. Raritou dobové měšťanské architektury je dům Pod 

podloubím. Patří k těm nestarobylejším domům ve městě a zajímavostí tohoto domu je, že se 

zde narodila Magdalena Vizovská, což byla první žena Jana Ámose Komenského. Dnes se 
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v tomto domě nachází městské muzeum. V části Zábřehu, která nese název Skalička 

nalezneme zámek stejnojmenného názvu, tedy Zámek Skalička ( viz Obr. 4.21. ). Ten stojí 

uprostřed menšího parku a první dochované zmínky o této stavbě pocházejí z roku 1639. 

Zámek byl později přestavěn do své dnešní barokní podoby. V současné době prochází 

budova zámku rekonstrukcí a interiéry jsou pro veřejnost nepřístupné. Obdivovat ji tak 

můžete jen zvenčí. 

 Asi nejcharakterističtější kulturní akcí města je tzv. „ Welzlování“. Tato akce je 

pojmenována po slavném zábřežském rodákovi a především slavnému polárníkovi Janu 

„Eskymu“ Welzelovi, jemuž zde také v roce 1998 byla odhalena památeční socha. Jde o 

originální festival cestovatelů a dobrodruhů, na kterém můžete spatřit výstavu fotografií od 

cestovatelů z celého světa, také si poslechnete zajímavé cestopisné přednášky a můžete zajít 

na některý z cestopisných dokumentů, které jsou zde promítány.  

 
                                Obr. 4.21. Zámek Skalička [51] 

Zábřežsko se může pochlubit i dalšími historickými unikáty. Jedním z nich je 

původně středověká Tvrz Nemile, nacházející se ve stejnojmenné obci nedaleko Zábřehu. 

Dnes je tato tvrz oděna do renesančního hávu, ale i tak její kořeny sahají do 16. století. 

V současnosti prochází rekonstrukcí, ale pro veřejnost je otevřena jedna z jejích opravených 

částí, která nabízí prohlídku spodní poloviny tvrze. 

Na 403 metrů vysokém kopci stojí zřícenina Hradu Brníčko ( viz Obr. 4.22. ), tyčící 

se nad stejnojmennou obcí. První zmínka o tomto hradu pochází z první poloviny 14. století. 

Brníčko bylo původně centrem celého zábřežského panství, kdy zde žil rod Tunklů, který 

Hrad postupně rozšiřoval. V roce 1471 byl však hrad pobořen vojsky Matyáše Korvína. Do 

dnešní doby se z tohoto hradu dochovaly zříceniny dvoupatrového paláce, také část jeho 
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plášťového opevnění včetně příkopu a valů a také zbytky jeho obranných věží. [3]; [7]; [12]; 

[20] 

 

                                       Obr. 4.22.  Hrad Brníčko [36] 

4.6. Další zajímavosti Šumperska 

Památkou spjatou s tradicí lázeňství na Šumpersku jsou Lázně Bludov (viz Obr. 

4.23.), nacházející se na území stejnojmenné obce. Tyto lázně jsou situovány v prostředí 

lesoparku a za jejich hlavní léčivé schopnosti pokládáme především termální sirné prameny, 

které zde vyvěrají, a také působení místního podhorského klimatu. Účinků těchto termálních 

vod využívali již v 16. století Žerotínové, kteří zde vybudovali první léčebnu lázeňského 

charakteru. V roce 1926 byly zdejší sirné minerální vody oficiálně prohlášeny za léčivé a 

lázeňství se zde dočkalo velkého rozmachu. Léčit si zde můžete poruchy kloubů, páteře a 

šlach, a specialitou těchto lázní jsou ozdravné pobyty, které pomáhají lidem vypořádat se 

s obezitou. I tyto lázně podlehly dnešním trendů a tak zde také poskytují velmi vyhledávané a 

oblíbené relaxační a wellness pobyty. 

 

                                                  Obr. 4.23. Lázně Bludov [50] 

V této obci nalezneme také Zámek Bludov ( viz Obr. 4.24. ), který byl postaven 

rodem Lichtenštejnů, na počátku 17. století, svou dnešní barokní podobu získal v roce 1708. 

Jeho předchůdcem byla tvrz ze 16. století. Jedná se o jednopatrový trojkřídlý objekt, ve tvaru 

písmene U,  v jehož centru se nachází tzv. čestné nádvoří. Z interiérové výzdoby se 

dochovaly původní renesanční stropy se štukovou výzdobou. Z původního mobiliáře se zde 
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mnoho nedochovalo, neboť jeho většina byla přestěhována na zámek do Velkých Losin. U 

zámku se také nachází rozlehlý anglický park, nalezneme v něm přibližně tři sta let starou 

památnou lípu malolistou. U zámku se také částečně dochovaly původní hospodářské 

objekty, které byly součástí dolního dvora. Bohužel v současnosti zde není žádná prohlídková 

trasa, protože zámek je využíván například jako sídlo místní knihovny, pošty a také několika 

provozoven. 

 

                                      Obr. 4.24. Zámek Bludov [39] 

V Bludově také můžeme obdivovat Kostel sv. Jiří, jehož kořeny sahají až do 13. 

století. Svou dnešní podobu získal po několika přestavbách v roce 1938. Ze vzácností 

místního mobiliáře jmenujme například křtitelnici ve tvaru kalicha ze 17. století nebo 

varhany z roku 1929. Interiér je bohatě zdoben původní výmalbou a obrazy světců. V areálu 

kostela se nachází také empírová hrobka rodu Žerotínů, postavená v roce 1838.  

Významným centrem jižní části Šumperska je město Mohelnice. V historický 

listinách nalezneme první zmínky o tomto městě z roku 1141. Město leží na západním okraji 

malebného údolí řeky Moravy. Z historických památek zmiňme především budovu místního 

muzea, která je označována jako tzv. Biskupský hrádek, která byla postavena v roce 1238 a 

patří mezi nejstarší budovy ve městě. Počátky jeho existence připomínají gotické sklepy, ve 

kterých se dochovaly ranně renesanční fresky. Současnou podobu získal v roce 1841, kdy 

musel být díky následkům ničivého požáru přestavěn. V dnešní expozici místního muzea je 

pro návštěvníky přichystána stálá expozice, zobrazující například keramiku dochovanou z 11. 

až 14. století, archeologické nálezy, kopie významných listin a dobové fotografie. Dále zde 

můžete obdivovat autentické vybavení krejčovské dílny, školního kabinetu nebo zde 

nalezneme historii řemesla a průmyslu, který je s touto oblastí spjat. Významnou historickou 

církevní památkou je Kostel sv. Tomáše z Canterbury ( viz Obr. 4.25. ), se sedmdesát dva 

metrů vysokou kostelní věží, který byl postaven ve 14. století. Výzdoba kostela se nese 
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v barokním duchu. V přilehlé kapli sv. Anny potom mohou návštěvníci obdivovat 

každoročně vystavovaný dřevěný Mohelnický betlém o rozloze 6 x 7 metrů, jež je 

výsledkem třicetileté práce jeho autora, pana Josefa Nedomlela, který s jeho vyřezáváním 

začal již v roce 1958. Centrum města také zdobí řada historických měšťanských domů, 

z nichž ty nejstarší byly postaveny již v 16. století. Tradiční kulturní akcí, která je ve městě 

každoročně pořádána, je Mohelnický dostavník. Jedná se o festival folkové, trampské a 

country hudby.  

 

                                             Obr. 4.25. Kostel sv. Tomáše z Canterbury  [49] 

Jihozápadně od Mohelnice leží obec Moravičany, kde část katastru této obce patří do 

Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, které bylo díky svému unikátnímu 

přírodnímu prostředí zahrnuto do evropského systému chráněných oblastí s názvem Natura 

2000. Tato oblast o rozloze 96 km2 se nachází na březích řeky Moravy, která zde vytváří 

působivé meandry a v jejímž okolí se nachází komplex mokřadních luk a lužních lesů, ve 

kterých najdeme přírodní tůňky s mnoha vzácnými živočichy a rostlinami. S těch 

nejvzácnějších jmenujme například listonohy a žábronožky, z rodu korýšů, z dalších potom 

ledňáčky či bobry. 

Nedaleko města Mohelnice leží Hrad Mírov ( viz Obr. 4.26. ), který se nachází ve 

stejnojmenné obci. První zmínky o něm pocházejí již ze 13. století. Hrad je tvořen tzv. 

předním hradem, u kterého se nachází kostel a budova věznice procházející z roku 1762, dále 

z přehradí, kde se nachází trojkřídlá dvoupatrová budova a ke vstupnímu křídlu je připojena 

čtyřpatrová věž. Hrad je systematicky opevněn hradbami se střeleckými baštami a v jeho 

podzemí se nachází systém chodeb, sklepů a kasemat. Hrad byl používán od roku 1858 jako 

tehdejší káznice. V dnešní době slouží tento objekt jako věznice, prohlídky jsou možné jen 
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v určitých, předem vyhlášených dnech otevřených dveří, většinou při nějakém významném 

výročí. 

