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1 Strategický plán Mikroregionu Odersko – socioekonomický
profil
1.1 Úvod
Profil mikroregionu je sociálně-ekonomickou analýzou a charakteristikou území zahrnující obce,
které patří mezi členy Mikroregionu Odersko (Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad
Odrou, Jeseník nad Odrou, Kunín, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov a Vražné). Jedná se o
celkem 10 obcí bývalého okresu Nový Jičín (Moravskoslezský kraj). Obec Jeseník nad Odrou,
Kunín a Vražné jsou současně členy DSO Region Poodří. Území spadá pod správu obcí
s rozšířenou působností III. stupně Odry a Nový Jičín. Do správního obvodu ORP Nový Jičín
patří obec Jeseník nad Odrou a obec Kunín, ležící v jižní části mikroregionu. Přirozeným
správním a ekonomickým centrem mikroregionu je město Odry, které je obklopeno ostatními
obcemi dobrovolného svazku. Tyto obce mají typický vesnický charakter.
Profil slouží k vypracování SWOT analýzy mikroregionu, je podkladem pro odhad dopadů
očekávaných výsledků navrhovaných rozvojových aktivit a pro jejich zpětné hodnocení.
Tabulka č. 1: Rozšířená působnost měst Odry a Nový Jičín, pověřený obecní úřad pro obce mikroregionu

Odry
Rozšířená působnost pro obce

Pověřený obecní úřad pro obce

Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice nad Odrou
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné

Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice nad Odrou
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Nový Jičín

Rozšířená působnost pro obce

Pověřený obecní úřad pro obce

Jeseník nad Odrou

Jeseník nad Odrou

Kunín

Kunín

Zdroj: www.kraj-moravskoslezsky.cz
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Obce Mikroregionu Odersko:
Heřmanice u Oder
Obecní úřad
Heřmanice u Oder 47, 742 35 Heřmanice u Oder
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 326
Rozloha: 1 195,4 ha
Nadmořská výška: 486 m n. m.
Místní část: Véska
Heřmánky
Obecní úřad
Heřmánky 282, 742 35 Heřmánky
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 177
Rozloha: 331 ha
Nadmořská výška: 324 m n. m.
Jakubčovice nad Odrou
Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou
Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 646
Rozloha: 337,5 ha
Nadmořská výška: 314 m n. m.
Jeseník nad Odrou
Obecní úřad
Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 1 936
Rozloha: 2 893 ha
Nadmořská výška: 264 m n. m.
Místní částí: Blahutovice, Hrabětice, Hůrka a Polouvsí.
Kunín
Obecní úřad
Kunín 69, 742 53 Kunín
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 1 887
Rozloha: 1 721,1 ha
Nadmořská výška: 250 m n. m.
Luboměř
Obecní úřad Luboměř
Luboměř 93, 742 35 Luboměř
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 365
Rozloha: 762,3 ha
Nadmořská výška: 546 m n. m.
Místní částí: Heltínov
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Mankovice
Obecní úřad
Mankovice 73, 742 35 Mankovice
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 584
Rozloha: 1 012 ha
Nadmořská výška: 268 m n. m.

Odry
Městský úřad
Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 7 338
Rozloha: 7 408,2 ha
Nadmořská výška: 355 m n. m.
Místní částí: Dobešov, Kamenka, Klokočůvek, Loučky, Pohoř, Tošovice, Veselí a Vítovka.
Spálov
Úřad městyse
Spálov 62, 742 37 Spálov
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 893
Rozloha: 1 931,1 ha
Nadmořská výška: 549 m n. m.
Vražné
Obecní úřad
Vražné 37, 742 34 Vražné
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 840
Rozloha: 1 521,1 ha
Nadmořská výška: 274 m n. m.
Místní částí: Emauzy, Hynčice.
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1.2 Mapa mikroregionu Odersko

zdroj: www.machovsky.cz

1.3 Poloha a přírodní podmínky
Mikroregion se nachází ve východní části České republiky, přičemž tvoří jihozápadní část
Moravskoslezského kraje, který je současně územní jednotkou NUTS II Moravskoslezsko.
Mikroregion Odersko sousedí na severu s DSO Mikroregion Moravice, na jihovýchodě s DSO
Region Poodří a na jihu s DSO Mikroregion Rozvodí (kraj Olomoucký).
Přírodní dominantou mikroregionu je řeka Odra. Její tok přetíná podélně celé zájmové území.
Podstatná část území leží v malebné krajině Oderských vrchů, náležejících do celku Nízkého
Jeseníku. Hodnota a zajímavost oblasti po stránce fauny i flory je zdůrazněna ochranářskými
opatřeními v rámci Přírodního parku Oderské vrchy a Chráněné krajinné oblasti Poodří (dále
CHKO).
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Rozloha mikroregionu, která činí 19 103 ha, představuje 3,52 % plochy Moravskoslezského
kraje. K 1. 1. 2014 měl Mikroregion Odersko 14 992 obyvatel.
Tabulka č. 2: Výměra obcí mikroregionu k 31. 12. 2013

OBEC / MĚSTO

VÝMĚRA V HA

Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Celkem

1 195
331
338
2 893
1 712
762
1 012
7 408
1 931
1 521
19 103

Zdroj: www.czso.cz

1.4 Předmět činnosti DSO Mikroregion Odersko
Mikroregion vznikl na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 19. 12.
2001. Předmětem činnosti svazku je zejména:









rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělského hospodaření, rozvoj řemesel
a služeb,
podpora hospodářské infrastruktury a zajištění dopravní obslužnosti,
sociální rozvoj obcí,
vzájemná spolupráce na úseku informatiky,
ochrana životního prostředí,
rozvoj cestovního ruchu,
propagace svazku a jeho zájmového území,
společné postupy při uplatňování požadavků na finanční podpory z programů ČR a EU.

1.5 Obyvatelstvo
1.5.1 Počet obyvatel
Dle dat z Ministerstva vnitra ČR je k 1. 1. 2014 v Mikroregionu Odersko
k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno
14 992 obyvatel.
Následující tabulka zachycuje vývoj počtu obyvatel jednotlivých obcí Mikroregionu Odersko ve
srovnání s vývojem v Moravskoslezském kraji od roku 2011.
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Tabulka č. 3: Vývoj počtu obyvatel v mikroregionu

OBEC
Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Počet obyvatel celkem za
Mikroregion Odersko
Celkový počet obyvatel
v Moravskoslezském
kraji

1. 1. 2011
329
180
679
1 892
1 902
379
606
7 453
904
866

POČET OBYVATEL
1. 1. 2012
1. 1. 2013
324
321
179
179
667
656
1 892
1 926
1 891
1 892
376
382
589
588
7 423
7 360
900
889
851
840

1. 1. 2014
326
177
646
1 936
1 887
365
584
7 338
893
840

15 190

15 092

15 033

14 992

1 238 257

1 233 852

1 229 148

1 224 337

Zdroj:Ministerstvo vnitra České republiky

Stejně jako v Moravskoslezském kraji, tak i v Mikroregionu Odersko má počet obyvatel klesající
tendenci. Pokles je způsobený záporným migračním saldem a záporným celkovým přirozeným
přírůstkem obyvatel.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v Mikroregiou Odersko v letech 2011 - 2014

Zdroj:Vlastní zpracování, Ministerstvo vnitra České republiky
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1.5.2 Struktura obyvatel
1.5.2.1 Věková struktura
Tabulka č. 4: Složení obyvatel Mikroregionu Odersko dle věku a pohlaví k 1.1.2014

OBEC
Heřmanice
Oder
Heřmánky

Chlapci do 15
let

CELKOVÝ POČET OBYVATEL
Muž nad 15 let Dívky do 15 let Ženy nad 15 let

u

326
26

78

137

13

76

43

266

132

845

154

801

19

162

40

254

535

3 184

59

392

64

352

1 081

6 469

646
37

300
1 936

141

818
1 887

143

789

Luboměř

365
17

167

Mankovice

584
38

252

Odry

7 338
533

3 086

Spálov

893
75

367

63

361

Vražné
Mikroregion
Odersko

22
177

10
Jakubčovice nad
Odrou
Jeseník
nad
Odrou
Kunín

141

840
14 992
1 083

6 359

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky

Graf č. 2: Složení obyvatel Mikroregionu Odersko dle věku a pohlaví k 1. 1. 2014

Zdroj: Vlastní zpracování, Ministerstvo vnitra České republiky
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Tabulka č. 5: Věková struktura obyvatel mikroregionu k 31. 12. daného roku

VĚKOVÁ
STRUKTURA
Počet obyvatel
z toho ženy
muži
celkem
z toho
ve věku 0 ženy
14
muži

2009

2010

2011

2012

2013

14 500
7 340
7 160
2 271

14 469
7 335
7 134
2 245

15 071
7 619
7 452
2 382

15 001
7 569
7 432
2 314

14 975
7 544
7 431
2 307

1 108

1 112

1 179

1 154

1 153

1 163

1 133

1 203

1 160

1 154

celkem
z toho
ve věku 15
ženy
- 64
muži

10 393

10 300

10 603

10 482

10 354

5 110

5 051

5 173

5 092

5 011

5 283

5 249

5 430

5 390

5 343

celkem
z toho
ve věku 65
ženy
a více let
muži

1 845

1 924

2 086

2 205

2 214

1 131

1 172

1 267

1 323

1 380

714

752

819

882

834

Zdroj:Vlastní zpracování, http://vdbo.czso.cz,
Tabulka č. 6: Věková struktura obyvatel mikroregionu k 31. 12. daného roku – procentní ukazatel

VĚKOVÁ
STRUKTURA
Počet obyvatel
celkem
Z toho 0 – 14 let
Z toho 15 – 64 let
Z toho nad 65 let

2009

2010

2011

2012

2013

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

15,66 %
71,68 %
12,72 %

15,52 %
71,19 %
13,3 %

15,81 %
70,35 %
13,84 %

15,43 %
69,88 %
14,7 %

15,41 %
69,14 %
14,78 %

Zdroj:Vlastní zpracování,

Celorepublikový trend stárnutí obyvatel, který se vyskytuje také v Moravskoslezském kraji, a
stejně tak v Mikroregionu Odersko, demonstruje vývoj hodnoty indexu stáří. Od roku 2009 do
roku 2013 tato hodnota v mikroregionu stoupla téměř o 19,06 %, v Moravskoslezském kraji za
stejné sledované období o 11,71 %.
Tabulka č. 7: Vývoj a porovnání indexu stáří zkusit dohledat rok 2013

ÚZEMÍ
Česká republika
Moravskoslezský kraj
Mikroregion
Odersko

2009
107 %
104,33 %

2010
107,8 %
105,78 %

2011
110,4 %
108,61 %

2012
113,3 %
112,47 %

2013
115,7 %
116,04 %

81,24 %

85,70 %

87,57 %

95,29 %

100,30 %

Zdroj:Vlastní zpracování, http://vdbo.czso.cz,
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Následující tabulka ukazuje porovnání vývoje průměrného věku v posledních třech letech za
Mikroregion Odersko s hodnotou za Moravskoslezský kraj a Českou republiku. Ve všech
porovnávaných územích se objevuje trend růstu průměrného věku, v Mikroregionu Odersko
vzrostla tato hodnota od roku 2011 do roku 2013 o 0,47 roku, nejvyšší nárůst byl zaznamenán
za Moravskoslezský kraj jako celek a to o 0,6 roku.
Tabulka č. 8: Srovnání vývoje ukazatele průměrného věku v letech 2011 – 2013

ÚZEMÍ
Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice
nad
Odrou
Jeseník nad Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Mikroregion
Odersko
Moravskoslezský
kraj
Česká republika

K 1. 1. 2011
celkem muži ženy
37,8
37,8
37,7
41,8
39,4
44,3

PRŮMĚRNÝ VĚK
K 1. 1. 2012
celkem muži ženy
38,1
37,8
38,4
42,1
39,5
44,6

K 1. 1. 2013
celkem muži ženy
37,7
37,3
38,2
42,8
40,9
44,7

40,4

38,8

42,3

40,9

39,4

42,6

41

39,5

42,6

39,4
37,8
41,7
39,7
40,1
40,5
38,9

38,5
36,8
39,1
36,4
38,3
38,9
37,1

40,3
38,8
44,3
39,3
41,8
42,1
40,7

39,6
38,5
41,9
38,3
40,5
41
39,6

38,6
37,1
39,7
37,3
38,8
39,2
37,7

40,6
39,8
44,1
39,3
42,2
42,7
41,5

39,7
38,8
42,5
38,5
40,8
41,2
39,8

39
37,6
40,5
37,6
39
39,1
38,2

40,4
40
44,5
39,5
42,5
43,3
41,3

39,81

38,11

41,16

40,05

38,51

41,58

40,28

38,87

41,7

40,9

39,3

42,5

41,2

39,6

42,7

41,5

39,9

43

41,1

39,6

42,5

41,3

39,8

42,7

41,5

40

42,9

Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ
Graf č. 3: Srovnání vývoje průměrného věku v mikroregionu, v kraji a v republice

Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ

1.5.2.2 Vzdělanostní struktura
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Strukturu obyvatel podle dosaženého stupně vzdělání je možno s dostatečnou přesností zjistit
pouze při sčítání lidu, domů a bytů 2011. Vzhledem k době uplynulé od posledního sčítání a
značnému rozšíření vzdělávacích možností lze předpokládat, že v současné době jsou podíly
osob s vyšším vzděláním vyšší. Uváděné údaje jsou z tohoto důvodu jen informativní.
V mikroregionu tvoří nejpočetnější skupinu obyvatel lidé se středním vzděláním bez maturity se
zastoupením 39,12 % z obyvatel starších 15 let, za nimi následují občané se základním nebo bez
vzdělání 24,73 %, dále úplné střední s maturitou se zastoupením 22,30 %.
Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání bylo zjištěno u necelých 10 % obyvatel. Tato
hodnota je v porovnání s většími celky podstatně nižší. V Moravskoslezském kraji tvoří skupiny
s vyšším vzděláním (VŠ, VOŠ) více než 14 % obyvatel, celorepublikový ukazatel dosahuje
hodnoty 16 %.

STŘEDNÍ BEZ
MATURITY

ÚPLNÉ STŘEDNÍ S
MATURITOU

VYŠŠÍ ODBORNÉ A
NADSTAVBOVÉ

VYSOKOŠKOLSKÉ

NEZJIŠTĚNO

3 058

4 838

2 758

369

859

484

24,73 %

39,12 %

22,30 %

2,98 %

6,95 %

3,91 %

Počet obyvatel

207 720

362 120

267 023

36 781

116 072

46 625

Podíl

20,21 %

35,1 %

25,87 %

3,56 %

11,24 %

4,52 %

365 048

1 114 731

476 691

4,08 %

12,46 %

5,32 %

STUPEŇ
VZDĚLÁNÍ

ZÁKLADNÍ A BEZ
VZDĚLÁNÍ

Tabulka č. 9: Podíly obyvatel strukturované podle vzdělání na obyvatelstvu nad 15 let

Mikroregion Odersko
Počet obyvatel
Podíl
Moravskoslezský Kraj

ČR
Počet obyvatel
Podíl

1 613 986 2 952 112 2 425 064
18,04 %

32,99 %

27,10 %

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty

1.5.2.3 Slavní rodáci
Mezi nejvýznamnějšího rodáka se řadí Johann Gregor MENDEL a Marie WALBURGA
hraběnka z Waldburg Zeilu.
Mezi další významné osobnosti patří:
BRŇÁK Antonín
DRATVA Jiří
ZIMMERMANN Emil

ENGELSBERG Eduard, Dr.
FREISSLER Arnošt
HAUPTMANN Josef, Prof. Dr.
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HAUPTMANN Richard
HAUPTMANN Sepp
HOLUB František
HORÁK Jiří
Ing. GERLICH Eduard
KONSTANTIN Jan
PhDr. JUDr. HEINRICH Jan Demel

Prof. ROLLEDER Anton
STACH Matyáš
ŠEVČÍK Vilibald
ŠUSTEK František
TELTSCHIK Emil
TILL Josef

1.5.2.4 Ekonomická struktura
Ekonomicky aktivních obyvatel je v mikroregionu 49,72 %, z toho tvoří zaměstnaní 85,87 %.
Nezaměstnaní tvoří 13,67 % ekonomicky aktivních obyvatel.
Tabulka č. 10: Obyvatelstvo mikroregionu podle ekonomické aktivity

CELKEM

EKONOMICKÁ AKTIVITA

absolutně
6 971
5 986
154
125
953
7 050
3 303
2300

Ekonomicky aktivní
Zaměstnaní
- Pracující důchodci
- Ženy na mateřské dovolené
Nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
- Nepracující důchodci
- Žáci, studenti, učni

V%
49,72 %
85,87 %
2,57 %
2,09 %
13,67 %
50,28 %
46,85 %
32,62 %

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011

1.5.2.5 Národnostní složení
V mikroregionu výrazně převládá česká národnost (86,33 %), další významněji zastoupené
národnosti jsou moravská (11,45 %) a slovenská (1,61 %). Ostatní národnosti jsou
v mikroregionu zastoupeny pouze v zanedbatelné míře.