 
                           Obr. 4.26. Hrad Mírov [37] 

Necelých šest kilometrů od Mohelnice se nachází Tvrz Líšnice, tedy spíše její 

zřícenina. Byla postavena severozápadně od nedaleké stejnojmenné obce, ve 13. století. Ve 

svém původním záměru měla tato pevnost sloužit k ochraně obchodní stezky z Olomouce do 

Svitav, ale stala se sídlem místního pána Herolta, který ji využíval jako své útočiště pro 

loupeživé cesty do okolí. To se nelíbilo moravskému markraběti Albrechtovi, jež sídlo této 

loupežnické bandy se svým vojskem dobyl a hrad nenávratně poškodil. Dodnes se však 

z hradu dochovaly části jeho okružního zdiva a také obranný příkop s valem, který je místy 

až šest metrů hluboký. Při archeologických vykopávkách zde byla nalezena keramika a další 

předměty pocházející ze 13. a 14. století, jež jsou k vidění v muzeu v Mohelnici. Historickým 

unikátem v obci Líšnice je ranně gotický Kostel Všech svatých ( viz Obr. 4.27. ), postavený 

v první polovině 13. století. Kostel zaujme především svými výraznými rysy lidové 

architektury a dochovanými figurálními malbami, které jsou vyobrazeny na obvodových 

zdech kostela , a které pocházejí ze 14. století. 

 

                                               Obr. 4.27. Kostel Všech svatých [48] 
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V nejjižnější části Šumperska, ve městě zvaném Loštice a v jeho okolí, se nalézá také 

několik turistických zajímavostí. Asi největší raritou a také tradicí Loštic, je výroba 

Olomouckých tvarůžku, jejíž historie sahá až do 16. století. První zmínky se tradují okolo 

Olomouce, podle kterých nese tato netradiční pochutina svůj název. Na konci 19. století 

přemístil Josef Wessels výrobu tvarůžků do Loštic. Další generace této rodiny nadále výrobu 

rozvíjela a modernizovala. Dnes se v továrně vyrobí přes 2000 tun výrobků ročně, které se 

zde vyrábí podle původní přísně chráněné receptury. Díky této bohaté historické tradici zde 

mohlo být i otevřeno, v roce 1994, Muzeum tvarůžků ( viz Obr. 4.28. ). Místní vystavované 

exponáty jsou vlastní nebo byly zapůjčeny z olomouckého muzea. Prohlídka se začíná ve 

sklepě muzea, kde můžeme vidět jak se mlel a lisoval tvaroh, potom nás zavede do samotné 

výrobny, kde je také možnost seznámit se s osudy místních výrobků tvarůžků. Nachází se zde 

řada jedinečných a původních dokladů o výrobě. Shlédnout můžete také videozáznam, jak 

probíhá výroba tvarůžků dnes a jak probíhala před sto lety.  

 

                                         Obr. 4.28. Muzeum tvarůžků [46] 

V Lošticích nalezneme i řadu jiných historických památek. Jmenujme například 

místní židovskou synagogu ( viz Obr. 4.29. ), na jejímž místě dříve stávaly již dvě 

předcházející dřevěné synagogy, jež se bohužel nedochovaly. Ta současná pochází z roku 

1805 a jedná se o jednoduchou, patrovou budovu v klasicistním stylu. Synagoga se bohužel 

nenachází v dobrém technickém stavu a z místního interiérového vybavení se nic 

nedochovalo, ale příslibem jejich lepších zítřků je postupná rekonstrukce, která zde probíhá. 

Dalších zajímavostí uveďme honosnou stavbu bývalé koželužny, z poloviny 18. století, 

s barokní a rokokovou výrazně štukovanou fasádou.V Lošticích nalezneme také Památník 

Adolfa Kašpara( viz Obr. 4.30. ), známého českého ilustrátora, který se nachází v domě, kde 

trávil po dvacet let za sebou léto spolu se svojí rodinnou. Místní kraj mu tak padl do oka, že 

si právě zde nechal postavit dům, který také náležitě vybavil, dle svých potřeb a představ. Za 
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pomoci jeho rodiny, příbuzných, ale i přátel, zde mohla být vytvořena stálá expozice 

mistrovy tvorby, kterou během svého života vytvořil.  

Nejvýznamnější kulturní akce jsou v Lošticích také ovlivněny tvarůžky. Patří mezi ně 

především pěší turistický pochod, který je nazýván „Putování za loštickým tvarůžkem“ nebo 

dvoudenní festival nazývaný „Slavnosti hudby a tvarůžků“. 

 
                                          Obr. 4.29. Židovská synagoga Loštice [38] 

 

                                               Obr. 4.30. Památník Adolfa Kašpara [47] 

V obci Mladeč nalezneme zajímavý přírodní úkaz, a to Mladečské Jeskyně ( viz Obr. 

4.31. ). Jedná se o několika kilometrový labyrint chodeb, dómů a komínů, který je ozdoben 

bohatou přírodní krápníkovou výzdobou. Tento labyrint se skládá ze tří pater. Pro veřejnost je 

přístupná trasa o délce zhruba čtyři sta metrů. Tyto jeskyně dnes mají mimořádný význam, 

protože jsou významnou archeologickou a také paleontologickou lokalitou. Našli se zde 

pozůstatky pleistocénních vyhynulých živočichů, ale také kostry těl pocházející ze starší 

doby kamenné, včetně mnoha předmětů jejich činnosti, například kostěných a kamenných 

nástrojů a ozdob. Mezi nejhezčí místa patří Dóm Mrtvých, ve kterém nalezneme původní 

ohniště, Panenská jeskyně či vysoký Chrám přírody. 
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                   Obr. 4.31. Mladečské jeskyně [45] 

Architektonickou ojedinělost přírodního rázu vytváří Arboretum Bílá Lhota. Park se 

v těchto místech nacházel již na počátku 17. století a byl součástí místního zámku. 

Arboretum, o rozloze téměř tří hektarů, se zde vytvářelo teprve od roku 1869, kdy bylo toto 

panství koupeno rodem Riedlů. Ti sem přinesli téměř na pět set druhů a forem, převážně 

okrasných dřevin, ze všech koutů světa. Najdeme zde dřeviny z Japonska, Číny, Ameriky a 

mnoha dalších zemí. Z nich se asi na dvě stovky podařilo dochovat až dodnes. Především na 

jaře a v létě je toto arboretum jako stvořené pro odpočinek, ke kterému vyzívají i místní hojně 

rozprostřené lavičky, můžete se nechat opájet krásou vůní kvetoucích stromů a zpěvem 

místního ptactva. 

Na východ od Mohelnice leží Zámek Úsov ( viz Obr. 4.32. ), stojící na území 

stejnojmenného městečka. Ten stojí na vyvýšeném pahorku přímo nad městem, jedná se 

původně o gotický hrad ze 13. století, který byl na zámek přestaven v roce 1692. Toto panství 

patřilo rodu Lichtenštejnů a v roce1898 zde Johann II. z Lichtenštejnu založil Lovecko – 

lesnické muzeum, které je zde umístěno dodnes. Nalezneme tady také stálou expozici nejen 

místní vycpané zvířeny, ale také zvířeny, kterou rod získal do svých sbírek při svých 

loveckých výpravách do Polska, Itálie, Indie či Afrika. Tato sbírka čítá přibližně deset tisíc 

exponátů, které si zde mohou návštěvníci prohlédnout. Z exotické zvěře zde uvidíte lvi, 

žirafy, antilopy, gazely nebo zebry. Zdi místních chodeb lemuje na čtyři sta kusů paroží. 

Spatřit můžete také dobové lovecké zbraně, kterými bylo mnoho z těchto exponátů uloveno. 

Pro milovníky umění je zde připravena stálá expozice akademického malíře severní Moravy, 

Lubomíra Bartoše. 
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               Obr. 4.32.  Zámek Úsov [43] 

Zajímavostí Úsova je, že zde byli odedávna usazeni židé, podle místních pověstí již za 

doby Přemysla Otokara I.. Ti měli na okraji města dokonce vybudováno vlastní malé 

židovské město, ze kterého se do dnešní doby dochovalo 35 domů a také budova synagogy, 

z roku 1783, kterou však  vydrancovali nacisté. V roce 2008 byla dokončena její 

rekonstrukce a je opět přístupná veřejnosti. Nedaleko ní se nachází i židovský hřbitov, který 

byl založen na okraji tehdejšího ghetta na němž se dochovalo asi tisíc náhrobků , z nichž ty 

nejstarší pocházejí ze 17. století, mnohé z nich jsou ukázkou tehdejší barokní a poté 

klasicistní tvorby. 

Na západě Šumperska se nachází oblast Štítecko, jehož centrem jsou Štíty. Celá tato 

oblast leží v nádherném údolí řeky Březné. V tomto překrásném podhorském kraji 

převažovalo v dějinách především zemědělství. Z řemesel byla rozšířena například domácí 

výroba kartáčů nebo nitěných knoflíků. Tato lokalita je známa také jako bohaté 

paleontologické naleziště, kde byly nalezeny řady zkamenělých těl mlžů, kelnatek a 

břichonožců. Nalezly se zde také zkameněliny mnoha druhů rostlin a také pozůstatky těl 

obratlovců. Samotné Štíty jsou starobylé město, které patří k těm nejstarším na severní 

Moravě vůbec a zachovává si současně svůj malebný venkovský ráz. Památkově chráněným 

objektem je místní budova bývalé radnice, která pochází ze 16. století. Svoji dnešní barokní 

podobu získala při přestavbě v roce 1734, kdy se zní stal měšťanský dům, ve tvaru písmene 

L, který se nachází v dolní části štíteckého náměstí. Jde o řadový patrový dům s mansardovou 

střechou. Poblíž radnice najdeme morový sloup, z roku 1716,  který byl postaven jako výraz 

poděkování těch, kteří přežili tehdejší morovou epidemii. V horní části náměstí najdeme 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tento barokní objekt byl postaven roku 1755. 
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V jeho areálu najdete také kamenný kříž z roku 1859, který je chráněnou památkou, a 

kamenné sousoší Kalvárie z roku 1808.  

Raritou tohoto města je potom Acrobat Park Štíty ( viz Obr. 4.33. ) , který je 

největším evropským skokanským areálem tohoto typu. Vyzkoušet si zde můžete pod 

vedením zkušených instruktoru, akrobatické skoky do připraveného bazénu. Areál také 

poskytuje ubytovací a stravovací zázemí pro sportovce z celého světa, kteří provozují 

akrobatické skoky na lyžích, a kteří sem jezdí za tréninkem a na různá soustředění. 

 

                                        Obr. 4.33.  Acrobat Park Štíty  [40] 

 

Mezi Štíty a Hoštejnem nalezneme Přírodní park Březná, který se nachází v osadě 

s názvem Drozdov, kde vás uchvátí místní kouzelná příroda. Tento park se nachází v údolí 

řeky Březné a Moravské Sázavy, jeho zajímavostí je, že zde na jaře naleznete celé plantáže 

nádherně rozkvetlých bledulí jarních. Typické jsou pro něj také hluboce zaříznutá údolí. 

Vyskytuje se zde také řada chráněných živočišných a rostlinných druhů. Proto se stává také 

častým cílem pěších turistů a cyklistů. Jako výchozí místo pro procházky a vyjížďky do 

tohoto překrásného údolí je jako stvořené, rekreační středisko, Drozdovská pila, nacházející 

se ve stejnojmenné osadě. 

Milovníky lidové architektury a vesnického stavitelství jistě potěší horská obec Horní 

Studénky. Té potom dominuje Poutní kostel sv. Leoparda ( viz Obr. 4.34. ), který je zdoben 

arkádovými ambity, jejímž úkolem bylo chránit poutníky před nepohodou, pocházejícími 

z roku 1672. První dochovaná zmínka o poutích je z roku 1620. [3]; [7]; [12]; [20] 



 93

 
Obr. 4.34. Kostel sv. Leoparda Horní Studénky [43] 
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5. Tématická SWOT analýza Šumperska 

Tato tématická SWOT analýza může velmi dobře napomoci k odhalení turistického 

potenciálu Šumperska. Pomocí této analýzy zobrazíme jaké má Šumpersko kladné 

potenciály, které nám odhalí analýza silných stránek a příležitostí, ale také jaké jsou ty méně 

kladné, které si zasluhují pozornost, aby se přeměnily v ty výhodné, které nám pro změnu 

odhalí analýza slabých stránek a ohrožení. 

Úkolem a cílem této části diplomové práce, bude shrnout výsledky této SWOT 

analýzy a na základě těchto výsledků vytvořit návrhy a doporučení, které by směřovaly 

k vylepšení turistického potenciálu na Šumpersku, zejména k lepšímu využívaní silných 

stránek a  příležitostí a také k eliminaci slabých stránek a ohrožení. 

 

5.1. Silné stránky Šumperska 

 Relativně dobrá silniční dopravní dostupnost oblasti včetně napojení regionu na 

hlavní silniční tahy propojující Šumpersko s územím celé České republiky; 

 Elektrifikace železniční trasy Zábřeh na Moravě – Šumperk, včetně vytvoření 

přímých spojů do Olomouce a Brna; 

 Dopravní dostupnost města Šumperk, jako hlavního místa turistické infrastruktury, ze 

všech oblastí regionu; 

 Možnost přepravy turistického vybavení vlaky, speciálními cyklobusy a skibusy; 

 Poloha regionu k cílově zaměřeným zákazníkům z oblasti východních Čech, Moravy, 

Slezska a také Polska; 

 Atraktivita přírodního prostředí na Šumpersku; 

 Potenciál Jeseníků jako mezinárodní turistické oblasti; 

 Turistický potenciál zajímavých historických i současných osobností regionu; 

 Existence chráněných krajinných oblastí; 

 Zajímavě pestrá skladba fauny a flóry; 

 Výskyt unikátních ohrožených živočišných a rostlinných druhů typických 

vyskytujících se jen na území tohoto regionu; 

 Horské i podhorské oblasti umožňující pasivní i aktivní využívání volného času; 

 Dlouholetá tradice turistiky v regionu; 

 Rozvíjející se síť a hustota pěších turistických tras v regionu; 

 Tvorba a rozšiřování sítě naučných stezek v regionu; 

 Rozsáhlá síť vojenských historických objektů; 

 Rozvíjející se síť a hustota cyklotras v regionu; 
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 Využití dopravní sítě pro cykloturistiku; 

 Potenciál pro vodní turistiku a provozování nejrůznějších vodních sportů; 

 Bohatá historie města Šumperk; 

 Bohatá historie celého Šumperska; 

 Tradice místních kulturních akcí; 

 Udržování lidových tradic, obyčejů a zvyků při pořádání kulturních akcí; 

 Velký počet historických památek; 

 Historicky cenné a atraktivní technické památky a zajímavosti; 

 Zajímavé historické události; 

 Sakrální stavby historického a kulturního významu; 

 Původní, zásahy člověka neovlivněná a nepoškozená krajina; 

 Silně zakořeněná tradice lázeňství; 

 Využívání relaxačních a wellness pobytů; 

 Přístup měst a obcí v regionu k využívání turistického potenciálu; 

 Tradice zimních sportů a příhodné podmínky k jejich provozování; 

 Velký počet lyžařských středisek a ski areálů s možností ubytování a stravování 

přímo v daném areálu; 

 Dlouhotrvající dobré sněhové podmínky v regionu; 

 Dobré značení všech turistických tras; 

 Tradiční lokalita provozování aktivní letní i zimní dovolené; 

 Konkurenceschopná úroveň cen za poskytované produkty služby; 

 Dostatek volných pracovních sil s relativně příznivými mzdovými požadavky; 

 Rozsáhlý počet a rovnoměrná hustota rozmístění turistických informačních center 

v regionu; 

 Využívání možností internetu pro prezentaci měst a obcí v regionu; 

 Rozsáhlá internetová prezentace podnikatelských subjektů podnikajících v cestovním 

ruchu a propagace jejich aktivit; 

 Dostatečný počet tištěných materiálů pro turisty; 

 Informace pro turisty v českém, anglickém, německém a polském jazyce; 

 Dostatečná stravovací a ubytovací infrastruktura; 

 Dobré možnosti individuálního ubytování; 

 Využívání podpory aktivit z fondů Evropské unie; 

 Podpora aktivit cestovního ruchu ze strany místních měst a obcí; 

 Zemědělská tradice regionu a současný rozvoj ekologických farem; 
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 Střední škola zaměřená na výuku studijního oboru cestovní ruch; 

 Pohostinnost, vlídnost a přátelskost místních obyvatel; 

 Ochota návštěvníků navštěvovat místní region opakovaně; 

 Velký potenciál turistů ze sousedních regionů; 

 Možnosti aktivního provozování myslivosti a rybolovu na území regionu; 

 Ekologicky hodnotné území s kvalitním životním prostředím; 

 Dostatečný počet objektů a pozemků využitelných pro nejrůznější aktivity cestovního 

ruchu; 

 Dostatečné množství stavebních ploch pro stavebnictví; 

 Příhodné podmínky pro stavbu rekreačních objektů; 

 Sportovní a kulturní areály téměř v každé obci regionu; 

 Image regionu zimních sportů; 

 Existence letiště s možností vyhlídkových letů; 

 Image regionu spojovaná s gastronomickými raritami ( olomoucké tvařůžky). 