SLEZSKÁ

SLOVENSKÁ

ROMSKÁ

POLSKÁ

NĚMECKÁ

UKRAJINSKÁ

VIETNAMSKÁ

Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice n/Odrou
Jeseník n/Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné

MORAVSKÁ

OBEC

ČESKÁ

Tabulka č. 11: Národnostní složení mikroregionu dle jednotlivých obcí

184
86
361
982
1 109
208
311
4 567
510
536

22
20
76
237
250
42
60
387
130
53

0
0
0
0
1
0
0
15
1
0

2
3
7
12
24
2
4
105
3
6

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
4
0
0
8
0
0

0
1
0
0
0
0
0
15
0
1

0
0
0
2
1
0
1
2
0
0

0
0
0
0
8
0
0
7
0
0
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Mikroregion Odersko
8 854
1 277
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011

17

168

2

12

17

6

15

Graf č. 4: Národnostní složení mikroregionu v procentech

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, 2011
Ostatní národnosti: slezská, polská, romská, německá, ukrajinská, vietnamská

1.5.3 Vývoj počtu obyvatel
Z tabulky č. 12 je patrné, že od roku 2009 do roku 2013 klesl počet narozených. Naproti tomu
počet zemřelých má proměnlivý charakter. Nejvíce dětí se narodilo v roce 2009 a největší počet
zemřelých byl zaznamenán v roce 2013. Nejméně narozených i zemřelých bylo zaznamenáno
v roce 2012.
Tabulka č. 12: Vývoj narozených a zemřelých v mikroregionu

2009

2010

2011

2012

2013

narození

180

155

144

140

152

zemřelí

171

145

160

141

172

Zdroj: Vlastní zpracování
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Graf č. 5: Vývoj narozených a zemřelých

Zdroj: Vlastní zpracování

V roce 2010, 2011, 2012 a 2013 byl zaznamenán vysoký úbytek obyvatel -19, -97, -70 a -26.
Pouze v roce 2009 bylo dosaženo kladného celkového přírůstku.
Tabulka č. 13: Vývoj celkového přírůstku v obcích mikroregionu podle jednotlivých let

OBCE
MIKROREGIONU

2009

2010

2011

2012

2013

Heřmanice u Oder

6

-8

-4

-2

6

Heřmánky

-6

5

-2

0

-2

4

-9

-13

-10

-15

Jeseník nad Odrou

-9

-20

-4

34

10

Kunín

44

9

-7

-8

-8

Luboměř

-11

-1

-4

6

-16

Mankovice

1

12

-18

-1

-8

Odry

9

-4

-26

-65

3

Spálov

-5

-1

-5

-11

4

Vražné

-1

-2

-14

-13

0

Celkem za
Mikroregion

32

-19

-97

-70

-26

Jakubčovice
Odrou

nad

Zdroj: http://vdb.czso.cz, vlastní zpracování
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K největšímu odlivu obyvatel došlo v letech 2010, 2011, 2012 a 2013 kdy byl zaznamenán
záporný celkový přírůstek obyvatel.
Graf č. 6: Celkový přírůstek obyvatel v obcích

Zdroj: Vlastní zpracování
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OBCE MIKROREGIONU

NAROZENÍ

ZEMŘELÍ

PŘISTĚHOVALÍ

VYSTĚHOVALÍ

CELKOVÝ
PŘÍRŮSTEK

Tabulka č. 14: Celkový přírůstek obyvatel mikroregionu v roce 2013

Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné

2
2
10
19
18
1
7
74
12
7

5
2
11
22
13
4
7
92
9
7

16
4
6
36
30
4
12
136
17
23

7
6
20
23
43
17
20
115
16
23

6
-2
-15
10
-8
-16
-8
3
4
0

Celkem za mikroregion

152

172

284

290

-26

Zdroj: http://vdb.czso.cz

Z jednotlivých obcí mikroregionu došlo v roce 2013 k největšímu přírůstku obyvatel v Jeseníku
nad Odrou (10 obyvatel), největší úbytek nastal v Luboměři (-16 obyvatel).
1.5.4 Přirozený přírůstek a migrace obyvatel
1.5.4.1 Pohyb obyvatel v obcích mikroregionu za období 2009 - 2012
Tabulka č. 15: Celkový přírůstek obyvatel v obci Heřmanice u Oder

HEŘMANICE U ODER
Přirozený
ROK Narození Zemřelí
Přistěhovaní Vystěhovaní
přírůstek

Saldo
migrace

Celkový
přírůstek

2009

6

5

1

12

7

5

6

2010

2

4

-2

2

8

-6

-8

2011

3

3

0

2

6

-4

-4

2012

0

4

-4

7

5

2

-2

2013

2

5

-3

16

7

9

6

Zdroj: http://vdb.czso.cz
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Tabulka č. 16: Celkový přírůstek obyvatel v obci Heřmánky

HEŘMÁNKY
ROK Narození Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovaní

Vystěhovaní

Saldo
Celkový
migrace přírůstek

2009

0

6

-6

2

2

0

-6

2010

2

2

0

11

6

5

5

2011

0

5

-5

6

3

3

-2

2012

0

3

-3

4

1

3

0

2013

2

2

0

4

6

-2

-2

Zdroj: http://vdb.czso.cz

Tabulka č. 17: Celkový přírůstek obyvatel v obci Jakubčovice nad Odrou

JAKUBČOVICE NAD ODROU
ROK Narození Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovaní

Vystěhovaní

Saldo
Celkový
migrace přírůstek

2009

6

3

3

17

16

1

4

2010

4

6

-2

8

15

-7

-9

2011

9

6

3

6

22

-16

-13

2012

9

8

1

10

21

-11

-10

2013

10

11

-1

6

20

-14

-15

Zdroj: http://vdb.czso.cz

Tabulka č. 18: Celkový přírůstek obyvatel v obci Jeseník nad Odrou

JESENÍK NAD ODROU
ROK Narození Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovaní

Vystěhovaní

Saldo
Celkový
migrace přírůstek

2009

21

28

-7

43

45

-2

-9

2010

14

20

-6

30

44

-14

-20

2011

20

15

5

44

53

-9

-4

2012

22

10

12

63

41

22

34

2013

19

22

-3

36

23

13

10

Zdroj: http://vdb.czso.cz
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Tabulka č. 19: Celkový přírůstek obyvatel v obci Kunín

KUNÍN
ROK Narození Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovaní

Vystěhovaní

Saldo
Celkový
migrace přírůstek

2009

26

17

9

76

41

35

44

2010

23

15

8

48

47

1

9

2011

18

15

3

36

46

-10

-7

2012

21

13

8

52

68

-16

-8

2013

18

13

5

30

43

-13

-8

Zdroj: http://vdb.czso.cz
Tabulka č. 20: Celkový přírůstek obyvatel v obci Luboměř

LUBOMĚŘ
ROK Narození Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovaní

Vystěhovaní

Saldo
Celkový
migrace přírůstek

2009

2

8

-6

3

8

-5

-11

2010

3

7

-4

11

8

3

-1

2011

4

2

2

2

8

-6

-4

2012

3

3

0

13

7

6

6

2013

1

4

-3

4

17

-13

-16

Zdroj: http://vdb.czso.cz
Tabulka č. 21: Celkový přírůstek obyvatel v obci Mankovice

MANKOVICE
ROK Narození Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovaní

Vystěhovaní

Saldo
Celkový
migrace přírůstek

2009

2

6

-4

15

10

5

1

2010

9

3

6

12

6

6

12

2011

2

9

-7

3

14

-11

-18

2012

3

4

-1

12

12

0

-1

2013

7

7

0

12

20

-8

-8

Zdroj: http://vdb.czso.cz
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Tabulka č. 22: Pohyb obyvatel v městě Odry

ODRY
ROK Narození Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovaní

Vystěhovaní

Saldo
Celkový
migrace přírůstek

2009

96

83

13

100

104

-4

9

2010

81

72

9

127

140

-13

-4

2011

75

85

-10

113

129

-16

-26

2012

64

84

-20

103

148

-45

-65

2013

74

92

-18

136

115

21

3

Zdroj: http://vdb.czso.cz
Tabulka č. 23: Pohyb obyvatel městyse Spálov

SPÁLOV
ROK Narození Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovaní

Vystěhovaní

Saldo
Celkový
migrace přírůstek

2009

10

10

0

12

17

-5

-5

2010

10

6

4

17

22

-5

-1

2011

6

8

-2

9

12

-3

-5

2012

13

6

7

7

25

-18

-11

2013

12

9

3

17

16

1

4

Zdroj: http://vdb.czso.cz
Tabulka č. 24: Pohyb obyvatel obce Vražné

VRAŽNÉ
Rok Narození Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovaní

Vystěhovaní

Saldo
Celkový
migrace přírůstek

2009

11

5

6

16

23

-7

-1

2010

7

10

-3

20

19

1

-2

2011

7

12

-5

15

24

-9

-14

2012

5

6

-1

10

22

-12

-13

2013

7

7

0

23

23

0

0

Zdroj: http://vdb.czso.cz
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1.5.4.2 Dojížďka za prací
Dle statistiky Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 vyjíždí z Mikroregionu Oderska do
zaměstnání celkem 2 415 obyvatel. Z toho 26 % vyjíždí do zaměstnání v rámci obce, 48,12 %
vyjíždí za prací do jiné obce okresu. Do jiného okresu kraje vyjíždí 9,52 % obyvatel a v rámci
jiného kraje 14,16 % obyvatel, do zahraničí vyjíždí 2,19 %.
Tabulka č. 25: Vyjížďka za prací v mikroregionu v roce 2011

OBEC

V rámci
obce

Heřmanice
u Oder
Heřmánky
Jakubčovice
nad Odrou
Jeseník nad
Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Mikroregion
Odersko
Podíl

Vyjíždějící do zaměstnání
Do jiného
Do jiného
Do jiného
obce okresu
kraje
kraje
okresu

Do
zahraničí

Celkem

2

16

10

6

1

35

2

21

4

2

0

29

17

64

13

17

3

114

40

269

25

30

5

369

42
5
7
492
16
5

283
40
74
239
70
86

53
4
4
99
10
8

30
22
5
164
43
23

5
3
1
29
3
3

369
74
91
1 023
142
125

628

1162

230

342

53

2 415

26 %

48,12 %

9,52 %

14,16 %

2,19 %

100 %

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Z tabulky č. 26 vyplývá, že nejvyšší podíl vyjíždějících do zaměstnání na celkovém počtu
obyvatel vykazuje obec Kunín (22,49 %) a obec Jeseník nad Odrou (20,67 %). Celkový podíl za
Mikroregion Odersko činí 16,43 %.
Tabulka č. 26: Podíl vyjíždějících obyvatel na celkovém počtu obyvatel v obcích mikroregionu v roce 2011

OBEC
Heřmanice
u
Oder
Heřmánky
Jakubčovice nad
Odrou
Jeseník nad
Odrou
Kunín
Luboměř

POČET
OBYVATEL
V ROCE 2011

POČET
VYJÍŽDĚJÍCÍCH DO
ZAMĚSTNÁNÍ

PODÍL
VYJÍŽDĚJÍCÍCH DO
ZAMĚSTNÁNÍ NA
POČTU OBYVATEL
(v %)

316

35

11,08 %

162

29

17,9 %

662

114

17,22 %

1 785

369

20,67 %

1 836
364

413
74

22,49 %
20,33 %
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Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Mikroregion
Odersko celkem

592
7 274
883
822

91
1023
142
125

15,37 %
0,14 %
16,08 %
15,20 %

14 696

2 415

16,43 %

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Následující tabulka č. 27 ukazuje denní vyjížďku mimo obec do zaměstnání a do škol. Celková
denní vyjížďka v Mikroregionu Odersko v přepočtu na počet obyvatel činí cca 17,64 % (2 593),
přičemž z toho 12,16 % (1 787) tvoří počet vyjíždějících zaměstnaných obyvatel za prací a 5,48
% (806) tvoří počet denně vyjíždějících žáků.
Tabulka č. 27: Denní vyjížďka do zaměstnání a do škol v mikroregionu v roce 2011

OBEC
Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Mikroregion Odersko
celkem

VYJÍŽDĚJÍCÍ DO
ZAMĚSTNÁNÍ DENNĚ MIMO
OBEC
33
27
97
329
371
69
84
531
126
120

ŽÁCI VYJÍŽDĚJÍCÍ
DENNĚ MIMO OBEC

1 787

21
17
33
178
101
20
45
300
51
40
806

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Tabulka č. 28: Denní vyjížďka do škol v mikroregionu v roce 2011

OBEC
Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice
nad
Odrou
Jeseník nad Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Mikroregion
Odersko celkem

V rámci obce
0
0

Vyjíždějící do škol
Mimo obec
21
17

Celkem
21
17

7

33

40

18
39
0
6
165
6
17

178
101
20
45
300
51
40

196
140
20
51
465
57
57

258

806

1 064

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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1.6 Trh práce
1.6.1 Vývoj nezaměstnanosti a volná pracovní místa
Celkový počet uchazečů o zaměstnání na Odersku tvoří 1 342 nezaměstnaných, přičemž úřad
práce eviduje pouze 86 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo na Odersku
tedy připadá přibližně 15,6 uchazeče o zaměstnání. Pro srovnání stejný ukazatel vypočítaný pro
okres Nový Jičín činí přibližně 3 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo.
Tabulka č. 29: Nezaměstnanost 2014

POČET UCHAZEČŮ
ÚZEMÍ
Odersko
Novojičínsko
Kopřivnicko
Bílovecko
Frenštátsko
Okres Nový
Jičín

muži

ženy

celkem

748
1 399
1 136
771
569

594
1 248
1 013
725
469

1 342
2 647
2 149
1 496
1 038

VOLNÁ
PRACOVNÍ
MÍSTA
86
144
211
143
67

4 623

4 049

8 672

651

PODÍL
NEZAMĚSTNANÝCH
OSOB (v %)
10,65
7,62
7,41
8,02
7,83
8,05

Zdroj: Úřad práce Nový Jičín, počet uchazečů k 31. 12. 2013, ostatní data k 30. 6. 2014

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob bylo zjištěno v obci Heřmánky (činí 9,84 %). Opačná
situace je v obci Heřmanice u Oder, kde podíl nezaměstnaných osob vykazuje hodnotu pouze
4,64 %.
Z důvodu přechodu na nový uživatelský program se v letech 2012, 2013 nesledovaly statistiky
nezaměstnanosti za jednotlivé obce a města. Z tohoto důvodu jsou v tabulce č. 30 uvedena data
pouze za rok 2011 a 2014.
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Tabulka č. 30: Počet uchazečů a podíl nezaměstnaných v Mikroregionu Odersko

POČET UCHAZEČŮ

PODÍL
NEZAMĚSTNANÝCH
OSOB

MĚSTO,
OBEC
31. 12. 2011 30. 6. 2014 31. 12. 2011 30. 6. 2014
Heřmanice
u
Oder
20
12
10,17
4,64
Heřmánky
20
12
25
9,84
Jakubčovice nad
Odrou
54
43
13,37
8,26
Jeseník
nad
Odrou
141
94
14,4
6,37
Kunín
79
97
7,97
6,88
Luboměř
20
23
9,95
8,15
Mankovice