 

5.2. Slabé stránky Šumperska 

 Menší četnost zázemí pro aktivity volnočasového a zábavního charakteru pro 

náročnější klientelu; 

 Chybějící rozsáhlejší zaměření pro využití potenciálu relaxačních aktivit; 

 Převážná většina objektů vhodných pro využití v cestovním ruchu se nachází 

v zanedbaném stavu; 

 Provozovaná turistika je často pouze sezónního charakteru; 

 Složitá byrokratická uspořádání a složité administrativní postupy a úkony při 

zakládání živností, které jsou spojeny s cestovním ruchem; 

 Menší podpora kraje pro projekty menších rozměrů; 

 Malé využívání obnovitelných přírodních zdrojů energie pro uplatnění v cestovním 

ruchu; 

 Nedostatečná propagace možnosti využívání přírodních zdrojů, ale také nedůvěra lidí 

v tyto zdroje; 

 Malý zájem podnikatelských subjektů o obnovu svých objektů ze státních fondů a 

také z fondů Evropské unie ( například využívání dotačního programu „zelená 

úsporám“); 

 Přílišná administrativní složitost při získávání dotací na rozvoj a podporu cestovního 

ruchu z evropských fondů; 
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 Velmi malá pomoc úřadů soukromým osobám při získávání evropských fondů pro 

projekty cestovního ruchu; 

 Nedokonalá komunikace mezi soukromou a státní sférou; 

 Nedostatečné povědomí tuzemských návštěvníků o atraktivitách a možnostech trávení 

volného času v regionu; 

 Velmi malé povědomí o možnostech této lokality především v blízkém Polsku, ale i 

na jiných zahraničních trzích cestovního ruchu; 

 Nedostatečně využitý potenciál zahraničních návštěvníků; 

 Nepropracovaná strategie propagace Šumperska a jeho historických, kulturních a 

společenských středisek cestovního ruchu; 

 Neexistence jednotného subjektu, který by byl zaměřen pouze na propagaci místního 

regionu; 

 Zanedbaná a neodpovídající údržba a oprava některých historických památek a s tím 

související snižování turistického potenciálu regionu; 

 Nedostatečné uplatňování pobídek pro potencionální investory v oblasti cestovního 

ruchu; 

 Nedostatek restauračních zařízení specializujících se na tradiční místní kuchyni; 

 Nízké využití potenciálu některých historických památek a přírodních atraktivit; 

 Malý zájem převážně mladé generace o obor cestovního ruchu; 

 U převážné většiny aktivit a infrastruktury cestovního ruchu absence bezbariérového 

přístupu pro jejich využívání; 

 Špatný technický stav komunikací II. a III. třídy 

 Špatný technický stav přístupových a příjezdových tras k některým objektům 

turistického ruchu; 

 Nedostatečně vybudovaná síť parkovišť u historických a přírodních památek, 

lázeňských a wellness zařízení, ale i v lyžařských areálech; 

 Neodpovídající podpora zachování místních tradičních zvyků a řemesel vzhledem 

k jejich historii; 

 Pro případ špatného počasí je zde nedostatek alternativních možností aktivního 

využití volného času; 

 Malý počet ubytovacích a stravovacích zařízení zaměřených na majetnější klientelu a 

uspokojení jejích požadavků v tomto směru, zejména chybí tříhvězdičkové hotely a 

hotely luxusního a netradičního typu; 
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 Chybí širší spektrum turistického vybavení pohromadě, v jednotlivých turistických 

střediscích (fitness centra, tenisové kurty, bazény, relaxační služby, sauny atd.) 

 Propagace obcí a měst včetně možností jejich potenciálu v širším mezinárodním 

měřítku; 

 Omezené množství pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu; 

 Ekologická zátěž území, plynoucí především z místních opuštěných průmyslových 

areálů; 

 Neúměrné vylidňování venkova a velká urbanizace; 

 Nedostatečná konkurenceschopnost venkovských oblastí; 

 Zastaralé technické vybavení objektů cestovního ruchu a jeho velmi malá obměna; 

 Klesající stavy živočišných produktů a jejich nedostatečná propagace mezi 

návštěvníky regionu; 

 Nízká propagace místního ekologického zemědělství a možností ekoagroturistiky; 

 Nedostatečný rozsah financí pro údržbu a výstavbu nových sportovních a 

volnočasových zařízení; 

 Nedostatečný startovní kapitál pro nově začínající, ale i stávající podnikatel v oblasti 

cestovního ruchu; 

 Obtížnější přístup převážně malých podnikatelských subjektů k získávání financí a 

úvěrů; 

 Nekomplexní a nedostatečně vzájemně provázaná péče o historické kulturní památky, 

zejména o ty, které nejsou  součástí památkových rezervací; 

 Nedostatečná nabídka produktů a služeb vedoucí k prodloužení sezóny a k vyrovnání 

mimosezónních výkyvů; 

  Málo pestrá nabídka produktů a také různých produktových balíčku pro návštěvníky; 

 Nedostatečné množství a také menší dopravní propustnost mezistátních hraničních 

přechodů s Polskem; 

 Kvalitativně i kvantitativně neodpovídající materiální vybavenost místních středisek 

cestovního ruchu; 

 Malý počet zábavních center a atrakcí věnovaný nejmenším návštěvníkům regionu, 

tedy malým dětem; 

 Nedostatečně propracované výchozí marketingové studie a následné marketingové 

strategie pro tento region; 
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 Nedostatečná jazyková vybavenost personálu v ubytovacích a restauračních 

zařízeních, ale i zaměstnanců některých historických památek a obsluhy lyžařských 

areálů; 

 Neexistence jednotného pojetí regionu jako marketingové značky, která by byla 

spojena s cestovním ruchem; 

 Absence moderního lyžařského areálu poskytujícího veškeré služby spojené 

s lyžování, ale také odpočinkem a relaxací; 

 Neodpovídající kvalita ubytovacích zařízení v lázeňských střediscích; 

 Špatná dopravní dostupnost a dopravní spojení mezi Šumperskem a Jesenickem, 

zejména nedokončení projektu stavby tunelu pod Červenohorským sedlem, který má 

tyto dva regiony lépe propojit; 

 nedostatek produktové nabídky pro turisti, kteří zde plánují víkendové relaxační a 

wellness pobyty; 

 Nepropojenost internetových stránek subjektů na Šmpersku poskytujících služby 

v oblasti cestovního ruchu; 

 Nedostatečně vybudovaná zpětná vazba mezi poskytovateli služeb a jejich 

návštěvníky; 

 

5.3. Příležitosti Šumperského regionu 

 Rozvoj turistického a kulturního potenciálu regionu; 

 Možnosti vytvoření nových lokalit s komplexem atraktivit zábavního a také 

volnočasového charakteru; 

 Možnosti čerpání dotací na vytváření nové a rozšiřování stávající infrastruktury 

cestovního ruchu pomocí evropských fondů; 

 Čerpání dotací z fondů Evropské unie pro opravu stávající dopravní infrastruktury; 

 Podpora stávajících a nových podnikatelů v oblasti cestovního ruchu; 

 Postupné zjednodušování administrativní agendy a využívání možností moderních 

technologií pro kontakt s úřady; 

 Využití stávajícího přírodního potenciálu pro vybudování nových moderních 

lyžařských středisek; 

 Využití alternativních obnovitelných zdrojů energie pro snížení nákladů spojených 

s vytápěním nebo ohřevem vody v zařízeních cestovního ruchu 

 Rozšíření stávající spolupráce mezi jednotlivými oblastmi regionu; 

 Zlepšení přeshraniční spolupráce se sousedními regiony v Polsku; 
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 Posílení volného přeshraničního pohybu osob vstupem do Schengenského prostoru; 

 Propojení lázeňské tradice s rozšiřování služeb v oblasti wellness a relaxace; 

 Trendově rostoucí zájem lidí o zdravý životní styl a aktivní trávení volného času; 

 Posílení dopravní dostupnosti vytvořením tunelu pod Červenohorským sedlem; 

 Postupné budování obchvatů obcí stojících na hlavních tazích do regionu a zlepšování 

dopravní dostupnosti; 

 Budování bezpečných chodníků, cyklostezek a stezek pro in – line bruslení; 

 Využití dostatečného počtu volných objektů v regionu pro přeměnu jejich účelu tak, 

aby sloužily potřebám účastníku cestovního ruchu; 

 Rozšíření počtu stávajících turistických informačních center a jejich vzájemné 

kooperace; 

 Posílení jednotností měst a obcí regionu při propagaci regionu na veletrzích 

cestovního ruchu; 

 Zabezpečení mobilních komunikací včetně internetu jako standardu v zařízeních 

cestovního ruchu; 

 Zvýšený zájem mezi účastníky cestovního ruchu o speciální produktové balíčky 

spojené s provozováním volnočasových aktivit ( lyžování, cykloturistika, 

hipoturistika atd.) 

 Prodloužení sezóny pomocí využití regionu k aktivním formám odpočinku  

      ( cyklistika, pěší turistika, vodní sporty, agroturistika atd.); 

 Navýšení počtu tuzemských turistů v regionu; 

 Využití poznatků o možnostech cestovního ruchu ze zemí Evropské unie; 

 Posílení zpětné vazby od návštěvníků využitím dotazníků spokojenosti zákazníků; 

 Zlepšování peče o životní prostředí a podpora vzdělávání obyvatel v environmentální 

oblasti; 

 Rostoucí povědomí lidí o ekologii a ochranně životního prostředí a využívání 

biopotravin ( ekoagroturistika); 

 Zájem turistu o netradiční ubytování a stravování v místních tradičních malých 

venkovských hostincích a chatách; 

 Dostatek absolventů střední školy, oboru cestovní ruch, v regionu; 

 Investování do lidských zdrojů, jako významného potenciálu využitelného pro rozvoj 

cestovního ruchu v regionu; 

 Vytvoření motivačního programu pro podnikatelské subjekty, například nejlepší 

restaurace či ubytování v regionu; 
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 Zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti cestovního ruchu a rozvoj možností 

kulturního a sportovního vyžití; 

 Rozšíření možností pro objevování místních přírodních podmínek včetně možností 

zábavy a odpočinku ( naučně – zábavní stezky); 

 Využití přírodních podmínek a relativně příznivých cenových podmínek k rozvoji 

místních rekreačních středisek ( dětské tábory, lyžařské kurzy, školy v přírodě); 

 Realizace projektů v meziregionální i mezinárodní spolupráci; 

 Využití všech možných a dostupných medií k co nejefektivnější propagaci regionu; 

 Využití lidského potenciálu, obzvláště mladých lidí, a jejich zapojení do regionálního 

rozvoje; 

 Posílení regionální identity a image regionu při pořádání společných zábavních a 

společensko – kulturních akcích; 

 Postupující práce při obnově a modernizaci sportovních zařízení pro aktivní trávení 

volného času; 

 Rozšiřování plochy a budování základní infrastruktury pro nové podnikatelské 

aktivity v oblasti cestovního ruchu; 

 Posilování image tradičních produktů regionu jako hlavních lákadel pro návštěvníky 

regionu ( olomoucké tvarůžky, Holba, bioprodukty); 

 Péče o stávající přírodní ráz a posilování výsadby zeleně a ochrany krajiny v regionu; 

 Zvýšení atraktivity regionu jako místa pro výstavbu soukromých turistických 

rekreačních objektů; 

 Posilování tradice a významu pořádaných kulturních akcí; 

 Možnosti širšího využití a propagace šumperského letiště pro náročnější klientelu; 

 Vytváření sítě tzv. „ Zelených hostinců“. 

 

5.4. Hrozby Šumperského regionu 

 Složitá administrativa a legislativní překážky bránící rozvoji podnikání a komplikující 

jednání s úřady; 

 Nedostatečná připravenost subjektů, podnikajících v oblasti cestovního ruchu, na 

čerpání prostředků z evropských a národních fondů; 

 Nedostatečná propagace regionu a jeho kulturní, historických a přírodních unikátů na 

mezinárodních a tuzemských veletrzích cestovního ruchu; 

 Nedostatečný zájem o podnikání ve službách cestovního ruchu; 
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 Podceňování cestovního ruchu mezi soukromými podnikateli, jako jednoho 

z možných předmětů podnikání; 

 Neodpovídající podpora cestovního ruchu ze strany veřejné správy, a to převážně ve 

venkovských oblastech; 

 Nedostatečně propracovaná koordinovanost finanční podpory pro cestovní ruch; 

 Obtížné získávání objektů nebo pozemků pro realizaci podnikatelských záměrů pro 

subjekty působící v cestovním ruchu; 

 Nedostatečný počet a připravenost podnikatelských záměrů; 

 Nedostatečná spolupráce měst a obcí pří rozvoji regionu a cestovního ruchu 

v regionu; 

 Stále sílící negativní trend konkurenčního boje mezi jednotlivými oblastmi v regionu; 

 Neustále rostoucí konkurence ostatních regionů a turistických destinací; 

 Hospodářská recese a zpomalování ekonomického růstu, rostoucí nezaměstnanost a 

snižování koupěschopnosti obyvatelstva; 

 Poměrně velká citlivost odvětví cestovního ruchu na ekonomické zvraty; 

 Poškozování některých přírodní či architektonických památek neodbornou a 

necitlivou rekonstrukcí a stavebními úpravami; 

 Chátrání některých historických památek nebo jejich nenávratné poškození 

nedostatečnou snahou o jejich nápravu a rekonstrukci; 

 Možnosti nezvládnutí možných přírodních katastrof, které se zde již objevily, jako 

například větrných orkánů a  povodní; 

 Nedostatečná podpora neziskových a nevládních organizací, realizujících se v odvětví 

cestovního ruchu; 

 Nepochopení poptávky návštěvníků po tzv. in – house aktivitách, tedy kde se nachází 

ubytování, stravování, ale také i zábava a volnočasové aktivity pod jednou střechou; 

 Nedořešení otázek, jak je možné využít chráněné krajinné oblasti, jako možné 

potencionálního nositele aktivit cestovního ruchu; 

 Převládající urbanizace a odliv lidí z venkovských oblastí a s tím také související 

odliv kvalifikovaného lidského potenciálu; 

 Hrozba pasivity a také možné rezignace podnikatelů v cestovním ruchu dlouhodobým 

neřešením jejich problémů; 

 Riziko nízké návratnosti kapitálu z investic do odvětví cestovního ruchu; 

 Obtížnost při získávání úvěrů pro podnikatelské projekty cestovního ruchu; 
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 Nedostatečně rychlá výstavba nové, obnova a rekonstrukce stávající dopravní 

infrastruktury, ale také i cyklostezek; 

 Poškození původního rázu přírodního prostředí neorganizovaným rozvojem aktivit 

cestovního ruchu; 

 Obtížná dostupnost některých míst regionu, převážně v zimním období; 

 Podcenění důsledků plynoucího ze zkvalitňování poskytovaných služeb a se 

vzdělávání a dalšího rozvoje potenciálu lidských zdrojů; 

 Nedostatečně koordinovaná komunikace a spolupráce mezi organizacemi státní 

správy, soukromými organizacemi podnikajícími v cestovním ruchu a správou 

ochrany životního prostředí; 

 Nedostatečný počet sportovních, zábavních a kulturních aktivit a akcí; 

 Nedostatečný počet zařízení a rozvoj zázemí pro náročnější klientelu především 

vybavením nadstandardní kvality a poskytováním nadstandardních služeb ; 

 Přehlížení venkovských oblastí jako nositele potenciálu cestovního ruchu a nositele 

volnočasových aktivit; 

 Nevyužití tradice lázeňství a přibývajícího počtu lidí, hledající v této oblasti relaxaci a 

wellness  odpočinkové pobyty; 

 Ubývající počet lázeňských hostů, kteří mají pobyty hrazeny zdravotní pojišťovnou, 

jako důsledek změny koncepce financování lázeňské péče; 

 Nedostatek financí na kulturu a sport jako možnost rozvoje podnikání v cestovním 

ruchu; 

 Nevytvoření dostatečného rozsahu produktových balíčků a balíčků služeb pro 

potencionální návštěvníky regionu ( horská turistika, cykloturistika, in – line bruslení, 

agroturistika, ekoagroturistika, hipoturistika, běžecké a sjezdové lyžování); 

 Neschopnost a nepřipravenost oslovit potencionální návštěvníky vhodnou, 

propracovanou a atraktivní nabídkou; 

 Sílící konkurence jiných regionů zejména v oblasti příznivějších cen a lepší 

poskytované kvality služeb; 

 Nedostatek motivace pro občany a podnikatelskou sféru, a by se zapojila do 

poskytování služeb cestovního ruchu; 

 Nedostatečná a zanedbávaná údržba sportovišť a rekreačních středisek; 

 Neustále rostoucí intenzita automobilové dopravy a s tím spojené znečišťování 

životního prostředí; 
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 Postupné vymírání obyvatel, kteří mají vztah k regionu a také jsou nositeli místních 

tradic a obyčejů a malá snaha mladé generace, některé z těchto kulturních a 

historických zvyklostí převzít a dále udržovat. 

5.5. Návrhy a doporučení 

Jak vyplývá z provedené SWOT analýzy má Šumpersko má mnoho silných stránek a 

také příležitostí jak využít a dále ještě postupně vylepšovat svůj potenciál na poli cestovního 

ruchu. Ovšem z této SWOT analýzy je patrné, že zde existují různé druhy ohrožení a také 

celá řada slabých stránek, které mohou potenciál Šumperska oslabit a také snižovat 

potencionální  možnosti rozvoje cestovního ruchu v této oblasti. Na základě výsledků z této 

SWOT analýzy je také možné vyvodit množství návrhu a doporučení, kterými by se mohl 

tento region řídit při zvyšování svého potenciálu souvisejícího s rozvojem cestovního ruchu 

na jeho území. 