41

34

14,91

8,06

Odry

558

476

14,2

8,85

Spálov

55

44

12,59

6,98

Vražné

73

59

15,21

9,57

Zdroj: Úřad práce

1.6.2 Struktura uchazečů o zaměstnání
V dlouhodobé evidenci úřadu práce se nacházelo v roce 2012 celkem 4 214 uchazečů
o zaměstnání, z čehož zvláštní skupinu tvořilo 1585 uchazečů evidovaných více než 24 měsíců,
což představuje více než 37,61 % celkového počtu uchazečů. V roce 2013 došlo k nárůstu
evidovaných o 817 osob, přesto skupina evidovaných uchazečů nad dva roky stále tvoří 34,7 %
celkového počtu uchazečů.
Z celkového počtu uchazečů tvoří v roce 2013 osoby se zdravotním postižením cca 19,96 %.
Absolventi a mladiství tvoří přibližně 12,5 %.
Tabulka č. 31: Profily uchazečů o zaměstnání na Odersku dle různých kategorií

KATEGORIE
Absolventi a mladiství
Hmotné zabezpečení
Osoby se zdravotním
postižením
V evidenci nad 12 měsíců
V evidenci nad 24 měsíců

POČET UCHAZEČŮ
31. 12. 2012 31. 12. 2013
613
629
1 822
1 986

% UCHAZEČŮ
31. 12. 2012 31. 12. 2013
7,48
7,25
22,24
22,90

1 052

1 004

12,84

11,58

2 629
1 585

3 283
1 748

32,10
19,35

37,86
20,16

Zdroj: Úřad práce
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1.6.3 Cizinci na trhu práce
Nejvyšší počet cizinců v Mikroregionu Odersko žije v Odrách. V dalších obcích mikroregionu je
počet trvale žijících cizinců velmi nízký, v obcích Heřmánky, Luboměř a Spálov nejsou hlášeni
k trvalému pobytu žádní cizinci.
Dle Ministerstva vnitra České republiky bylo k 1. 1. 2014 hlášeno k trvalému pobytu
v Mikroregionu Odersko 122 cizinců, což tvoří cca 0,51 % z celkového počtu cizinců
v Moravskoslezském kraji.
Tabulka č. 32: Vývoj počtu cizinců trvale žijících na území mikroregionu

OBEC
Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Mikroregion Odersko

POČET CIZINCŮ V MIKROREGIONU ODERSKO
1. 1. 2011
1. 1. 2012
1. 1. 2013
1. 1. 2014
0
0
1
2
0
0
0
0
2
1
1
1
7
5
7
7
14
14
10
7
0
0
0
0
4
3
3
2
70
74
79
98
0
0
0
0
1
3
4
5
98
100
105
122

Zdroj:Ministerstvo vnitra České republiky,
Graf č. 7: Vývoj počtu cizinců na území Mikroregionu Odersko

Zdroj:Vlastní zpracování, Ministerstvo vnitra České republiky
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1.7 Infrastruktura občanské vybavenosti, kultura a sport
1.7.1 Školství
V deseti obcích mikroregionu působí celkem 9 základních škol, které ve školním roce 2013/2014
navštěvovalo 1 163 žáků. Kromě obcí Heřmánky a Luboměř se v každé obci mikroregionu
nachází alespoň malotřídní škola. Ve všech základních školách se vyučuje českým jazykem,
každá škola má svou školní družinu a jídelnu. Žáci druhého stupně z menších obcí navštěvují
nejčastěji školu v Odrách nebo Spálově. Součástí ZŠ Pohořská Odry jsou provozovány 2
praktické třídy a 1 speciální třída pro žáky s postižením. Jedná se o bývalou Zvláštní školu, která
byla v roce 2004 zrušena.
Tabulka č. 33: Přehled základních škol v Mikroregionu Odersko
2013/2014
VYUČOVÁCÍ
NÁZEV
JAZYK
ŽÁCI TŘÍDY

KAPACITA
ZŠ

DRUŽINA
(kapacita)

JÍDELNA

ZŠ Heřmanice u Oder

český

21

1-4

50

ano (30)

ano

ZŠ Jakubčovice nad
Odrou

český

49

1-5

110

ano (80)

ano

ZŠ Jeseník nad Odrou

český

40

1-5

120

ano (30)

ano

ZŠ Kunín

česky

181

1-9

220

ano (60)

ano

ZŠ Mankovice

český

19

1-5

50

ano (30)

ano

ZŠ Komenského, Odry

český

456

1-9

575

ano (75)

ano

ZŠ Pohořská, Odry

český

265

1-9

520

ano (85)

ano

ZŠ Spálov

český

104

1-9

270

ano (33)

ano

ZŠ Vražné

český

28

1-5

40

ano (30)

ano

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení MŠMT (http://rejskol.msmt.cz/skolyo.asp), vlastní šetření.

V regionu se nachází 12 mateřských škol, včetně 5 odloučených pracovišť, s celkovou
maximální kapacitou 596 žáků. Ve školním roce 2013/2014 mateřskou školu navštěvovalo
celkem 523 dětí.
Tabulka č. 34: Přehled mateřských škol v Mikroregionu Odersko
2013/2014
VYUČOVÁCÍ
NÁZEV
KAPACITA MŠ
JAZYK
DĚTI
MŠ Jakubčovice nad
Odrou

český

38

45

MŠ Jeseník nad Odrou

český

69

75

MŠ Kunín

česky

91

91

MŠ Mankovice

český

24

47

MŠ Čtyřlístek Odry

český

250

255

MŠ Spálov

český

43

50

MŠ Vražné

český

33

33

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení MŠMT (http://rejskol.msmt.cz/skolyo.asp), vlastní šetření.

Stránka | 28

Středoškolské studijní obory nabízejí dvě střední školy v Odrách, jejichž studijní plány jsou
zaměřeny na: ošetřovatelství, pedagogika, sociální činnost, krejčí, podnikání v technických
povoláních, podnikání v oborech obchodu a služeb, kadeřník, prodavač, rekondiční a sportovní
masér, výrobce textilií - kloboučnický plsťař, tak i v oborech studijních s maturitní zkouškou –
kosmetička. V Odrách navíc působí Základní umělecká škola s maximální kapacitou 300 žáků.
ZUŠ Odry má odloučené pracoviště ve Spálově.
Tabulka č. 35: Další školská zařízení v Mikroregionu Odersko
NÁZEV
MÍSTO
POZNÁMKA
Střední pedagogická škola a Střední
Vyučovací jazyk: český; celkem 5 studijních
zdravotnická škola svaté Anežky
Odry
oborů; max. počet žáků: 330; školní jídelna;
České
Domov mládeže (70 lůžek)
Střední škola, Odry, příspěvková
Vyučovací jazyk: český; 7 studijních oborů; max.
organizace
Odry
600 studentů; Domov mládeže (68 lůžek)
Základní umělecká škola Odry
Odry
Vyučovací jazyk: český; max. počet dětí: 300
Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení MŠMT (http://rejskol.msmt.cz/skolyo.asp)

1.7.2 Zdravotnictví a sociální péče
Centrem zdravotní a sociální péče mikroregionu je město Odry. Zde se nachází jediná nemocnice
v mikroregionu – Městská nemocnice Odry. Toto zdravotnické zařízení poskytuje lůžkovou i
ambulantní péči v rámci lékařských odborností (chirurgie, oční, gynekologie, stomatologie,
všeobecní lékaři, JIP, pediatrie, ortopedie, neurologie, ORL, kožní, psychiatrie, logopedie,
interní ambulance, rehabilitace, aj.) občanům nejen oderské spádové oblasti. V rámci nemocnice
se nacházejí také odborné poradny (kardiologická, cévní, gastrohepatologická, diabetologie a
revmatologická), pohotovostní služba a Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN). Ve městě Odry
je zajišťována také domácí zdravotnická péče.
Ve většině ostatních obcí působí stálé ordinace praktických lékařů pro dospělé a pro děti, do
některých obcí lékař dojíždí v uvedené dny v týdnu. Ordinace praktických lékařů – specialistů se
nacházejí pouze ve městě Odry, vyjma lékaře – stomatologa, jenž působí také v obcích
Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou a Kunín.
Mezi nejvýznamnější poskytovatele sociální péče patří příspěvková organizace Domov Odry
(zřizovaná KÚ MSK), pobočka charitativní organizace Charita Odry, jenž zajišťuje pečovatelské
a ošetřovatelské služby pro potřebné spoluobčany, vč. půjčovny kompenzačních pomůcek. Dále
jsou k dispozici tzv. sociální lůžka (kap. 10 lůžek) v rámci kapacity LDN v Městské nemocnici
Odry. Asociace rodičů a přátel postižených dětí ČR - Klub Zvoneček zajišťuje v Odrách sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ambulantní a terénní) a centrum denních služeb
(ambulantní).
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Heřmanice u
Oder
Heřmánky
Jakubčovice
nad Odrou
Jeseník nad
Odrou
Kunín
Odry
Luboměř
Mankovice
Spálov
Vražné
Mikroregio
n Odersko

ODBORNÝ LÉČEBNÝ
ÚSTAV

DOMOV
DŮCHODCŮ,
PRO
PENZIONY
DŮCHODCE
DŮM
S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU

LÉKÁRNA

OPL – specialisty

OPL- gynekologa

OPL - stomatologa

OPL pro děti

OBEC

OPL pro dospělé

Tabulka č. 36: Počty zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče v Mikroregionu Odersko

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

0

1

0

0

1*

0

0

0

1
1
5
0
0
1
0

0
1
2
0
0
1
0

1
1
5
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
3
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
LDN
0
0
0
0

9

6

6

1

7

2

1

0

1

Zdroj: Registr zdravotnických zařízení (www.uzis.cz), vlastní šetření
Pozn.: OPL – ordinace praktického lékaře

* V Jakubčovicích nad Odrou pouze výdejna léků
1.7.3 Kultura a sport
K pořádání kulturních akcí, jako jsou např. koncerty, výstavy, divadelní představení, zábavy,
plesy apod., má většina obcí mikroregionu k dispozici vlastní kulturní sál. V obci Vražné,
v areálu TJ Sokol, se nachází venkovní amfiteátr, jenž je využíván pro pořádání společenských
akcí v letním období. Další venkovní amfiteátr s kapacitou několik tisíc lidí byl v roce 2006
otevřen ve Sportovně rekreačním areálu TJ Slavoj Jeseník nad Odrou.
Divadlo se v mikroregionu nenachází, nicméně divadelní představení jsou v obcích pořádána
v objektech kulturních domů, sokoloven, apod. V Odrách působí soubor, který realizuje
představení loutkového divadlo. Filmová představení se konají v kinokavárně Dělnického domu
Odry.
Ve městě Odry mohou zájemci navštívit Muzeum Oderska, Muzeum městského práva – Katovna
Odry, Odry – Loučky Vodní mlýn Wesselsky. V obci Vražné, místní část Hynčice se nachází
rodný dům Johanna Gregora Mendla, jenž je přístupný veřejnosti jako muzeum známého rodáka,
v roce 2007 komplexně rekonstruovaný. V obci Kunín se nachází barokní zámek, který náleží
k nejcennějším památkám baroka v rámci celé Moravy.
Pro volnočasové aktivity dětí a mládeže je využíván mj. rekreační areál Vražné (stanování,
táboření, využití sportovišť), Jakubčovice n/O, sportovní areál se dvěma hřišti, ubytováním a
v letním období možnost občerstvení, či dětské rekreační středisko ve Spálově, jenž slouží
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především pro konání škol v přírodě a dětské tábory. Školy v přírodě, sportovní soustředění,
víkendové pobyty rodičů s dětmi a jiné aktivity lze rovněž provozovat ve Sportovně rekreačním
areálu TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, kde se mimo jiné nachází nově zrekonstruovaná ubytovna
pro 48 osob, tělocvična a další zázemí.

KRYTÝ BAZÉN

1

1

1

7

4

9

0

1

2

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
1

1
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1

4
0
1
1
1
0

0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
1
0

1
3
1
1
1
5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

TENISOVÉ
KURTY

MUZEUM

KOUPALIŠTĚ

3

KOSTEL

STADION,
HŘIŠTĚ

KULTURNÍ DŮM

1

KNIHOVNA

TĚLOCVIČNA,
HALA

Odry
Heřmanice
u Oder
Heřmánky
Jakubčovice
nad Odrou
Jeseník nad
Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Spálov
Vražné

KINO

OBEC

STŘEDISKO PRO
VOLNÝ ČAS
DĚTÍ

Tabulka č. 37: Vybavenost mikroregionu kulturními a sportovními zařízeními

Zdroj: www.risy.cz

V mikroregionu působí široké spektrum kulturních spolků a organizací. Ať už se jedná o
divadelní soubory (Lojza z Oder), hudební skupiny a sbory (Oderští trubači), taneční kluby
(Taneční klub Dělnického domu Odry) či hudební kluby (OS Village sound Odry), je jejich
působnost široká a repertoár nejen mezi místními obyvateli velice oblíbený.
V oblasti se každoročně koná řada tradičních kulturních a sportovních akcí, které hojně
navštěvují nejen místní občané, ale také návštěvníci z širšího okolí. Mezi nejvýznamnější patří
především:
 Oderský den (Odry)
 Oderská mlýnice (závod horských kol)
 Mezinárodní varhanní festival (Odry)
 Pouť u Skály Panny Marie (pořádá Farní úřad Spálov)
 Jízda osením (Jeseník nad Odrou a okolní obce)
 Jesenická šlapačka (Jeseník nad Odrou a okolní obce)
 Slavnosti obcí (Odry, Vražné, Jeseník nad Odrou, Kunín)
 Mezinárodní turnaj v malé kopané (Jeseník nad Odrou)
Především v malých obcích byly v posledních letech obnoveny staré zvyky a tradice. Zde jsou
velice vítané tradiční venkovské zábavy a zvyky typu pálení čarodějnic či stavění a kácení máje.
V zimních měsících patří ke společenskému dění rozsvěcování vánočního stromu, vánoční
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koncerty a jarmarky, zjara se koná masopustní veselí společně s pochováváním basy. Kromě
výše uvedených se v obcích konají pravidelně různé sportovní turnaje, soutěže, festivaly a
sportovní ligy.
V mikroregionu se nachází celá řada historicky významných památek. Za zmínku stojí např.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století (Vražné), Farní kostel sv. Jakuba Většího
(Spálov), Kostel Navštívení Panny Marie z 18. století (Heřmanice u Oder), Barokní zámek
Kunín (Kunín), Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou z 18. stol., Kostel
Nejsvětější Trojice (Odry), Kostel sv. Bartoloměje ze 14. století (Odry) či Zvonička na návsi
ze 17. století (Jakubčovice nad Odrou). Kulturní památky ve městě Odry jsou soustředěny
především v Městské památkové zóně, která zahrnuje centrum města a je tvořena renesančními
měšťanskými domy, sochou Nanebevzetí Panny Marie, kašnou s pozůstatky středověkého
opevnění s polokruhovitou baštou.
Každá z obcí mikroregionu má vybudované minimálně základní sportovní zázemí. Větší
sportovní areály se nacházejí v Odrách, Jakubčovicích nad Odrou a Jeseníku nad Odrou
odpovídají svým vybavením také kritériím využitelnosti pro cestovní ruch. Sportovní areál města
Oder zahrnuje fotbalový stadion, čtyři antukové tenisové kurty, volejbalové kurty, malorážkovou
střelnici a moderní koupaliště s tobogánem, vodními a jinými sportovními atrakcemi.
Významným sportovním zařízením je HEI park Tošovice (místní část Oder), jenž je využitelný
jak pro letní, tak i zimní aktivity. Součástí areálu jsou sjezdové tratě, snowboardpark,
snowtubing, bobová dráha, přírodní nádrž s možností koupání, restaurace, ubytování v 4* hotelu
a další (trampolíny, skluzavky, horolezecká stěna, lanové centrum).