Jako první návrh bych doporučil zaměřit se na výstavbu nových a rozšíření stávajících 

zařízení, která by dopomohla k zacelení stávající mezery v chybějících volnočasových 

aktivitách pro návštěvníky regionu. Toto je možné učinit například výstavbou nových bazénů 

s vodními atrakcemi a skluzavkami, v současné době velmi oblíbených lanových center, 

zařízení sloužících pro hipoturistiku, rybaření, myslivost nebo například zpřístupnění 

motokrosové dráhy pro veřejnost. Hodně turistů také touží po netradiční zábavě, proto bych ji 

spoji s pořádáním akcí, které jsou zaměřeny na adrenalinovou zábavu. Zde by se dal využít 

areál letiště, kde mohou být pořádány tandemové seskoky s padákem, seskoky pro zkušené 

parašutisty, dále otevření bungee jumpingu, zorbingu, sjíždění divoké řeky na raftu, 

horolezectví a slaňování, horské minikárové dráhy, motokáry, obnovení tradice pořádání 

amatérských automobilových závodů v Bratrušově, paintball nebo využití vodní nádrže 

Krásné pro windsurfing, vodní lyžování či wakeboarding, kde jsou pro tyto sporty dobré 

povětrnostní podmínky. V oblasti relaxace a wellnes je zapotřebí vylepšit zázemí pro 

náročnější klientelu, tedy postavit v místech, které mají svoji zakořeněnou lázeňskou tradici 

například tříhvězdičkové hotely, které by splňovaly požadavky na splnění veškerých služeb 

pro jejich návštěvníky. Měly by být vybaveny fitnesscenter, masážemi, saunami, vířivkami a 

dalšími wellness programy.  

Pro lázeňská zařízení bych potom doporučoval zaměřit se na vytváření stále 

oblíbenějších balíčků wellness služeb, nejen pro týdenní či delší lázeňské pobyty, ale i pro 

víkendové návštěvníky, kteří zde hledají místo pro krátký odpočinek a rychlé relaxovaní a 

doplnění svých sil po náročném pracovním týdnu.  S tím také úzce souvisí prodloužení 

sezónnosti, ke kterému by přispěla podpora těchto lázeňských aktivit. Informovanost pro tyto 
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cestující je na relativně dobré úrovni, přesto by se mohl počet informačních center rozšířit, 

nebo alespoň u některých zajímavých historických a přírodních památek vytvořit interaktivní 

průvodce či informační tabule. Historické objekty by mohly být spojeny s pořádáním 

dobových kulturních a společenských akcí.  

Dalším bodem pro zlepšení je potom fungování státní sféry. Ta by se měla zaměřit na 

komplexní zajištění pomoci při startu podnikání nových podnikatelů a také na zlepšení 

stávajících podmínek pro styk s úřady. Toto je ovšem běh na dlouhou trať, který ani sama 

města a obce nemají ve své moci dostatečně ovlivnit. Problémem je také složitá 

administrativa při získávání dotací z evropských fondů.  

Měla by být vytvořena nezisková organizace, nebo alespoň oddělení na Krajském 

úřadu v Olomouci, které by se zabývalo zprostředkováním pomoci soukromým subjektům při 

podávání a vyřizování žádostí o dotace z fondů Evropské unie. Zlepšit by se také mohla 

připravenost a aktivita institucí spravujících historické památky, ale i památky přírodní, při 

snaze o zisk prostředků na jejich údržbu a opravy, které mohou být spolufinancovány ze 

strukturálních evropských fondů. Stav některých historicky cenných stavebních objektů je 

dnes ve velice vážném stavu a pokud se nepřistoupí k rychlé nápravě, jejich hodnota a 

potenciál může být nenávratně zničena. Proto je nezbytné efektivněji přerozdělování peněz, 

které jsou určeny pro tyto účely tak, aby se zajistila ochrana těchto památek.  

Pozornost by se také měla zaměřit na dopravní infrastrukturu, především na silnice 

nižších tříd, které nejsou v dobrém stavu. Nesmí se zapomínat na to, že převážně silnice 

těchto tříd vedou k těm nejzajímavějším místům a památkám v regionu a proto jejich údržba 

a opravy mohou výrazně přispět k rozvoji cestovního ruchu. U některých památek, ale i 

soukromých rekreačních středisek není vybudována dostatečná kapacita pro parkování 

vozidel a také autobusů, což by se také mohlo stát jedním z námětů, jak vylepšit dopravní 

dostupnost místního regionu.  

Důležitá je v těchto situacích především koordinovaná spolupráce mezi neveřejným a 

veřejným správním sektorem. Ke zlepšení dopravní dostupnosti regionu, obzvláště pro 

návštěvníky z Polska by také přispělo dokončení již naplánované výstavby tunelu pod 

Červenohorským sedlem, k jejímuž úspěšnému dokončení by byla zapotřebí lepší 

komunikace a také spolupráce mezi orgány státní správy, soukromým sektorem a institucemi 

zabývajícími se ochrannou přírody a životního prostředí. Pokračovat by se také mělo 

s rozšiřováním pěších turistických tras, cyklotras a v zimě běžeckých tras pro běžecké 

lyžování, včetně rozšiřování destinací působnosti provozovaných skibusů a cyklobusů.  
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Zapomínat by se nemělo na značení turistických atraktivit u dopravních komunikací, 

které by pomohlo usnadnit cestu přijíždějícím turistům a také by mohl přilákat mnoho 

nových návštěvníků. Velice zajímavým projektem, který by se měl určitě dále rozvíjet síť tzv. 

„ Zelených hostinců“, které nabízí možnosti a  stravování a ubytovaní pro lidi vyznávající 

zdravý životní styl. Místní ubytovací a gastronomická zařízení by se také měla specializovat 

na zavádění tradiční místní kuchyně a ubytování.  

Při budování nebo renovaci starších rekreačních areálů by měl být brán v potaz stále 

rostoucí trend, kdy návštěvníci těchto rekreačních zařízení chtějí čím dál větší množství 

poskytovaných produktů a služeb pod jednou střechou.  

Tahákem cestovního ruchu v zimě jsou především místní lyžařská střediska, a proto 

by se tato místa měla dovybavit moderní konkurenceschopnou technikou a také 

poskytováním standardních služeb, jako jsou například půjčovny lyžařského vybavení, 

lyžařské školy, či pořádání lyžařských výcvikových kurzů, převážně v pracovním týdnu, kdy 

nejsou tyto střediska natolik vytížena. Tato zařízení, včetně těch ubytovacích a stravovacích 

by se měla rozvíjet především podle požadavků zákazníků a podle současných trendů. Aby 

k takovému rozvoji mohlo dojít, je zapotřebí připravit si marketingové a obchodní strategie a 

také zabezpečit pro sebe zpětnou vazbu od návštěvníků těchto zařízení. Pomocí využití 

zpětné vazby je totiž možné docílit zabezpečení takových služeb, které by zabezpečily 

uspokojení všech potřeb návštěvníků, a které by je i do budoucna navnadily k tomu, aby se 

do tohoto regionu opět při svých cestách vrátili. Doporučil bych také vytvoření komplexní 

marketingové strategie pro Šumpersko. Nesmírně důležité  je bedlivě sledovat konkurenci, 

která pochází především z řad jiných regionů v České republice. Zajímavé nápady, které se 

dobře uplatnily v jiných oblastech bychom měli také postupně přejímat a zavádět do praxe i 

v tomto regionu.  

Co se týká propagace Šumperska, měla by vzniknout jedna stránka, která by 

dostatečně pokryla skladbou svých informací nároky jejich uživatelů, kteří hledají možnosti, 

jak trávit volný čas právě v tomto regionu. Měla by se zahájit užší spolupráce v propagaci 

Šumperska mezi městy a obcemi jako celku a ne jen provádět propagaci jednotlivých měst a 

obcí, které často propagují jen svá území a tento způsob boje připomíná svými znaky boj 

konkurenční. Města a obce by si měla uvědomit, že v kooperované spolupráci mohou 

vybudovat daleko silnější potenciál regionu v oblasti cestovní ruchu, než když by tak činily 

každý sám za sebe. K propagaci je nezbytné využití internetu a také rozšířit tvorbu tištěných 

propagačních materiálů v české, anglickém, německém a polském jazyce. Spolupráce, 

týkající se propagace regionu, je nesmírně důležitá i v mezinárodním měřítku.  
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Zaměřit bychom se měli zejména na polskou stranu území a přiléhající regiony 

v Polsku, odkud sem proudí relativně velké množství polských návštěvníků.  

Druhou možností propagace regionu a jednotlivých měst a obcí v zahraničí je využití 

potenciálu přátelství a partnerství s takzvanými „ partnerskými městy“, které mohou výrazně 

k takovéto propagaci přispět, a na oplátku mohou být i tato města propagována a 

prezentována na území Šumperského regionu, jako jedna z alternativních možností 

zahraničního cestovního ruchu, pro potencionální turisty ze Šumperska, kteří se chystají 

navštívit tyto zahraniční destinace.  

Důležitá je také propagace místního kulturního života a kulturních akcí, protože je 

nezbytné zajistit, aby byla veřejnost o těchto akcích dostatečně a v předstihu informována, a 

aby bylo zamezeno pořádání akcí v termínech, které by vzájemně kolidovaly. Velmi 

uznávanou a kladně hodnocenou výhodou, je zajistit si certifikaci poskytovaných služeb, 

která by odrážela jejich kvalitu.  

V tomto regionu se nachází i relativně dostatečně levná pracovní síla, která má i 

odpovídající znalosti a předpoklady pro práci v cestovním ruchu, například absolventi oboru 

cestovního ruchu, který je vyučován na jedné ze Středních škol v Šumperku. Tito lidé by 

mohli být využiti pro práci průvodců, instruktorů či animátorů nejrůznějších aktivit, ať už by 

byly spojeny s cestovním ruchem zaměřeným na sport, zábavu či relaxaci a wellness. Pomocí 

těchto lidí by bylo možné zajistit dostatečné rozšiřování poskytovaných služeb. Pokud by 

nebyl dostatek těchto lidí, je možné zabezpečit lidem novou profesní kvalifikaci či její 

rozšíření pomocí rekvalifikačních kurzů, které zajišťují úřady práce. U současných stavů 

personálu místních zařízení, působících v oblasti cestovního ruchu, bych doporučil zejména 

zaměření na zlepšení a rozšiřování jeho jazykových dovedností, které jsou v dnešní době 

nezbytnou součástí kvalifikovaného personálu.  

Jednou z dalších možností jak posílit návštěvnost regionu, je poskytování věrnostních 

programů, které by sloužily pro stálou klientelu. Nesmí se zapomínat také na rozvoj regionů 

z hlediska potencionálních investorů. Pro ty by měla být zavedena pobídková politika, která 

by zabezpečila konkurenceschopnost místního regionu při získávání investičního kapitálu na 

dané území. Důležité je vytvořit seznamy volných lokalit, ke kterým je třeba vybudovat 

potřebnou základní infrastrukturu na dostatečné úrovní. Pokud by byla tato strategie 

získávání investorů dobře propracována dalo by se tak také díky ní zamezit odchodu obyvatel 

z venkova a rozmáhající se urbanizaci.  

Myslím si, že pokud by lidé měli na venkově dostatek pracovních příležitostí, tak by 

s velkou pravděpodobností venkovskou lokalitu za město nevyměnili. Lidé by tak mohli opět 
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začít nacházet vztah ke svému regionu a mohli by se zde opět navrátit tradice, místní zvyky a 

obyčeje. 

 

Závěr 

Cestovní ruch považuji za důležitou součást dnešní společnosti. Nejen že díky němu 

uspokojuje mnoho lidí své potřeby, ale tento obor je prospěšný také pro samotné regiony, 

které díky němu nemusí zůstat stát někde v pozadí na periferii, ale mohou dokázat, že mají co 

nabídnout a mohou se tak stát středem pozornosti a zájmu mnoha účastníků cestovního 

ruchu. Díky tomuto oboru může dojít k rozšiřování podnikatelských aktivit a ke snižování 

nezaměstnanosti v různých regionech, což s tím úzce souvisí. Díky tomu je poté možno 

zastavit vylidňování venkovských oblastí, zmírnit tak dopady, které tento jev, jenž se stal 

jakýmsi charakteristickým trendem pro dnešní společnost, s sebou přináší. 

Jako hlavní cíl mé diplomové práce jsem si zvolil zmapovat současnou situaci, která 

panuje v oblasti cestovního ruchu na Šumpersku a to především v možnostech uplatnění 

potenciálu cestovního ruchu, který tento region skýtá.  Úkolem bylo provést tematickou 

SWOT analýzu Šumperska a zjistit, jaké jsou silné a slabé stránky regionu a jaké jsou jeho 

příležitosti a možné druhy ohrožení. Z výsledků této tématické SWOT analýzy, jsem poté, 

vyvodil příslušné návrhy a doporučení, které by napomohly k rozvoji a uplatnění potenciálu 

cestovního ruchu na Šumpersku. 

Rozvoj cestovního ruchu může být na Šumpersku zabezpečen zejména díky velmi 

dobrému životnímu a přírodnímu prostředí, které v dané oblasti panuje. Dále se na jeho 

rozvoji mohou podílet zejména přírodní krásy, které tento region skýtá, a také dostatečné 

množství historických a kulturních památek. Nalákat návštěvníky tento region může také 

díky svým unikátům, které bychom jinde hledali s velkými obtížemi. K těm nejzajímavějším 

bezesporu patří Dlouhé Stráně se svojí přečerpávací vodní elektrárnou, dále historická a 

dodnes fungující Ruční papírna ve Velkých Losinách a nebo místní gastronomická specialita 

nesoucí název Olomoucké tvarůžky, které se vyrábějí v Lošticích. Zapomenout také 

nemůžeme na zdejší historii lázeňství, na její tradici a na vysoký potenciál, který tento obor 

v současné době, kdy je trendem vyznávání zdravého životního stylu, nabízí. Se zdravým 

životním stylem také souvisí i zdejší příroda, která skýtá možnosti stále více oblíbené 

ekoagroturistiky. Za velice zajímavou možnost rozvoje cestovního ruchu na Šumpersku, bych 

poté uvedl síť tzv. „Zelených hostinců“. 

Z tematické SWOT analýzy také vyplynulo několik slabých stránek a ohrožení, jenž 

mohou zamezit optimálnímu využívání potenciálu cestovního ruchu na Šumpersku. Za 
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nedostatečně odpovídající můžeme označit především stav místní infrastruktury, který se 

vyznačuje horší kvalitou některých komunikací, které vedou k místním atraktivitám 

cestovního ruchu, horší kvalitou ubytovacích a stravovacích služeb a také nižším počtem 

zařízeních, která jsou svými poskytovanými službami a jejich úrovní zaměřena především na 

náročnější klientelu. Zaměřit bychom se v té oblasti měli také na ucelenější a koordinovanější 

propagaci regionu jako celku. Částečnou bariéru pro úplné využití místního potenciálu potom 

vytváří místní Chráněná krajinná oblast Jeseníky, díky níž byl velmi omezen nebo zcela 

zakázán vstup do některých turisticky atraktivních lokalit.  

Své návrhy a doporučení, které jsem v této práci uvedl, jsem vytvořil především 

s cílem namoci k rozvoji cestovního ruchu na Šumpersku. Podle mého názoru by využití 

některých z návrhů a doporučení mohlo být pro Šumperský region prospěšné. Díky nim by 

mohla být eliminována mnohá ohrožení a mnohé slabé stránky, které vyplynuly po provedení 

SWOT analýzy daného území, nebo by alespoň mohli napomoci ke snížení jejich účinku. 

Díky tomu by se poté mohla zvýšit konkurenceschopnost a také atraktivita Šumperska na poli 

tuzemského i zahraničního cestovního ruchu. Myslím si, že cestovních ruch na Šumpersku 

má vytvořeny velice solidní základy pro další rozvoj a uplatňování svého potenciálu 

cestovního ruchu. Vzhledem k pestrobarevné přírodě, která ruku v ruce kráčí s velmi bohatou 

historií lze tento malý kousek světa považovat za místo, které si zaslouží pozornost jeho 

stálých, ale i potencionálních návštěvníků, a který se jim na oplátku, za jejich přízeň, odmění 

možností strávit příjemné a ničím nerušené chvilky a prožit nezapomenutelné zážitky. 
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Návštěvnost kulturních zařízení na Šumperku                                                Příloha č. 1 

Zařízení 2007 2008 2009 

Vlastivědné muzeum 

Šumperk 

18303 14398 24418 

Klášterní kostel 

Zvěstování Panny 

Marie Šumperk 

3945 3571 4237 

Muzeum Mohelnice 2150 2092 2562 

Památník Adolfa 

Kašpara Loštice 

1781 2911 3691 

Muzeum Zábřeh na 

Moravě 

4118 4340 4854 

Lovecko – lesnické 

muzeum Úsov 

35165 36256 43781 

Zámek Velké Losiny 32625 30917 30645 

Tabulka č. 1:  Návštěvnost kulturních zařízení na Šumperku; 
Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk; Národní památkový ústav Olomouc 
 
 
Adrenalinová zábava na Šumperku                                                                  Příloha č. 2                     
 

Název Možné činnosti 

Boulder Šumperk Umělá horolezecká stěna; půjčovna 

vybavení; instruktor 

Ramzová Horské minikáry; trať o délce 855 m 

Kouty nad Desnou Horské minikáry; trať o délce 485 m 

Petříkov Letní bobová dráha; trať o délce 800 m 

Tomanon Šumperk Půjčovna čtyřkolek; terénní dráha 

KMsport Loučná nad Desnou Paintball; hrací plocha 5000 m2 

Zábřeh na Moravě Motokáry; hala s tratí o délce 330 m 

Aeroklub Šumperk Vyhlídkové lety; seskoky padákem; 

tandemové seskoky; bezmotorové létání 

Tabulka č. 2: Adrenalinová zábava na Šumpersku  
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Lyžařské areály na Šumperku                                                                            Příloha č.  3 
 

Lyžařské středisko Počet sjezdovek Celková délka sjezdovek 

(m) 