1.8 Ekonomika a podnikání
Mikroregion Odersko patří k ekonomicky mírně podprůměrným regionům v ČR. Město Odry
získalo v roce 2014 (za Moravskoslezský kraj) již počtvrté v řadě ocenění Město pro byznys
týdeníku Ekonom.
Tabulka č. 38: Počet podnikatelských subjektů v mikroregionu v porovnání s většími celky

OBEC
Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice
nad
Odrou
Jeseník nad Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Mikroregion
Odersko

POČET
POČET
PODNIKATELSKÝCH
OBYVATEL
SUBJEKTŮ

POČET
PODNIKATELSKÝCH
SUBJEKTŮ NA 1000
OBYVATEL
199
231

65
40

326
173

123

648

189

338
309
54
95
1 443
133
128

1 926
1 872
366
580
7 361
891
832

175
165
147
163
196
149
153

2 728

14 975

182
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ORP Odry
Moravskoslezský
kraj

3 264

17 217

189

248 500

1 229 832

202

Zdroj: ČSÚ, statistiky jednotlivých obcí, 31. 12. 2013

Nejvíce podnikatelských subjektů vzhledem k počtu obyvatel působí v Heřmánkách, v
Heřmanicích u Oder a v Odrách.
1.8.1 Struktura ekonomiky mikroregionu
V ekonomice Mikroregionu Odersko výrazně převládá sektor služeb 59,05 %. S 29 % je na
druhém místě průmysl. Za zmínku stojí míra podílu priméru (zemědělství, lesnictví a rybolov),
která dosahuje hodnot výrazně převyšující průměr Moravskoslezského kraje i ČR.
Graf č. 8: Ekonomické subjekty podle odvětví činnosti

Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ (31. 12. 2013)
Tabulka č. 39: Ekonomické subjekty v mikroregionu - podle odvětví činnosti

OBEC
Heřmanice u
Oder
Heřmánky
Jakubčovice
nad Odrou
Jeseník nad
Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov

ZEMĚDĚL.,
LESNICTVÍ,
RYBOLOV

PODÍL

PRŮMYSL,
PODÍL SLUŽBY PODÍL
STAVEBNICTVÍ

21

32,3 %

12

18,46 %

32

49,23 %

11

27,5 %

14

35 %

15

37,5 %

11

8,94 %

39

31,7 %

73

59,35 %

35

10,36 %

122

36,09 %

181

53,55 %

26
15
6
153
27

8,41 %
27,8 %
6,32 %
10,6 %
20,3 %

98
25
25
378
40

31,72 %
46,3 %
26,32 %
26,2 %
30,1 %

185
14
64
912
66

59,87 %
25,93 %
67,37 %
63,2 %
49,62 %
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Vražné
Mikroregion
Odersko
ORP Odry
MSK

14

10,94 %

45

35,16 %

69

53,9 %

319

11,69 %

798

29,25 %

1 611

59,05 %

360
8 626

11,03 %
2,48 %

946
58 175

28,98 %
23,41 %

1958
69 381

59,99 %
27,92 %

Zdroj: ČSÚ, 31. 12. 2013

Z pohledu právní subjektivity mají v mikroregionu největší podíl fyzické osoby – podnikatelé
(74,6 %). Obchodní společnosti a družstva tvoří pouze 6,16 % podnikatelských subjektů.
Graf č. 9: Ekonomické subjekty podle právní formy

Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka č. 40: Ekonomické subjekty v mikroregionu - podle právní formy

OBEC

PODNIKATELÉ
, FYZICKÉ
OSOBY

Heřmanice u
Oder
Heřmánky
Jakubčovice
nad Odrou
Jeseník nad
Odrou
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry
Spálov
Vražné
Mikroregio
n Odersko
ORP Odry
MSK

OBCHODNÍ
PODÍL SPOLEČNOST
I A DRUŽSTVA

JINÉ
PODÍL PRÁVNÍ PODÍL
FORMY

41

63,08 %

2

3,08 %

22

33,85 %

32

80,00 %

2

5%

6

15,00 %

87

70,73 %

7

5,69 %

29

23,58 %

254

75,15 %

12

3,55 %

72

21,30 %

229
45
72
1060
102
101

74,11 %
83,33 %
76 %
73,46 %
76,69 %
78,91 %

20
2
7
106
6
4

6,47 %
3,70 %
7,37 %
7,35 %
4,51 %
3,13 %

60
7
16
277
25
23

19,42 %
12,96 %
16,84 %
19,20 %
18,80 %
17,97 %

2 023

74,16 %

168

6,16 %

537

19,68 %

2 458
198 462

75,31 %
79,86 %

243
27 247

276
22 791

8,46 %
9,17 %

7,44 %
10,96 %

Zdroj: ČSÚ, 31. 12. 2013

1.8.2 Největší zaměstnavatelé v mikroregionu
Semperflex Optimit s.r.o. (cca 560 zaměstnanců)
Firma vyvíjí a vyrábí především hydraulické a průmyslové hadice, pryžové potahy aj.
Mateiciuc, a.s. (100 – 199 zaměstnanců)
Výrova plastových výrobků, zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení.
Hein & spol. – keramické závody, spol. s.r.o. (100 – 199 zaměstnanců)
Výroba keramických obkládaček a dlaždic, stravování v restauracích, u stánků a v mobilních
zařízeních, provozování sportovních zařízení, ostatní zábavní a rekreační činnost.
Velká většina velkých firem sídlí v Odrách. Z ostatních obcí je nejvýznamnějším
zaměstnavatelem společnost EUROVIA Kamenolomy a.s., s.r.o., která se zabývá těžební
činností, AGRO JESENICKO a.s., Zemědělská a.s., Spálov.
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Tabulka č. 41: Největší zaměstnavatelé se sídlem na území mikroregionu

ZAMĚSTNAVATEL

SÍDLO

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Výroba
pryžových
výrobků
EUROVIA Kamenolomy a.s., Jakubčovice Těžba a úprava kameniva,
s.r.o.
n. O.
písků.
Hein & spol. - keramické
Výroba
keramických
Odry
závody, spol. s r.o.
obkládaček a dlaždic
Městská nemocnice v Odrách Odry
Ústavní zdravotní péče
Výroba plastových desek,
MATEICIUC, a.s.
Odry
fólií, hadic
Všeobecné
činnosti
Město Odry
Odry
veřejné správy
Všeobecné
strojírenské
SUM ODRY, s.r.o.
Odry
činnosti
Výroba
elektromotorů,
LISOVNA AD, s.r.o.
Odry
generátorů
Domov Odry, příspěvková
Odry
Ústavní sociální péče
organizace
Střední
škola,
Odry,
Vzdělávání na středních
Odry
příspěvková organizace
odb. učilištích
Základní
škola
Odry,
Odry
Základní vzdělávání
Komenského
Základní škola a Mateřská
Spálov
Základní vzdělávání
škola Spálov, p.o.
Rostlinná a živočišná
Agro Odersko, a.s.
Odry
výroba
Mateřská škola Čtyřlístek
Odry
Předškolní výchova
Odry, p.o.
Základní škola, Pohorská
Odry
Základní vzdělávání
Rostlinná a živočišná
Zemědělská a.s. Spálov
Spálov
výroba
Rostlinná a živočišná
AGRO JESENICKO a.s.
Jeseník n. O.
výroba
Výroba
plastových
Gerlich Odry, s.r.o.
Odry
výrobků
Pemat Trading s.r.o.
Jeseník n. O.
Semperflex Optimit s.r.o.

Odry

POČET
ZAMĚSTNANCŮ
500 - 999
100 - 199
100 - 199
100 - 199
100 - 199
100 - 199
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
25 - 49
25 - 49
25 - 49
25 - 49
24 - 49
20 - 24
20 - 24
20 - 24

Zdroj: MFČR, Databáze ARES, 2014.

1.9 Doprava
1.9.1 Silniční doprava
Území Mikroregionu Odersko lze zařadit k oblastem s dobrou dopravní dostupností (z hlediska
počtu obyvatel, hustoty osídlení, stávajícího výskytu podnikatelských subjektů a jejich
geografickém rozmístění v území) především díky přítomnosti dálnice D1 (exity 321 a 330) a II.
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(resp. III.) železničního koridoru. V těsné blízkosti regionu prochází rychlostní silnice R48 .
Vzdálenost této komunikace je 6 - 23 km, resp. cca 10 - 30 min. z jednotlivých obcí.
Obrázek č. 1: Silniční síť v Mikroregionu Odersko

Zdroj: www.mapy.cz

Významné silniční komunikace procházející vybranými obcemi Mikroregionu Odersko:
 Silnice I/47 (Bělotín - Odry - Ostrava)
Dvoupruhová komunikace procházející středem mikroregionu s lokálně nevyhovujícími
parametry (zejména nedořešený obchvat Oder). Denní intenzita motorových vozidel se pohybuje
v rozmezí od 3 339 do 6 107.

 Silnice I/57 (Krnov – Fulnek – Kunín – Brumov)
V rámci regionu zajišťuje propojení s východní částí Zlínského kraje a je spojnicí s dálnicí D1.
Denní intenzita motorových vozidel v obci Kunín je od 4 837 do 9 865.
Silnice II/441 (Odry - Jakubčovice n. O. - Potštát)
Komunikace prochází oblastí Oderských vrchů a vojenského prostoru Libavá. Denní intenzita se
pohybuje od 1 633 do 1 791 motorových vozidel.


Silnice II/442 (Jakubčovice n. O. - Vítkov - Horní Benešov)
Komunikace plní funkci „tangenty“ vedené v JZ partii okresu Opava. Komunikace vykazuje
místní směrové, sklonové a šířkové závady (zejména nezbytná přeložka ve Vítkově). Denní
intenzita na úseku v mikroregionu dosahuje 3 002 motorových vozidel.


 Dálnice D1 (Praha – Brno – Vyškov – Hulín – Přerov – Lipník nad Bečvou –
Bělotín – Ostrava – st. hranice ČR/PL (včetně nedostavěných úseků)
Dálnice D 1 doplnila chybějící dálniční připojení ostravsko-karvinské aglomerace na stávající
dálniční síť České republiky a na transevropské sítě TEN vedené v trase Katovice - Ostrava Brno - Vídeň.
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Vzdálenost dálnice je 0,5 - 18 km, resp. cca 1 - 25 min. z jednotlivých obcí mikroregionu. Denní
intenzita na úseku dálnice v úseku Mankovice byla 13 761 motorových vozidel v roce 2010.
Hustota dopravy na současných silnicích mikroregionu patří v celokrajském kontextu
k průměrným, jak ukazuje následující tabulka. Význam těchto komunikací po vybudování
dálnice klesá. Silnice I/47 bude převedena do kategorie II. třídy, tj. do majetku
Moravskoslezského kraje.
Tabulka č. 42: Intenzita dopravy na silnicích v mikroregionu

SILNICE
I/47
I/47B
I/47
I/47
I/47
I/47
I/47
II/441
II/441
II/442
III/4419
III/4734
III/4623
III/4735
III/4623

ČÍSLO
ÚSEKU
7-0370
7-0361
7-0363
7-0362
7-0367
7-0364
7-0369
7-4100
7-4090
7-2890
7-5611
7-4710
7-5616
7-4720
7-2888

ÚSEK MĚŘENÍ
Odry - Fulnek
Odry město (ul. 1. máje)
Odry město (ul. Hranická)
Odry město (ul. tř. Osvobození)
Odry město (ul. tř. Osvobození)
Odry město (ul. Skřivančí)
Odry - Bělotín
Odry - Jakubčovice n. O.
Jakubčovice n. O. - Potštát
Jakubčovice n. O. - Heřmánky
Odry město (ul. Vítkovská)
Odry - Mankovice
Odry (Vítovka) - Heřmanice u Oder
Odry - Vražné
Heřmanice u Oder - Odry (Kamenka)

POČET VOZIDEL ZA
24 HODIN
3 339
4 802
6 107
4 064
4 067
3 216
2 706
1 791
1 633
3 002
2 937
1 669
434
610
523

Zdroj: ŘSD ČR, Sčítání dopravy, 2010

Obce Mikroregionu Odersko jsou zapojeny do Integrovaného dopravního systému ODIS, který
se postupně rozvíjí od roku 2007 a dnes již zahrnuje většinu území kraje.
1.9.2 Železniční doprava
Mikroregion Odersko je napojen na páteřní síť železniční dopravy v Moravskoslezském kraji,
prostřednictvím II. (resp. III.) železničního koridoru.
Mikroregionem procházejí tyto tři železniční tratě, které se využívají jak pro osobní, tak pro
nákladní dopravu:
 Trať 270 (Bohumín – Přerov)
Nejvýznamnější dvoukolejná trať mezinárodního významu, která vede v jižní části mikroregionu
přes obec Jeseník nad Odrou. Projíždí zde vlaky všech kategorií jak v rámci osobní, tak nákladní
přepravy.
Trasu Olomouc/Přerov - Studénka - Ostrava - Bohumín využívá cca 8 000 cestujících denně.

Trať 276 (Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou)
Jednokolejná lokální trať s nízkou průměrnou cestovní rychlostí, vedoucí přes obce Mankovice,
Odry, Jakubčovice nad Odrou a Heřmánky. V provozu je osobní i nákladní doprava.
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Tabulka č. 43: Dostupnost veřejné vlakové dopravy v obcích mikroregionu

OBEC
ZASTÁVKY
Heřmanice u Oder
0
Heřmánky
1
Jakubčovice n. O.
1
Jeseník n. O.
1
Kunín
0
Luboměř
0
Mankovice
1
Odry
2
Spálov
0
Vražné
0
Mikroregion
6
Odersko

LINKY V ODIS
1 (V33)
1 (V33)
1 (V3)
1 (V33)
1 (V33)
2

Zdroj: Koordinátor ODIS, 2014

1.9.3 Veřejná autobusová doprava
Nejvýznamnější dopravní spojení je na trase Odry - Nový Jičín, které využívá celkem
2 000 - 2 400 cestujících denně. Autobusovou linkovou dopravu zajišťují zejména společnosti
ARRIVA Morava a.s. a TQM-holding s.r.o.
Tabulka č. 44: Dostupnost veřejné autobusové dopravy v obcích mikroregionu

OBEC
ZASTÁVKY LINKY V ODIS
Heřmanice u
3
4 (232, 238, 682, 686)
Oder
Heřmánky
1
2 (238, 682)
Jakubčovice
3
4 (238, 681, 682, 685)
n. O.
Jeseník n. O.
12
5 615,616,667,669,687
Kunín
4
6 (612,614,618,620,625,630)
Luboměř
3
1 (681)
Mankovice
5
4 (615,619,620,687)
Odry
24
11 (232,238,615,619,620,678,681,682,684,685,686,920083)
Spálov
4
1 (681)
Vražné
6
4 (615,619,620,920083)
Mikroregion
62
21
Odersko
Zdroj: Koordinátor ODIS, 2014

ARRIVA Morava a.s.
612 Nový Jičín – Kunín – Bílovec
614 Nový Jičín – Kunín - Fulnek
615 Nový Jičín - Jeseník nad Odrou - Vražné – Odry
616 Nový Jičín – Jeseník nad Odrou/Blahutovice
618 Nový Jičín – Kunín - Fulnek
619 Fulnek – Odry/ Pohoř
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620 Nový Jičín - Suchdol nad Odrou – Odry
625 Nový Jičín – Kunín – Bílovec
630 Nový Jičín – Kunín – Ostrava
667 Nový Jičín – Jeseník nad Odrou – Heřmanice u NJ
669 Nový Jičín – Jeseník nad Odrou/Hůrka – Hustopeče nad Bečvou
678 Ostrava - Klimkovice - Bílovec - Fulnek - Odry
681 Odry - Spálov – Luboměř/Heltínov
682 Odry – Odry - Jakubčovice nad Odrou - Vítkov
684 Odry - Fulnek
685 Odry - Dobešov
687 Suchdol n.Odrou - Jeseník nad Odrou/ Blahutovice
920076 (895) Luboměř – Spálov
920083 (895) Vražné – Odry
920086 (895) Odry – Opava, východ

TQM-holding s.r.o.
232 Vítkov - Fulnek - Odry
238 Vítkov - Heřmánky - Odry
678 Ostrava - Klimkovice - Bílovec - Fulnek

1.9.4 Ostatní doprava
1.9.4.1 Letecká doprava
Na území mikroregionu se nenachází žádné letiště. Je zde však díky dálnici D1 skvělá dopravní
dostupnost na Letiště Leoše Janáčka Ostrava (dojezdová doba od 20 do 40 min.). Mezinárodní
letiště je důležitým leteckým dopravním centrem regionu.
1.9.4.2 Vodní doprava
V mikroregionu se nenachází žádná využitelná vodní cesta (splavná řeka) ani účelová vodní
cesta (kanál, přehrada).