Červenohorské sedlo 8 4300 

Klepáčov 3 1050 

Chata Paprsek Staré Město 

pod Sněžníkem 

2 1490 

BERST Hynčice pod 

Sušinou 

6 5200 

Kunčice – U Kaple 4 1400 

McGregor Staré Město pod 

Sněžníkem 

2 1400 

Skitech Kunčice 7 4670 

Oáza Loučná nad Desnou 3 920 

Kocián Loučná nad Desnou 3 960 

Baslerák Hanušovice 1 400 

Panoráma Štědrákova Lhota 3 1800 

Chata Olšanka Staré Město 

pod Sněžníkem 

2 1800 

PROskil Branná 5 2450 

Brněnka Vernířovice 2 925 

Kareš Kouty nad Desnou 4 1195 

Přemyslov 4 2400 

Šindelná Kouty nad Desnou 3 710 

Hraběšice 5 2450 

Stříbrnice 4 1440 

Petříkov 6 4400 

Ramzová 7 8000 

Tabulka č. 3: Lyžařská střediska na Šumpersku 
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Šumpersko v datech                                                                                            Příloha č. 4 
 

Vybrané ukazatele Stav 

Rozloha Šumperska 131301 km2 

Počet obcí 77 

Počet obcí do 499 obyvatel ( počet obyvatel 

v těchto obcích) 

30 ( 8512 obyvatel) 1) 

Počet obcí 500 – 4999 obyvatel ( počet 

obyvatel v těchto obcích) 

44 ( 64520 obyvatel) 1) 

Počet obcí 5000 – 30000 obyvatel ( počet 

obyvatel v těchto obcích) 

3 (51481 obyvatel) 1) 

Počet obyvatel 124405 

Počet žen 63228 

Počet mužů 61177 

Obyvatelé ve věku 0 – 14 let 14,4 % 1) 

Obyvatelé ve věku 14 – 64 let 70,8 % 1) 

Obyvatelé ve věku 64 a více let 14,8 % 1) 

Průměrný věk mužů 38,9 let 1) 

Průměrný věk žen 41,9 let 1) 

Nově narození lidé 1369 osob 

Zemřelí lidé 1238 osob 

Počet uzavřených manželství 522 

Počet rozvodů 291 

Pracovní síla 61310 

Počet uchazečů o zaměstnání 9208 

Počet volných pracovních míst 241 

Registrovaná míra nezaměstnanosti 14,60% 

Dokončená bytová výstavba 214 bytů 1) 

Registrované fyzické osoby 21509 1) 

Registrované právnické osoby 3682 

Počet dětí v základních školách 10439 1) 

Počet dětí v mateřských školách 3781 1) 

Počet lékařů na 1000 obyvatel 2,9 1) 
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Vybrané ukazatele Stav 

Počet lidí v důchodu celkem 34242 1) 

Počet lidí ve starobním důchodu 18411 1) 

Počet zjištěných trestných činů 2450 1) 

Počet dopravních nehod 1298 1) 

Počet požárů 162 

Rozloha zemědělské půdy ( orná půda, 

zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty) 

56134 km2 1) 

Rozloha nezemědělské půdy ( lesní plochy, 

vodní plochy, zastavěné plochy, ostatní) 

75167 km2 1) 

Počet zemědělských podniků 573 1) 

Počet průmyslových podniků s 20 a více 

zaměstnanci 

110 1) 

Délka silnic I. třídy 121 km 1) 

Délka silnic II. třídy 183 km 1) 

Délka silnic III. třídy 531 km 1) 

Počet evidovaných vozidel 74277 vozidel 1) 

Tabulka č. 4: Šumpersko v datech; [41]; [42] 
1) Uvedená data jsou platná k 31.12.2008 
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Cestovní ruch na Šumpersku v datech                                                            Příloha č. 5 

Vybrané ukazatele Stav k 31.12. 2008 

Počet hromadných ubytovacích zařízení 119 

Počet pokojů v hromadných ubytovacích 

zařízeních 

2095 

Počet lůžek v hromadných ubytovacích 

zařízeních 

6602 

Počet míst pro karavany a stany 392 

Celkový počet hotelů podobných zařízení 52 

Počet čtyřhvězdičkových hotelů 1 

Počet pentionů a ostatních hotelů 51 

Ostatní hromadná ubytovací zařízení celkem 67 

Počet kempů 4 

Počet ostatních ubytovacích jinak 

nespecifikovaných ubytovacích zařízení 

26 

Tabulka č. 5: Cestovní ruch na Šumpersku v datech; [41]; [42] 

 
                                                                                                                                 Příloha č. 6 
Školství, zdravotnictví a vybraná zařízení poskytující sociální služby na Šumpersku  
 

Vybrané ukazatele Stav k 31.12.2008 

Počet středních škol 20 

Počet základních škol 69 

Počet mateřských škol 81 

Nemocnice 2 

Počet ordinací praktického lékaře pro 

dospělé 

79 

Počet ordinací praktického lékaře pro děti 37 

Domovy pro seniory 5 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 

Domovy s pečovatelskou službou 14 

Tabulka č. 6: Školství, zdravotnictví a vybraná zařízení poskytující sociální služby na 
Šumpersku; [41]; [42] 
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Příloha č. 7 

Cestovní ruch na Šumperku 
 

Město Šumperk,„ Brána Jeseníků“ 

 
 

        
       Obr. 1 Šumperk – město v podhůří   Jeseníků [71] 
 
 
 
 

        
     Obr.2 Pohled na Jeseníky [72] 
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Příloha č. 8 

 

                                                         Obr. 3  údolí řeky Desné  (Hučivá a Divoká Desná tvoří 
                                   soutokem v Koutech nad Desnou řeku Desnou) [73] 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.4  Bratrušovský potok n Šumperku (pramení u vrcholu Lužné v 595 m n. m.) [74] 
 
 
 
      

          

           Obr. 5 a 6  pramen řeky Moravy pod Králickým Sněžníkem a její tok [75] 
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Příloha č. 9 

Fotogalerie města Šumperk      
   

Znak a prapor  města Šumperka 
                                                    

                    
 

 
 
 
Historie Šumperka 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.7 Šumperská radnice  - roku 1911  [28]          Obr.8 Šumperská radnice  nyní [28] 
                 

                                                      

                
Obr. 9 Šumperský zámek [29]                               Obr. 10 Zámek Šumperk a část 
                                                                               zachovalých hradeb   [29]                                                                               
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Příloha č. 10 

 

                                          
   Obr.11 Geschaderův dům  [30]                                          Obr.12  Městské hradby [29] 
 
 
 

                                                                                                         
   Obr. 13 a 14 Pavlínin dvůr, kde je dnes Vlastivědné Muzeum,  nejen s expozicí historie 
   regionu. [31]                                                                                             
                                                           
 
 
 

               
    Obr. 15 Bývalá Klapperothova manufaktura       Obr. 16 Šumperské vlakové nádraží  
    [76]                                                                       po rekonstrukci [77] 
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Příloha č. 11 

 

                               
       Obr. 17  Obchodní akademie v Šumperku            Obr. 18  Mariánský (morový) sloup  
     [78]                                                                      u radnice [79] 
 
 
 
 

         
      Obr.19 Farní kostel sv. Jana Křtitele                  Obr. 20 Kostel sv. Barbory 
      [80]        [81] 
 
 
 

                                  
     Obr.21 Šumperské divadlo [32]                        Obr. 22 Smetanovy sady [82] 
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Příloha č. 12 
Fotogalerie  šumperského okolí a jeho turistický potenciál 

 
 
 

                      

Obr. 23  Praděd [83]                                            Obr.24 Velká kotlina [84] 
 
 
 
 

    
 

Obr. 25  Velký vodopád [85]                             Obr. 26 Horní část stezky Bílou Opavou [86] 
 
 
 

         
Obr. 27 Chata Švýcárna [87]                                     Obr. 28 Zvonička a chata na Šeráku [88] 
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            Příloha č. 13 

 

         
Obr. 29 Lanovka z Ramzové na Šerák  [89]              Obr. 30 Keprník [90] 
 
 

               
Obr. 31 Vozka [91]                                                 Obr. 32 Slůně na Králickém Sněžníku [92] 

 

                
Obr. 33  Jeskyně Na Pomezí [93]    Obr. 34 Přírodní krása -  

                                                                                    Jeskyně Na Pomezí [94] 
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Příloha č. 14    

Fotogalerie zajímavostí šumperského okolí 

 

          
Obr. 35 Mauzoleum rodiny Kleinů  [95]           Obr. 36 Dřevěný kostel sv.Michaela  

                                                                            v Maršíkově [96] 

                              
Obr. 37 Muzeum předválečného čs. opevnění                      Obr. 38 Lovecké trofeje 
nacházející se na naučné stezce                                             v Loveckém Zámku Úsov [98] 
Pasák u samoty Splav(obec Branná) [97] 
 

                       
Obr. 39 Mohelnické muzeum – expozice osídlení            Obr. 40 Muzeum tvarůžků 
na Mohelnicku  (od 11. do 13. stol.)  [99]                         v Lošticích [46] 