1.10 Technická infrastruktura
Technická infrastruktura - míra vybavenosti technickou infrastrukturou (napojení domů na
elektrickou energii, plyn, vodovod, kanalizaci, čistírnu odpadních vod) je v jednotlivých obcích
odlišná. Dostupnost elektrické energie a pitné vody je bezproblémová. Situace v oblasti
nakládání s odpadními vodami je však odlišná. Pouze 4 obce jsou napojeny na kanalizaci a ČOV.
Současná legislativa napomáhá k výstavbám domácích čističek či jiným technologiím pro
zpracování odpadních vod, což kladně přispívá ke zlepšení stávajících poměrů. Většina obcí je
plynofikována.
Tabulka č. 45: Technická infrastruktura SO ORP Odry

Odry
Heřmánky
Heřmanice u Oder
Jeseník nad Odrou
Kunín

Veřejný vodovod Kanalizace ČOV Plynofikace
A
A
A
A
A
N
N
A
A
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Stránka | 40

Mankovice
Jakubčovice nad Odrou
Vražné
Luboměř
Spálov
Zdroj: www.risy.cz

A
A
A
A
A

N
N
N
N
A

N
N
N
N
A

A
A
A
N
N

Elektroenergetika
Částí území Mikroregionu Odersko vede trasa VN 440kV do rozvodny Hladké Životice a
zároveň trasa 110 kV, která napájí rozvodnu ve městě Odry.
Teplárenství
V regionu se nevyskytují rozsáhlejší soustavy CZT. V malých obcích převládá decentralizované
zásobování teplem se samostatnými zdroji pro rodinné domy, bytové domy, objekty vybavenosti
a podnikatelské sféry. V Odrách se vyskytují malé soustavy CZT, vytápěné plynovými
kotelnami.
Telekomunikace
Na území Mikroregionu Odersko se nacházejí zařízení všech tří největších mobilních operátorů
působících na území ČR – O2, T-Mobile a Vodafone.
Vysokorychlostní připojení k internetu je dostupné ve všech obcích mikroregionu, převážně
formou ADSL a Wi-fi.
Odpadové hospodářství
Na území Oderska se nacházejí níže uvedená zařízení pro nakládání s odpadem. Tabulka č. 46
zobrazuje zařízení pro nakládání s odpadem v Mikroregionu Odersko.
Tabulka č. 46: Zařízení pro nakládání s odpadem

Provozovatel
Daniel Král
SITA CZ a.s.
Radovan Chromek
EXPOL TRADE, s.r.o.

Umístění

Zařízení

Platnost
provozu
30. 6. 2015
30. 4. 2016
30. 11. 2015
30. 4. 2015

k. ú.
Recyklace pryže
k. ú.
Sklad NO, Odry
k. ú.
Sběrna kovových odpadů
k. ú.
Sběrna Odry
k. ú.
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr Odry
Zdroj: Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady - Krajský úřad Moravskoslezského kraje
(2014)
Ochrana před povodněmi na území Mikroregionu Odersko
O nebezpečí související s povodněmi, avizované předpovědní službou, dosažených stupních
povodňové aktivity na vodních tocích, nebo vodních dílech, informuje KOPIS HZS MSK.
Povodňové orgány obcí jsou o situaci na vodních tocích informovány prostřednictvím hlásné
služby povodňového orgánu. Obce bezprostředně ohrožené manipulací na vodním díle jsou
informovány přímo správou vodního díla.
Informace o povodňové situaci a předpokládaném vývoji lze získat na internetové stránce Povodí
Odry na www.povodiodry.cz. Informace jsou průběžně aktualizovány a jsou veřejně přístupné.
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1.11 Cestovní ruch
1.11.1 Základní vymezení turistické oblasti
1.11.1.1 Základní charakteristika cestovního ruchu v turistické oblasti
Destinace poskytuje dostatek příležitostí pro rozvoj jak aktivních, tak pasivních pobytových
forem dovolené - rekreace. Nachází se zde atraktivní místa, jak z hlediska přírodních
zajímavostí, architektonických památek, gastronomie, tak i sportovního vyžití. Obecně se však
nejedná o TOP atraktivity celostátního významu, které se nacházejí např. v turistických
oblastech, jako jsou Jeseníky, Beskydy. Díky své poloze (rozhraní pohoří Nízký Jeseník a
Moravské brány, blízkost CHKO Poodří) se destinace postupně stává vyhledávaným místem,
především pro milovníky přírody, venkovské turistiky, sportovních aktivit (spíše méně náročná
pěší a cykloturistika z hlediska výškového profilu tras). Značené pěší a cyklotrasy jsou vedeny
pestrou a pro návštěvníky atraktivní krajinou, často v nivě a po terasách kolem řeky Odry.
Zájemci o hipoturistiku zde také naleznou zázemí. V případě dostupnosti sněhové pokrývky je
hojně využíván skiareál v Heiparku Tošovice.
Sledovaná oblast se vyznačuje spíše návštěvníky (odhaduje se, že tuzemských návštěvníků je
90%), kteří vyhledávají krátkodobější (2-4 denní) nebo jednodenní pobyty. Území využívají
v letních obdobích často sportovní kluby na kondiční soustředění, různé tábory a školská
zařízení. Velmi ovlivňuje návštěvnost typ ročního období (jaro a podzim jsou návštěvníky méně
vyhledávanými obdobími) a výkyvy počasí (teplé zimy, deštivé letní období).
Jako další charakteristické rysy území lze uvádět:
 Velmi dobrá kvalita životního prostředí na většině území regionu, přírodně a turisticky
velmi zajímavé lokality (CHKO Poodří, Oderské vrchy), mokřady mezinárodního
významu, existence naučných stezek.
 Region je rodištěm řady významných historických osobností veřejného, vědeckého,
duchovního a uměleckého života.
 Deficit restauračních zařízení s nabídkou místních kulinářských specialit, vycházejících z
historického vývoje a venkovského charakteru regionu.
 Příslušnost k historickému regionu s řadou objektů zapsaných v seznamu nemovitých
kulturních památek a výrazně zachovalým rysem venkovského regionu s lidovou
architekturou.
1.11.1.2 Předpoklady destinace pro cestovní ruch
Území má vzhledem k reliéfu, výškovému profilu, výborné podmínky pro pěší turistiku a
cykloturistiku. Oblastí prochází několik kvalitně značených tras, která propojují atraktivní místa.
Navzdory nízké nadmořské výšce a ne příliš příznivým klimatickým podmínkám, se zde podařilo
vytvořit lyžařský areál („Heipark“ v Tošovicích), kde jsou vytvořeny sjezdovky pro lyžaře,
snowpark a snowtubing. Pro svou malebnost, řadu hodnotných přírodních prvků a zachovalých
rostlinných i živočišných společenstev byly některé oblasti regionu prohlášeny za chráněná
území. Přírodní dominantou je CHKO Poodří s unikátními lužními lesy, mokřadními loukami a
soustavami rybníků. Přítomnost CHKO v území na jedné straně přispívá k atraktivnosti regionu,
na straně druhé vytvářejí určité bariéry rozvoje cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Dále
se jedná o Přírodní park Oderské vrchy, přírodní rezervace „Oderské rybníky“, přírodní památka
„Meandry staré Odry“ a jiné.
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Z hlediska dopravy, zájmové území lze zařadit k oblastem s velmi dobrou dopravní dostupností,
obslužností. Územím procházejí dvě silnice I. třídy. Silnice č. 47 Přerov – Hranice – Odry –
Fulnek – Bílovec – Ostrava a č. 57 z Nového Jičína přes Fulnek do Opavy. Odry jsou s ostatními
obcemi propojeny místními autobusovými linkami. Městy současně prochází také dálkové
autobusové spoje. Jistým omezením je blízkost Vojenského újezdu Libavá (např. pro obce
Spálov, Luboměř). Oblastí prochází dálnice D1, na které jsou zbudovány dálniční exity 321.
Přítomnost dálnice D1 je pro území významných rozvojovým potenciálem nejen z pohledu
cestovního ruchu. Z hlediska železniční a letecké dopravy je území taktéž dobře dostupné.
Občané mohou využívat přepravu po I. železničním koridoru, včetně navazující sítě lokálních
tratí ze Suchdolu nad Odrou (tratě č. 276 a 277). Mezinárodní letiště Ostrava Mošnov je
vzdálené z města Oder 32 km.
1.11.1.3 Potenciál cestovního ruchu
V průběhu posledních 15 let došlo na Odersku k výraznému zvýšení potenciálu infrastruktury
v rámci cestovního ruchu, a to díky mnoha rekonstrukcím historických památek, investicím do
ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení, které jsou vhodné jak pro individuální, tak
hromadné návštěvy.
Centrem cestovního ruchu se bezpochyby stalo město Odry, které je atraktivní především svými
historickými centry a architektonickými památkami, včetně církevních staveb. Město Odry mimo
jiné disponuje ve své místní části Tošovice celoročně provozovaným sportovním areálem
Heipark, který láká turisty všech kategorií.
Předpoklady, možnosti a potenciál pro další rozvoj:
 zajištění intenzivnější propagace, zvýšení povědomí cílových skupin o atraktivitách v
území a samotné značce "Moravské Kravařsko", propojení podnikatelů zapojených do
cestovního ruchu,
 profesionalizace řízení sledovaného území v oblasti rozvoje cestovního ruchu (personální
posílení, tvorba a naplňování strategického, resp. marketingového, plánu rozvoje
cestovního ruchu destinace,
 implementace zážitkových balíčků služeb (spolupráce s okolními turistickými oblastmi),
návštěvnické slevové karty,
 realizace podnikatelských záměrů: Heipark Tošovice (výstavba golfového hřiště, golfové
akademie, rozšíření ubytovacích kapacit),
 rozšíření projektu Krajina břidlice (Vítkovsko) na území Oderska, včetně vytvoření
produktů cestovního ruchu vztahující se k hornické minulosti tohoto regionu
(zpřístupnění uzavřených břidličných štol pro návštěvníky, vytvoření expozice k těžbě
nerostů a nových naučných stezek),
 obnova původních a založení nových kulturních, společenských tradic a sportovních akcí
v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu v regionu,
 další rozvoj a rozšíření odbavovacích kapacit mezinárodní letiště Ostrava – Mošnov,
 zlepšení stavu případně dobudování sportovišť pro rekreační sport a zařízení pro volný
čas a aktivní formy odpočinku,
 využití stoupající obliby nových forem rodinné rekreace na venkově (agroturistika, letní
byty)
 rostoucí zájem o krátkodobé (např. víkendové) pobyty na venkově,
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 obnova a rozvoj kulturních tradic, řemesel tradičních zvyků atraktivních pro rozvoj
cestovního ruchu s využíváním místních zdrojů,
 stále rostoucí zájem o rekreační a rekondiční aktivity spojené zejména s cykloturistikou,
pobyty v přírodě, rybařením atd.,
 Poloha regionu ve vztahu k významným potenciálním cílovým trhům – OstravskoKarvinská aglomerace, Polsko, Slovensko.
Top atraktivity oblasti:
Sportovně-rekreační areál Heipark Tošovice,
Barokní zámek Kunín,
Městská památková zóna Odry,
Rodný dům J. G. Mendela,
Vodní mlýn Wesselsky,
Poutní místo u skály Panny Marie ve Spálově,
Rozhledna na Pohoři,
Františkova cesta v Blahutovicích
Veřejně přístupné minerální prameny Jeseník nad Odrou
Nejvýznamnější každoroční kulturní a sportovní akce:
Společensko-kulturní akce na Zámku v Kuníně (Zámecké slavnosti, srazy auto/moto veteránů,
vernisáže/výstavy),
Oderská mlýnice v rámci seriálu závodů Kolo pro život,
Liturgická pouť ve Spálově (Pouť ke skále Panny Marie),
Akce pořádané spolky (např. Hasiči),
Cykloturistické akce ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.
Vybrané atraktivity v blízkém okolí sledovaného území:
Zámek Hradec nad Moravicí,
Městská památková rezervace Nový Jičín,
Vodní nádrž Slezská Harta,
Údolí Moravice (turistika v údolí řeky, potenciál vodních sportů na řece Moravici při zajištění
sjízdnosti),
Zřícenina hradu Starý Jičín,
Štramberk / Kopřivnice / Hukvaldy,
Technické a jiné památky Ostravy
Zbrašovské aragonitové jeskyně – Teplice nad Bečvou
Hranická propast – Hranice
Plánované investice
Mezi významné akce lze, které se mají realizovat lze zařadit výstavbu golfového hřiště v areálu
Heiparku v Tošovicích, včetně rozšíření ubytovacích kapacit a rozšíření sportovišť, dokončení
cyklostezky Střecha Evropy.
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1.11.1.4 Obecné trendy cestovního ruchu a jejich předpokládaný dopad na cestovní ruch
v turistické oblasti
Obecné trendy cestovního ruchu
1) Návrat k přírodě a venkovu, lidé se více zajímají o svou fyzickou kondici a své zdraví,
poptávka po wellness pobytech, pobyty v přírodě, aktivní dovolená, relaxačních
aktivitách, cykloturistika, naučné stezky.
2) Trend krátkodobější dovolené, pokles počtu přenocování.
3) Poptávka po snadné dopravní dostupnosti.
4) Snaha o individuálních přístup, subjekty se snaží o tvorbu nabídky svých produktů,
služeb s podmínkami šitými na míru jednotlivým spotřebitelům. Customizované balíčky,
zákazník si vytvoří turistický balíček dle svých představ.
5) Lidé touží ve větší míře po aktivní dovolené spojené s poznáváním. Tento jev také
souvisí s rostoucí cenou lidského času. Navýší se poptávka po umění, kultuře a historii.
6) Rostoucí intenzita využívání informačních a komunikačních technologií, nárůst počtu
uživatelů s "chytrými" mobilními zařízeními (telefony, tablety, GPS / internetová
konektivita, QR/NFC kódy) - možnost využití pro CR. Rostou nákupy turistických
produktů a služeb, stejně jako rezervace pobytů a vstupů do zařízení, na internetu.
7) Udržitelný rozvoj, poroste zájem o „zelený cestovní ruch“, bioprodukty, ekofarmy a
lokální produkty vyráběné s co nejmenším dopadem na životní prostředí.
8) Jistota a bezpečí, poroste poptávka po pohodlí, kvalitě a bezpečí turistických destinací.
9) Zvyšování výdajů z veřejných prostředků na propagaci CR.
10) Zvyšování důrazu na regionální aspekty a rozvoj cestovního ruchu v regionech.
11) Změny spotřebitelského chování v cestovním ruchu – např. rostoucí náročnost zákazníků
cizinců i českých občanů) na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.
12) Růst mobility, zvyšování/zkvalitňování dopravní dostupnosti a obslužnosti.
13) Zvýšený zájem o nové produkty pro seniory.
14) Rostoucí zájem o agroturistiku, o zajištění teambuildingových aktivit, prostor pro
semináře, vzdělávání.
15) Odstraňování bariér volného pohybu osob mezi státy.
Hnacími motory všech těchto nových trendů jsou demografické změny ve společnosti, rostoucí
informovanost a růst bohatství, kterým společnost disponuje.
1.11.1.5 Nejvýznamnější trendy ovlivňující turistickou oblast
Mezi nejvýznamnější trendy, které ovlivňují turistickou oblast, patří:
 zvyšující se zájem o formy cestovního ruchu jako je agroturistika, hipoturistika,
kongresový a incentivní cestovní ruch,
 roste význam vedení zdravého životního stylu, utužování správné fyzické kondice, v
důsledku toho roste i poptávka po aktivní dovolené, sportovně-relaxačních pobytech a
produktech,
 v oblasti managementu a marketingu roste význam partnerství veřejného a soukromého
sektoru,
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 rozvoj užívání ICT technologií
 zájem o jednodenní výlety
 zájem z řad pedagogů ZŠ/SŠ o využívání turistických atraktivit pro volnočasové a
vzdělávací aktivity svých školních tříd
 zvyšování důrazu na regionální aspekty a rozvoj cestovního ruchu v regionech
 zvyšování výdajů z veřejných prostředků na propagaci CR
1.11.2 Analýza nabídky cestovního ruchu v turistické oblasti
Níže popsané atraktivity, resp. produkty, a aktéři cestovního ruchu nejsou společně komplexně
provázáni. Jedná se spíše o individuální aktivity jednotlivých aktérů. Diskuze o možnostech
širšího provázání bude mít mnohem větší smysl po rozšíření spolupráce s aktéry z okolních
turistických destinací - např. projekt Krajina břidlice v rámci Vítkovska a Budišovska.
Předpokládá se, že nejvýznamnějšími partnery z okolních destinací se mohou stát subjekty
zastřešující rozvoj cestovního ruchu v turistických oblastech Opavské Slezsko, Jeseníky východ, Beskydy - Valašsko, Střední Morava.
1.11.2.1 Církevní památky
1) Kostel sv. Bartoloměje - první zpráva o kostele v Odrách je z roku 1373, ozdobou kostela
se staly varhany, které prošly v roce 1998 rekonstrukcí.
2) Mariánský sloup - barokní plastika Panny Marie - Immaculaty z 3. čtvrtiny 18. století
umístěná na náměstí T. G. Masaryka. Podživotní, dynamicky pojatá figura Marie stojí na
zemském globu ovinutém hadím tělem, je esovitě prohnutá, oděná v bohatě řaseném
rozevlátém šatě. Mariiny ruce jsou sepjaty k modlitbě, její pohled směřuje k nebi. Po
stranách sloupu klečí na nižších pilířcích s okosenými hranami adorující andílci.
3) Socha sv. Františka z Assissi - barokní kamenná plastika, dílo olomouckého sochaře
Davida Zurna z počátku 18. století. Figura světce mírně podživotní velikosti je oděná v
tradičním minoritském řádovém rouchu.
4) Kostel Nejsvětější Trojice v Kamence - kostel z roku 1828 stojí na místě dřevěného
kostela z roku 1668, vnitřní výzdoba s lidovými prvky (chráněná památka).
5) Farní kostel sv. Jana Většího ve Spálově – z roku 1734. Uvnitř kostela se nachází gotické
kněžiště z původního starého kostela a cínová křtitelnice z roku 1619.
6) Kostel Povýšení svatého kříže v Kuníně byl původně postaven bez věží, ty byly
přistaveny r. 1863. Jsou 30 m vysoké. Záznamy v kronice praví, že jejich hroty jsou v
úrovni dlažby novojičínského náměstí.
1.11.2.2 Zámky, muzea, galerie
Zámky
1) Zámek Kunín - Barokní skvost Moravského Kravařska, nechala ho vystavět hrabata
z Harrachu. Nejznámější majitelkou zámku je považována Marie Walburga hraběnka
z Truchsess-Waldburg-Zeilu, která na zámku založila jeden z nejmodernějších
vzdělávacích ústavů tehdejších střední Evropy. Mezi nejznámější žáky patřil František
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Palacký. Zámek prošel rozsáhlou obnovou a vrátily se do něj původní sbírky a autentické
zařízení zámeckých pokojů.
2) Zámek Spálov - v současnosti interiéry slouží pro ZŠ a ZUŠ. Z hlediska cestovního ruchu
má okrajový význam.
3) Zámek v Jeseníku nad Odrou - nově po rekonstrukci. Zámek postavil Rudolf svobodný
pán z Wittenu. Do r. 1728 byl pouze částečně postaven a nebyl ještě dokončen. Během
dalších let každý z majitelů do určité míry přispěl ke zdokonalování objektu zámku.
Konečná podoba byla realizována ve stylu pozdního baroka. Kolem zámku byl zřízen
zámecký park, kdysi bohatý na vzácné cizokrajné stromy jako buk červenolistý, borovice
černá, jinan dvoulaločný, platan. Zámek sloužil svým majitelům jako letní sídlo, o celé
panství se starali již od r. 1707 správcové. Od tohoto roku pocházejí již písemné zprávy o
jejím působení. K zámku patřil velkostatek, který byl založen o mnoho dříve než zámek.
Jako na každém panství byl i zde panský pivovar, který ještě do roku 1896 byl v provozu.
Údajně mělo jesenické pivo dobré jméno a bylo žádané. V budově pivovaru byl také
výčep. Ale častá změna v osobě sládka a konkurence modernějších okolních městských
pivovarů vedly k jeho zániku a změně pivovaru na sladovnu v roce 1900. Ale i ta po
první světové válce zanikla a v budově byla až do r. 1945 hospoda. Jednalo se o budovu s
č. p. 3.
Muzea
1) Rodný dům J. G. Mendela – expozice věnována životu a dílu tohoto vědce.
2) Vodní mlýn Wesselsky Loučky u Oder – rekonstruovaná technologie vodního mlýna,
první písemná zmínka o mlýnu je z r. 1571.
3) Muzeum Oderska – expozice je věnovaná proměnám oderského děkanátu, osídlení města
Oder. V muzeum se konají pravidelně přednášky, koncerty klasické hudby a projekce
historických dokumentů a fotografií.
4) Muzeum městského práva – katovna – městské vězení Odry.
5) Muzeum mlýnských kamenů v Odrách.
6) Muzeum obce Kunína a mineralogická expozice na Zámku Kunín
Galerie
1) Městská galerie Odry
2) Rodný dům J. G. Mendela
1.11.2.3 Technické památky
1) Vodní mlýn Wesselsky, Loučky u Oder - Jádrem rozsáhlého areálu památky z 16. století
je budova mlýna s funkční mlýnskou technologií, která je ojedinělá mlýnským složením s
mlecími kameny. Na mlýnskou technologii navazuje obnovená transmise pro přenos síly
z vodního kola na stroje v hospodářství. Pozoruhodný je vodní náhon k mlýnu v délce
2,72 km a v náhonu kamenná lednice, v níž stojí dřevěné mlýnské kolo o průměru 3,60
m. Jedna z budov areálu slouží k neobvyklému ubytování.
2) Železný obloukový most v Loučkách, převezen v roce 1954 z obce Kerhartice, zatopené
Kružberskou přehradou. Zhotoven v roce 1905 v Brance u Opavy.
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3) Balerův větrný mlýn Spálov, jedná se o nejmenší větrný mlýn v české republice. Mlýn
pracoval do roku 1938, od té doby jen chátral. Od roku 2007 probíhala revitalizace
mlýna, veškeré opravy byly dokončeny v roce 2012.
4) Zvonička v Jakubčovicích n/O ze 17. století, pokrytá šindelem, s opodál stojícím
pískovcovým křížem manželů Futschikových.
1.11.2.4 Přírodní atraktivity (chráněná území a objekty, naučné stezky)
Chráněná území
1) CHKO Poodří - Území chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází v Moravskoslezském
kraji v severovýchodní části Moravské brány mezi obcemi Jeseník nad Odrou Mankovice
a Vražným nedaleko Oder a jižním okrajem Ostravy. Plošná výměra činí 81,5 km2.
Jádrovou částí je rovinatá oderská niva, na ni pak navazují zvýšené okraje říčních teras a
terasových plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 212 m n. m. a 298 m n. m.
2) Přírodní park Oderské vrchy - byl vyhlášen pro své vysoké krajinářské, ekologické a
rekreační hodnoty v roce 1994. Vznikl sloučením dříve vyhlášených klidových oblastí
Horní Odra, Kletné a Požaha a rozkládá se na ploše asi 287 km2. Slouží k ochraně
krajinného rázu dotčeného území.
3) PP Meandry Staré Odry - Zbytek původního meandrujícího koryta Odry s množstvím
tůní a břehovitými porosty s pestrou skladbou. Rozloha 25,7739 ha, obec Jeseník nad
Odrou, Mankovice.
4) PP Na Čermence - Květnatá bučina s bohatým bylinným patrem, významné hnízdiště
mnoha druhů ptactva. Rozloha 9,27 ha, obec Odry, katastrální území kamenka.
5) PP Stříbrné jezírko - Zatopený galenitový lom, výskyt raka říčního a četných druhů
obojživelníků. Rozloha 0,22 ha, obec Fulnek, katastrální území Jestřabí u Fulneku.
6) PR Suchá Dora - Smíšený bukový porost podhůří Jeseníků. Rozloha 17,6 ha, obec
Jakubčovice nad Odrou a Odry (katastrální území Dobešov).
7) PP Vrásový soubor u Klokočůvku - Soubor vrás na přirozeném výchozu na břehu Odry.
Rozloha 1,2434 ha, obec Odry, katastrální území Klokočůvek.
Přírodní atraktivity
1) Petrová skála - nachází se nedaleko obce Spálov, v zalesněném údolí potoku Suché. Ve
sluji po zaniklé těžbě pokrývačských břidlic se za příznivých klimatických podmínek
v předjaří vytváří kouzelná ledová výzdoba, krápníky postupně rostou namrzáním ze
stropu kapající vody. Pronikání vody nadložím je umožněno svislou orientací vrstev
břidlice.
2) Švédská skála – skalní ostroh prudce spadající k řece Odře nad soutokem Bralného
potoka a řeky Odry. Ostroh je tvořen břidlicemi a drobami. Je z něj nádherný výhled do
údolí řeky Odry k Heřmánkám a Jakubčovicím n. O. Za tím účelem byl zde Lesy ČR s. p.
zřízen dřevěný vyhlídkový altán. Archeologické nálezy zde dokládají zaniklé hradiště a
historické prameny uvádějí, že se zde ukrývali obyvatelé Spálova před švédskými vojsky
v době třicetileté války (odtud název skalního ostrohu). Roste zde sleziník severní, řada
lišejníků a mechorostů.
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3) Agrovaly a agrokupy – hromady kamení posbíraného z dnes již zalesněných polí nad
pastvinami v Jakubčovicích n. O. jsou významným krajinotvorným prvkem a vytváří
specifické biotopy např. pro mechorosty.
4) Mokřady „Ptáčnice“ u Spálova a nad vodní nádrží Vítovka – příklady zachovalých
podmáčených luk s výskytem chráněných orchidejí – prstnatců májových.
5) Drobné vodní plochy – např. ve Vésce nebo v Heřmanicích u Oder jsou příklady malých
vodních ploch vzniklých např. v místech zaniklých hliníků po těžbě cihlářských hlín.
Dnes jsou významnými lokalitami pro rozmnožování obojživelníků.
6) V místní části Klokočůvek (Odry) se nachází poutní místo Skála Panny Marie. K prameni
vody, která tryská přímo ze skály, se pojí pověst o Panně Marii, která zde za třicetileté
války zachránila švédského vojáka před smrtí žízní.
7) Jesenický pramen - Jedná se o slabě mineralizovanou kyselku, chemismus jednotlivých
zdrojů se liší jen nepatrně. Za zmínku stojí přítomnost síranů (cca 30 mg/l), jež může
souviset s občasným zápachem sirovodíku, který bývá údajně párkrát do roka (hlavně za
parných letních dní) z kyselky cítit.
Naučné stezky
1) V Odrách byla v roce 2000 zřízena v délce 7,5 km naučná stezka „Stříbrný chodník“
v Odrách. Stezka má 13 zastávek se zaměřením na geologii, botaniku, ekologii, historii a
archeologii. Trasa je vybudována jako jednosměrná a je určena výhradně pro pěší.
Naučná stezka Stříbrný chodník vede skrz tzv. Oderskou rybniční soustavu, která zaujímá
plochu 95 ha a tvoří ji pět produkčních rybníků: Cíp, Vraženský rybník, Trněný rybník,
Travný rybník a Emauzský rybník. Oderské rybníky slouží nejen jako regionální
biocentrum, které napomáhá svou ekologickou stabilitou šíření živočišných druhů do
okolní krajiny, ale je vyhledávaným rekreačním zázemím a místem odpočinku místních
obyvatel. V roce 2014 proběhlo rozšíření o 3 zastavení k nově vybudované rozhledně na
Pohoři.
2) Naučná stezka Krajem povodní - Jeseník n. Odrou, Bernartice n. Odrou, Suchdol nad
Odrou. Jde o místní naučnou stezku, která měří 3 km. Má pět zastavení a dostanete se s ní
nejen k obnoveným kapličkám a božím mukám, ale také k prameni Rynka, do staré
pískovny či k rybníku. Celou trasu je možné obejít za hodinu. Lze jít delší trasou (povede
od rybníka směrem na Jeseník nad Odrou k vodárně) a od obnovených Božích muk zpět
ke Komunitnímu centru Klášter, které nabízí ubytování a pořádá kulturní akce, kurzy
řemesel, festivaly, tábory pro děti aj. Na trase byla postavena také rozhledna/ptačí
pozorovatelna. Naučná stezka je vhodná pro seniory, rodiny s dětmi, osoby na vozíku s
asistencí. V okolí trasy se nachází několik restauračních zařízení.
1.11.2.5 Podmínky pro turistiku (pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika, hipoturistika)
Cykloturistika
Výrazným fenoménem dnešní doby je cykloturistika, která se silně podílí na návštěvnosti oblastí
vhodných pro tento typ cestovního ruchu. Rozvoj cyklistické dopravy je podporován na
mezinárodní úrovni a stal se součástí Charty o dopravě, životním prostředí a zdraví přijaté
Světovou zdravotnickou organizací. Proto je součástí dopravní politiky České republiky i
cyklistická doprava a budování cyklistických tras a stezek jako nedílná součást dopravního
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systému. Cyklistická doprava má být rozvíjena jako součást zdravého životního stylu šetrného k
životnímu prostředí.
Přehled cyklostezek a cyklotras, které jsou návštěvníkům k dispozici v sledované destinaci:
1) Cykloturistický okruh Kravařsko: Jistebník – V. Albrechtice – Bílovec – Bravinné –
Odry – Veselí – Hynčice – Polouvsí – Hůrka – Šenov u N. J. – Kunín – Bartošovice –
Skotnice – Trnávka – Jistebník. Délka je 96 km. Tato trasa se napojuje na cyklotrasu
GREENWAYS Vídeň – Morava – Krakov.
2) Cyklotrasa č. 503: – Hůrka - Jeseník nad Odrou – Vražné – Odry – Jakubčovice n/O –
Heřmánky - Vítkov – Velký Újezd – Výkleky – Zátor – Krnov. Celková délka trasy: 79
km.
3) Cyklotrasa č. 6139: Zbrašov – Hranice – Velká Lhotka – Olšovec – Střítež – Jindřichov
– Dobešov – Odry. Délka 27 km.
4) Cyklotrasa č. 6079: Fulnek – Vlkovice – Vítovka – Loučky – Odry. Délka je 13 km.
5) Jantarová stezka: Albrechtičky – Bartošovice – Kunín – Bernartice nad Odrou – Hůrka
– Jeseník nad Odrou.
6) Cyklotrasa Střecha Evropy – Odry – Loučky – Jakubčovice n/O – Heřmánky – Spálov
– Klokočůvek. Délka trasy zhruba 9 km. Plánovaná doba otevření 5/2015.
7) Cyklotrasa č. 6175 – Hostašovice – Straník – Kojetín – Nový Jičín – Šenov u Nového
Jičína – Kunín. Délka cyklotrasy je 14 km.
8) Cyklotrasa č. 6078 – Kunín – Suchdol nad Odrou – Kletné – Jestřábí – Fulnek –
Lukavec – Dol. N. Dvůr – Požaha. Délka je 19 km.
V roce 2015 se předpokládá dokončení cyklostezky Odry - Klokočůvek a části cyklostezky Odra
- Morava - Dunaj v katastru obcí Mankovice a Jeseník nad Odrou.
Turistika
Celou oblastí prochází několik značených turistických tras. Rozcestníky turistických tras jsou
rozmístěny na vlakovém a autobusovém nádraží.
1) Červené turistické značce – trasa: Stříbrné jezírko, Jestřabí, Fulnek.
2) Modré turistické značce – trasa: Naučná stezka Stříbrný chodník, Pohoř, Kletné, Fulnek.
3) Zelené turistické značce – trasa: Skalní sklepy, Tři smrky, Dvořisko, Dobešov, Luboměř,
Spálov.
Hipoturistika
Hipoturistika je poměrně mladým odvětvím v oblasti cestovního ruchu a zájem o něj kontinuálně
roste. Ve sledovaném území nejsou sice značené hipostezky, zato se zde nacházejí soukromé
statky, areály a firmy, které se hipoturistice věnují a nabízejí výuku i projížďky na koních v
terénu. Jedná se o:
1) „Ranč u bílého vlka“ místní část Oder Loučky - zaměřená na projížďky na koních a
westernové akce, nabízí i svatby v kočáře.
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2) „Agroturistika – Trčka Václav“ místní část Oder Vítovka - zaměřená na projížďky na
koních a westernové akce, nabízí i svatby v kočáře.
Vodní turistika
Nejbližší lokalitou vhodnou pro vodácké sporty je řeka Moravice a vodní nádrž Slezská Harta.
1.11.2.6 Ostatní atraktivity (rozhledny, rekreační oblasti, sportovní zařízení, aquaparky, zimní
sporty)
Rozhledny, vyhlídkové stavby a místa dalekého rozhledu
Rozhledny a vyhlídkové stavby se v posledních letech staly jedním z nejatraktivnějších cílů a
jejich počet každým rokem roste. Přesný počet rozhleden na území České republiky je těžké
určit, ale dle různých zdrojů, jich je kolem 300.
V září 2014 byl dokončen projekt „Rozhledna Pohoř – Olšová“. Jednalo se o výstavbu dřevěné
rozhledny postavené v duchu strážní věže, kterou má město Odry ve svém znaku. Součástí
stavby je i zastřešené posezení pro turisty. Rozhledna stojí na vrcholku Olšová, v místní části
Pohoř, vedle modře značené turistické trasy KČT vedoucí z Oder přes Fulnek až do Hradce nad
Moravicí.
Místa dalekého rozhledu
 Heřmanice, Heřmánky
 Švédská skála, Heřmánky
 Pohoř, Odry
 Veselí, Odry
 Kamenka, Odry.
Sportovní zařízení
1) Moderní lyžařský areál „HEI park“, je umístěn v Tošovicích (místní část Oder). V areálu
jsou na uměle vybudovaném kopci postavené dvě sjezdovky s vlastními kotvovými vleky
– H1, H2 (délka obou vleků: 350 m), dvě dětské sjezdovky s vlastním lanovým vlekem,
snowpark (umělé skoky, překážky) s vlastním kotvovým vlekem délky 250 m a
snowtubing. Celý areál je vybaven umělým zasněžováním. Celoročně je návštěvníkům
také k dispozici bobová dráha (délka dráhy: 964 m), restaurace (s kapacitou pro 90 osob),
hotel, 12 - ti metrové skluzavky a multifunkční hřiště s umělým povrchem. HEI park
Tošovice je využitelný jak pro zimní, tak i letní aktivity.
2) Sportovní areál TJ Odry, kde se nachází dvě fotbalová hřiště, čtyři tenisové kurty a dvě
hřiště pro míčové hry (volejbal, nohejbal, apod.).
3) Sportovní areál TJ Tatran v Jakubčovicích nad Odrou, kde se nachází dvě fotbalová
hřiště, asfaltový tenisový a volejbalový kurt.
4) Sportovní areál TJ Sokol v obci Vražné, kde je vedle hlavního fotbalového hřiště a
volejbalového hřiště umístěn venkovní amfiteátr, jenž je v letním období využíván pro
pořádání různých společenských a kulturních akcí.
5) Sportovní areál TJ Slavoj Jeseník nad Odrou - tělocvična o rozměrech 26m x 14m přímo
v budově, tréninkové fotbalové hřiště, hlavní fotbalové hřiště, herna stolního tenisu,
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tenisové kurty, společenská místnost s kuchyňkou, vířivka, venkovní výletiště se zahradní
restaurací (návštěvnost sportovního areálu: 7 000 osob/rok, využití ubytování: 4000 nocí)
Rekreační oblasti
1) Spálovský mlýn u Klokočůvku - 250 míst v chatkách či v budově na pokojích, otevřeno v
sezóně, hřiště, tábořiště, venkovní bazén.
Koupaliště
1) Koupaliště Odry - nabízí dětské brouzdaliště se skluzavkou, bazén (25 x 13 m) s 87 m
dlouhým tobogánem a dalšími vodními atrakcemi (masážní trysky, dnové vzduchové
rošty, hříbky, chrliče). V areálu je dále k dispozici restaurace, dětské hřiště, možnost
ubytování (celoročního) a sportovního vyžití: plážový volejbal, badminton, stolní tenis,
pétanque, kuželky.
2) Vodní plocha Tošovice u Oder – přírodní koupání s čištěnou vodou, dětské brouzdaliště,
travnatá pláž, plážový volejbal, badminton a spousta jiných aktivit.
3) Veřejně přístupná požární nádrž Hůrka a Blahutovice – Jeseník nad Odrou (nejedná se o
klasické koupaliště).
1.11.2.7 Slavní rodáci a významné osobnosti
1) J. G. Mendel - Tento světově uznávaný biolog a zakladatel genetiky se narodil v
Hynčicích (místní část obce Vražné). V jeho rodném domě bylo zřízeno muzeum s
expozicí věnovanou životu a dílu tohoto vědce, dále se tu nachází učebna (galerie),
společenský sál, informační centrum a ubytovna.
1.11.2.8 Návštěvnost vybraných atraktivit, objektů, akcí
Tabulka č. 47: Návštěvnost vybraných atraktivit

Název zařízení
Zámek Kunín - návštěvnická trasa
Rodný dům J. G. Mendela
Vodní mlýn Wesselsky
Muzeum Oderska
Koupaliště Odry
Zdroj: Vlastní zpracování

Počet návštěvníků
v roce 2013
20 000
1 000
2 500
525 (květen 2013 - květen
2014)
20 000

Mezi nejvíce navštěvované turistické objekty lze zařadit barokní zámek v Kuníně. Jedná se
objekt, který je atraktivní, jak svoji návštěvnickou trasou po interiérech zámku, tak nabídkou
dalších služeb. Mezi hlavní lze zmínit: zámecká restaurace a ubytování (7 lůžek, 4 pokoje),
dobová replika původní kuželny (k dispozici pro návštěvníky), výstavní galerie v půdních
prostorách zámku. Dále lze k procházkám kolem zámku využít park, který je hojně využíván pro
konání kulturně společenských akcí (Zámecké slavnosti, hudební koncerty, Venkovské hry bez
hranic, rekonstrukcí historických bitev, srazy auto-veteránů, módní přehlídky). Prostory zámku v
Kuníně jsou hojně využívány pro konání svatebních obřadů a hostin.
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Nevyužitý potenciál z pohledu návštěvnosti lze spatřovat v následujících objektech: Muzeum
Oderska, Katovna, Městská strážnice s vězením (nově zrekonstruováno, k 10/2014 pouze ve
zkušebním provozu).
Z hlediska sportovních a odpočinkových aktivit dominuje ve statistikách návštěvnosti areál
Heipark v Tošovicích. Návštěvnost se pohybuje okolo 50 000 osob ročně (mezi největší lákadla
patří tratě pro sjezdové lyžování, bobová dráha, kvalitní ubytování v kategorii Hotel 4*, cvičné
golfové odpaliště, přírodní koupaliště).
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Tabulka č. 48: Seznam akcí na Odersku

Název akce

Obec

Roční odhad
návštěvnosti*
2 500 – 3 000

Oderský den

Odry

Hasičská soutěž

Odry

1 000 (jaro, podzim)

Kolo pro život

Odry

2 000 – 3 000

Pouť k panně Maria Skále

Odry

1 000 – 2 000

Diecézní týdenní setkání mládeže

Odry

1 000

Varhanní koncert

Odry

150

Vánoční pohár gymnastiky žactva

Odry

- 350

Galerie Odry

Odry

400/1 výstava

Akce ve Vítovce

Odry

70/jedna akce

Divadelní představení (Dělnický dům
Odry)
Festival amatérských divadel (Dělnický
dům Odry)
Festival pěveckých souborů (Dělnický
dům Odry)
Slavnosti obce Vražné

Odry

1 400 – 1 800

Odry

700 - 800

Odry

200

Vražné

3 500
150

Slavnosti obce Jeseník nad Odrou

Jakubčovice nad
Odrou
Jeseník nad Odrou

2 000

Výlov rybníka/Jeseník nad Odrou

Jeseník nad Odrou

1 500

Zimní HEIPARK CUP

Tošovice

500 – 2 000/za dva dny

Letní HEIPARK CUP

Tošovice

účast cca 1 000-1 500 lidí

Svatomartinské hody

Tošovice

Hry bez hranic Jakubčovice nad Odrou

Historická bitva Kunín

Kunín

účast cca 400 lidí během
víkendu
1 000

Zámecké slavnosti Kunín

Kunín

3 500

Srazy veteránu Kunín

Kunín

1 000 (3x do roka)

Slavnosti Jiřinek

Kunín

1 000 (včetně koncertu)

Slavnosti růží Kunín

Kunín

1 000

Zdroj: Vlastní zpracování,
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1.11.2.9 Struktura ubytovacích zařízení
Tabulka č. 49: Seznam ubytovacích zařízení

Obec
Heřmanice u Oder
Heřmánky
Jakubčovice nad
Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou –
Blahutovice
Kunín
Luboměř
Mankovice
Odry

Vražné
Spálov

Název zařízení

Typ
zařízení
--Penzion
Ubytovna
Ubytovna

Kapacita
lůžek /
přistýlky
--20
28
48

Stravování
v
restauraci
--A
N
A

--Penzion u Zvoničky
Ubytování TJ Tatran
Turistická ubytovna TJ
Slavoj
Komunitní centrum
Klášter
Zámecká restaurace a
ubytování U Dobré
hraběnky
-Motorest Roggas
Dělnický dům
Heipark Tošovice
Vodní mlýn Wesselsky

Ubytovna

25

A

Penzion

7/1

A

-Motorest
Hotel
Hotel
Ubytovna

-20
49
36
15

-A
A
A
N

Penzion U Zdeňků
Městská ubytovna Odry
Městské koupaliště Odry
Rodný dům J. G.
Mendela
Švamlův mlýn
Hotel Maria Skála
Spálovský mlýn

Penzion
Ubytovna
Ubytovna
Ubytovna

12
8
40
45

A
N
N
N

Penzion
Hotel
Rekreační
středisko

40
40
250 chatek

A
A
N

Zdroj: Vlastní zpracování, webové stránky zařízení
1.11.3 Charakteristika potenciálu a možnosti rozvoje MOS cestovního ruchu
1.11.3.1 Infrastruktura a suprastruktura
1. Infrastruktura cestovní ruchu
Infrastruktura cestovního ruchu zahrnuje dopravní infrastrukturu, doprovodnou infrastrukturu –
například sportovní zařízení a kulturně společenská zařízení a organizace v cestovním ruchu,
zejména cestovní kanceláře a turistická informační centra.
1. Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
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Strategická poloha v koridoru Moravské brány se v oblasti silničního komunikačního systému
opírá především o dálnici D1 (původně D47) a dvě silnice I. třídy (I/57, I/47), které jsou
významné především z hlediska propojení jednotlivých regionů v rámci republiky, ale také z
hlediska mezinárodní dopravy.
Železniční doprava
Železniční tratě prochází obcemi: Odry, Mankovice, Jakubčovice nad Odrou, Heřmánky, v
rámci tratí:
Trať č. 276 – Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
Výše uvedené tratě trpí v některých úsecích technickou zanedbaností způsobující omezenou
rychlost a delší jízdní doby. Dalším negativem je nasazování zastaralého vozového parku.
Pro Mikroregion Odersko je významným železničním uzlem stanice Suchdol nad Odrou, který
se nachází na trase II. železničního koridoru (Břeclav - Petrovice u Karviné) a III. železničního
koridoru (Mosty u Jablunkova - Cheb). Mezi další významné uzly patří železniční stanice
Hranice na Moravě.
Další železniční tratě místního významu, vedoucí přes Mikroregion Odersko:
270 : Přerov – Jeseník nad Odrou – Suchdol nad Odrou – Studénka – Jistebník – Ostrava
276 : Suchdol nad Odrou – Mankovice – Odry – Jakubčovice nad Odrou – Heřmánky –
Klokočov – Vítkov – Černá ve Slezsku – Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou
278 : Suchdol nad Odrou – Šenov u Nového Jičína – Nový Jičín
Letecká doprava
Na sledovaném území se nenachází letecká doprava, ale nedaleko se nachází mezinárodní
„Letiště Leoše Janáčka Ostrava“. Zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní lety (s pravidelnými
linkami do Prahy,
Mnichova a Vídně), plánované i neplánované a je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu,
včetně skladových zařízení. V těsné blízkosti letiště působí podnikatelská a obchodní zóna a Free
Zone Ostrava a rozkládá se zde Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov. Letiště je dobře
dostupné silniční dopravou, včetně veřejné.
2. Doprovodná infrastruktura
 Kulturně – společenská zařízení v regionu jsou důležitými složkami produktu. Patří
mezi ne kino, divadlo, muzea, zábavní parky.
Ve městě Odry je občanům k dispozici kinokavárna, která promítá představení
v nepravidelných intervalech. Divadelní představení jsou uskutečňovaná ve městě Odry,
jedná se o menší představení, která probíhají převážně v zimní sezóně. Muzea viz
1.11.2.2. Zábavné parky nejsou v regionu zastoupeny.
 Sportovní, rekreační zařízení jsou pro turisty nepostradatelné. Doplňují a zlepšují
podmínky pro efektivnější využití potenciálu krajiny pro rozvoj cestovního ruchu.
Osobám, které pobývají v dané destinaci, nabízí alternativní aktivity, které jsou nezávisle
na počasí a tím i sezóně a umožňují tím individuálnější trávení volného času. Sportovní
zařízení slouží také i místním obyvatelům a přispívá tak k širší nabídce možnosti pro
trávení volného času. Zařízení viz kapitola 1.11.2.6.
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 Cyklistické stezky, lyžařské vleky, naučné stezky
Jedná se o nejoblíbenější a nejpřístupnější způsoby aktivního trávení volního času.
Podporují zdravotní styl všech generací. Výčet cyklostezek a naučných stezek na území
Mikroregionu Odersko viz kapitola 1.11.2.5.
 Informační centra
o Informační centrum Odry
o Informační centrum Jeseník nad Odrou
o Informační centrum Kunín
2. Suprastruktura cestovního ruchu
Suprastruktura cestovního ruchu označuje zejména ubytovací a hostinská zařízení.
1. Ubytování
Ubytovací služby jsou základní podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu. Můžeme je
charakterizovat jako umožnění přechodného ubytování mimo místo trvalého pobytu. Rozvoj
ubytovacích zařízení je spjat s politickými, hospodářskými a sociálními změnami ve společnosti,
které ovlivňuji pohyb obyvatel, a působí na vznik různých druhů ubytovacích zařízení.
 Hotel „HEIPARK“ Tošovice nabízí 6 dvoulůžkových pokojů, 6 čtyřlůžkových pokojů,
luxusní apartmán a jeden bezbariérový pokoj. Všechny pokoje hotelu jsou vybaveny
samostatnou koupelnou s WC, klimatizací, lednicí, minibarem, internetem a satelitní TV.
Apartmán má navíc ve vybavení vířivou vanu, samostatný bar a prostornou sedací
soupravu. Celý hotel je nekuřácký, parkování pro hotelové hosty na vyhrazeném
parkovišti zdarma.
 Dělnický dům Odry - Hotel nabízí 13 pohodlných, moderně zařízených pokojů pro 45
hostů a dvě svatební apartmá, halu pro odpočinek nebo pro pořádání svatebních obřadů,
firemních školení či jiných vzdělávacích a společenských akcí, ke kterým poskytujeme
kompletní gastronomický servis. Součástí hotelu je velká terasa s vyhlídkou na město
Odry a nově vybudované parkoviště přímo u hotelu. Výhodou hotelu je, že je součástí
komplexu Dělnického domu, který dále tvoří restaurace, vinárna a kavárna, hlavní sál a
přísálí. Toto uspořádání dává možnost propojit společenské, kulturní nebo firemní akce s
ubytováním. Hotel Dělnický dům je nekuřáckým hotelem. Zákaz platí pro všechny
prostory hotelu. Kuřáci mohou využít terasu hotelu nebo restauraci.
 Penzion Švamlův mlýn ve dvou budovách nabízí celkem 18 pokojů s celkovou kapacitou
40 pevných lůžek. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením,
televizí, telefonem s možností připojení na internet. Nedílnou součástí je také
společenský sál s kapacitou 50 míst, který je především určen pro svatební hostiny,
oslavy všeho druhu, firemní prezentace apod. Předností sálu je možnost využití
videoprojekce. K odpočinku a sportovnímu vyžití slouží 2 kvalitní tenisové kurty,
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basketbalové hřiště, kurt pro plážový volejbal, venkovní bazén, dobře vybavené dětské
hřiště, venkovní gril a infrasauna. Motorizovaným návštěvníkům je k dispozici bezplatné
parkoviště. Zájemci o cykloturistiku si mohou vypůjčit horská kola.
 Vodní mlýn Wesselsky - připraveno apartmá, který částí svého vybavení chce
připomenout, jak se bydlelo před 70 lety na mlýně. V opravdové vesnické koupelně bude
disponovat teplá voda, splachovací toaleta a vana, ale to bude ten největší komfort.
Možno využít kuchyňku s dobovým nábytkem, elektrickým sporákem Siemens z roku
1920, lednicí, a dalším potřebným vybavením. V ložnici, přestože není velká, tak se v ní
pohodlně, dva dospělí i se dvěma dětmi, vyspí. Překvapením bude veranda, na níž, mimo
zimní měsíce, bude romantické posezení nad vodním náhonem. Pod podlahou verandy
Vám bude lítat ledňáček, v náhonu plavat rybky a do šálku kávy u snídaně svítit ranní
sluníčko.
Po pěti letech usilovné práce se podařilo pro turisty, cyklisty a další výletníky, připravit
ubytování. Je nachystána společná ložnice o 12 lůžkách, kompletně vybavenou
kuchyňkou s elektrickým sporákem a lednicí, dvě koupelny (muži, ženy) se sprchou.
 Rodný dům J. G. Mendela po rozsáhlé rekonstrukci nabízí možnost ubytování i návštěvy
muzea J. G. Mendela v jednom objektu. Ubytovací kapacita 45 míst, 2x 1 - lůžkový
pokoj, 2x 2 - lůžkový pokoj, 1x 12- lůžkový pokoj (palandy), 1x 16- lůžkový pokoj
(palandy), spací pódium (vlastní spacák). V jednotlivých ubytovacích částech jsou
společná sociální zařízení. Je možné využít přednáškovou místnost a sál pro konání
společenských akcí. Parkovat lze na dvou malých přilehlých parkovištích. Celý objekt je
vhodný pro kratší i delší pobyty, soustředění, školení a různé semináře.
 Zámek Kunín slouží nejširší veřejnosti, proto jeho návštěvníkům nabízíme i ubytování ve
stylově zařízených podkrovních pokojích. K dispozici jsou 3 dvoulůžkové pokoje a 1
pokoj jednolůžkový (s přistýlkou), zařízené v zámeckém stylu, s vlastním sociálním
zařízením a přístupem k internetu v podkroví zámku. Objekt je bezbariérový, imobilní
občany je možné až do podkroví vyvézt plošinou. Snídaně se podávají v zámecké
restauraci U Dobré hraběnky v přízemí zámku. Ubytování na kunínském zámku je ideální
pro novomanžele, kteří si mohou vychutnat láhev sektu v novomanželském apartmá a
posnídat v restauraci U Dobré hraběnky. Rádi přivítáme i turisty, kteří mohou podnikat
výlety do okolí - Regionu Poodří, jehož je obec Kunín členem.
Další ubytování:
 Penzion u Zvoničky, Jakubčovice nad Odrou
 Ubytovna TJ Tatran, Jakubčovice nad Odrou
 Hotel Maria Skála, Klokočůvek u Oder
 Pohostinství u Stromu, Spálov
 Ubytovna TJ Slavoj, Jeseník nad Odrou
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2. Stravování
Umožňující uspokojování základních potřeb výživy účastníku cestovního ruchu během přípravy
v cílovém místě.
 Dělnický dům, Odry - Restaurace Dělnického domu v Odrách nabízí širokou nabídku
gastronomických specialit i národní kuchyně a patří k ojedinělým stravovacím zařízením
ve městě. Mimo toto menu najdete na jídelním lístku ještě aktuální denní nabídku, která
nabízí hotová jídla i jídla na objednávku za velmi příznivé ceny.
 Restaurace Heikalka Tošovice, Odry - Návštěvníkům HEIPARKU je od jara do zimy, od
pondělka do neděle, k dispozici útulná hospůdka HEIKALKA (kapacita 90 osob) s
příjemně hřejícími kachlovými kamny a stejně hřejivou atmosférou. Zde je možné po
domluvě uspořádat společenské akce, jejichž hosté ocení nejen klid a atraktivnost
zdejšího prostředí, ale zejména příjemnou obsluhu a perfektní kuchyni.
 Hotel Heipark - Chloubou hotelové restaurace je především vynikající kuchyně s
nabídkou nejrůznějších specialit. Cílem restaurace HOTELU HEIPARK**** je odlišit se
od ostatních restaurací kvalitou podávaných pokrmů. Zejména zpracovávání čerstvých a
kvalitních surovin minutkové kuchyně zaručuje opravdové gurmánské zážitky.
Samozřejmostí při přípravě pokrmů je výběr nejkvalitnějších částí masa, omáčky
vyráběné z přírodních surovin nebo chutné, vlastnoručně vyráběné originální přílohy.
 Švamlův mlýn, Klokočůvek u Oder – Stylová restaurace s celoročním nekuřáckým
provozem. Restaurace pro 45 hostů a kryta terasa s 25 místy.
 U Dobré hraběnky – Kunín - Stylová nekuřácká restaurace se nachází v přízemí zámku
Kunín. Kapacita restaurace - 43 osob, salónek - 40 osob, posezení pod stanem u kuželny
100 osob. V letním období je možné posezení na zahrádce. V restauraci lze realizovat
svatební hostiny, oslavy, firemní večírky či jiné akce. Zájemci si mohou zahrát kuželky
v replice dřevěné kuželny nebo se ubytovat ve stylových podkrovních pokojích s
vlastním sociálním zařízením. Zámek je bezbariérový - vybaven plošinou. V restauraci i
v pokojích je dostupné wifi připojení k internetu.
 Pizzerie Toscana – Odry - Nabízíme vynikající kuchyni s pravou italskou pizzou, dále
potom těstoviny, zapékané těstoviny, rizota, noky, speciality z vepřového
masa, speciality z kuřecího masa, bezmasá jídla, ryby, těstovinové saláty, obědové a
přílohové saláty, palačinkové rolky, přílohy, deserty.






Další stravovací zařízení
Hotel Maria Skála, Spálov
Restaurace U stromu, Spálov
Pohostinství Blahutovice
Pohostinství U cihelny
Penzion U Zvoničky

1.11.3.2 Lidské zdroje pro cestovní ruch (odbornost – střední a vysoké školy)
Na území Mikroregionu Odersko se střední a vysoké školy zaměřené na cestovní ruch
nenacházejí.
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V blízkém okolí jsou zaměřeny na cestovní ruch tyto školy:
Střední školy
Střední odborná škola služeb s. r. o. – Olomouc
EDUCA – Střední odborná škola, s. r. o. – Nový Jičín
ISŠ – COP, Hotelnictví a turismus - Frenštát pod Radhoštěm
Střední škola společenského stravování – Ostrava
AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství – Ostrava
Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o. – Opava
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, SČMSD Šilheřovice – Opava
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, p. o. – Opava
Soukromá střední odborná škola Hranice, s. r. o.
Vysoké školy
Filozoficko – přírodovědecká fakulta v Opavě
Goodwill – vyšší odborná škola – Frýdek Místek
1.11.4 Marketing cestovního ruchu
Marketing cestovního ruchu pro Mikroregion Odersko zaštiťuje Destinační Management –
Poodří Moravské Kravařsko, jehož cílem je naplňování své vlastní marketingové strategie. Cílem
této strategie je zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na národní i
regionální úrovni, rozvoj jeho ekonomické výkonnosti, udržení jeho socio-kulturního a
environmentálního rozvoje.
Destinační Management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko je z pohledu řízení
cestovního ruchu nejvýznamnějším subjektem v regionu. Sdružuje aktéry municipální, neziskové
a soukromé podnikatelské sféry. Destinační management funguje na principu partnerství a jeho
posláním je koordinovat a iniciovat aktivity v regionu, připravovat, realizovat a iniciovat aktivity
cestovního ruchu v regionu, vytvářet odborný potenciál cestovního ruchu v regionu, vytvářet
produktové balíčky apod.
V průběhu roku 2012 a 2013 proběhl projekt "Realizace akčního plánu v turistické oblasti Poodří
- Moravské Kravařsko", které byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko. Mezi cíle tohoto projektu patřilo vydávání propagačních
tiskovin, realizace workshopů, provádění marketingových průzkumů, prezentace regionu laické
i odborné veřejnosti v průběhu veletrhů cestovního ruchu, pořádání poznávacích cest
pro novináře a dalších specializovaných propagačních akcích. V rámci projektu vznikl
informační systém mobilního průvodce a nové webové stránky.
1.11.5 Management cestovního ruchu
Management, který by měl kompetenci pro koordinaci rozvojových aktivit v rámci cestovního
ruchu za celé sledované území, nemá zastoupení na území Mikroregionu Odersko. Je řešen
v rámci Destinačního Managementu – Poodří Moravské Kravařsko. Představitelé obcí
Mikroregionu Odersko aktivně spolupracují s tímto subjektem.
Většina zástupců výše zmíněných obcí cítí potřebnost personálně posílit (vytvořit nové pracovní
místo) koordinaci a tvorbu aktivit vedoucí k naplnění cíle rozvoje cestovního ruchu. Nový
pracovník by měl mít v gesci oblast, která se blíží svojí rozlohou 50 % z celkové plochy území,
kde nyní působí subjekt Destinační management Poodří - Moravské Kravařsko. S tímto
subjektem by úzce spolupracoval a doplňoval se, tak aby nedocházelo např. k duplicitním
aktivitám.
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Charakteristika stávající meziobecní spolupráce
Meziobecní spolupráce v rámci cestovního ruchu existuje, je nutné ji však dále rozvíjet. Na
základě spolupráce vzniklo několik druhů tištěných propagačních materiálů, společné webové
stránky, zakoupení zahradního party stanu, který si mohou nejen obce, ale i občané za úplatu
zapůjčit. Dále se nechali vytvořit jednotné dřevěné uvítací tabule, které jsou umístěny při vjezdu
do dané obce.
Produktové balíčky
Ve sledovaném území není v současnosti implementován systém prodeje produktů pomocí tzv.
zážitkových, resp. produktových, balíčků služeb. Konkrétní marketingové nástroje pro podporu
prodeje jsou v současnosti v jednání.
Hlavní aktéři a partneři
Soukromá sféra: Heipark Tošovice, Vodní mlýn Wesselsky, Penzion Švamlův mlýn.
Munucipální sféra: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Agentura pro regionální rozvoj
(Ostrava), Města Odry, Vítkov, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Destinační management PoodříMoravské Kravařsko, o.p.s., Rodný dům J. G. Mendela (obec Vražné), Zámek Kunín (obec
Kunín), Dělnický dům Odry (Město Odry), Muzeum Novojičínska.
1.11.6 SWOT analýza v oblasti cestovního ruchu
Tabulka č. 50: SWOT analýza v oblasti cestovního ruchu

Silné stránky:
1. Nabídka relativně husté sítě značených
cyklistických a turistických tras
2. Atraktivní přírodní prostředí

3. Existence areálu „Heipark“ Tošovice
4. Přítomnost dálničního exitu 321
5. Přítomnost významných kulturně
historických památek
6. Existence informačních center (Odry, Jeseník
nad Odrou, Kunín, Vražné)
7. Aktivní spolupráce regionu s Destinačním
Managementem – Poodří Moravské
8. Kravařsko
Dobrá dopravní dostupnost
9. Finančně nenáročné ubytování
10. Využití prostor ubytovacích a stravovacích
zařízení pro kongresovou a incentivní
turistiku rybolovu (Oderské rybníky a jiné
11. Možnost
umělé vytvořené nádrže)
Příležitosti:
1. Výstavba golfového hřiště „Heipark“
Tošovice

Slabé stránky:
1. Limitovaná nabídka služeb pro zimní
rekreaci
2. Malá
na provoz,
platy, investice).
3.
atraktivnost
regionu pro
dlouhodobější pobytovou poznávací
turistiku
4. Méně vhodné podmínky pro cestovní ruch
v obcích Heřmánky, Heřmanice u Oder,
Mankovice, Luboměř
5. Absence některých druhů cestovního ruchu
(vodní turistika) stupně ZŠ, příměstské
tábory a jiné volnočasové aktivity
6. Nedostatek hostů mimo hlavní sezónu
7. Výrazná sezónnost cestovního ruchu
s převahou letní turistiky
8. Menší zahraniční návštěvnost
9. Absence welness zařízení
10. Nízká kvalita propagace
11. Nízká úroveň zapojení podnikatelských
subjektů

Hrozby:
1. Konkurence okolních regionu
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2. Dokončení cyklostezky Střecha – Evropy –
trasa Odry - Klokočůvek, provázání s
páteřními stezkami, jako např. budovaná
Odra - Morava - Dunaj
3. Rostoucí zájem obyvatel České republiky o
domácí turistiku nových informací.

2. Negativní zkušenosti dosavadních
návštěvníků)

4. Blízkost dálničního exitu 321

4. Nadměrná koncentrace návštěvnosti
v některých lokalitách a nedostatek
návštěvníků v ostatních oblastech

5. Podpora podnikání v cestovním ruchu a
tvorba nových pracovních míst

5. Podcenění marketingové komunikace
konkurenčních destinací

6. Dotační tituly
7. Snaha o rozvíjení spolupráce se sousedními
regiony

6. Neprovázání nabídky turistických oblastí
Poodří – Moravské Kravařsko s nabídkou
sousedících turistických oblastí
7. Nedořešené majetkoprávní vztahy brzdí
realizaci některých záměrů

8. Možnost vytvoření balíčku služeb

8.

9. Využití trendů v oblasti organizování
cestovního ruchu a podpory pro vznik
zastřešujícího subjektu
Zdroj: Vlastní zpracování

9.

3. Nedostatečně kvalitní propagace

Z výše uvedené SWOT analýzy je zřejmé, že mezi prioritní záměry směřující k rozvoji turistické
oblasti lze řadit další rozvoj areálu Heipark Tošovice, dokončení a další budování, propojování,
cyklostezek, navázání spolupráce se sousedními turistickými oblastmi (viz např. Projekt Krajina
břidlice - Vítkovsko, Budišovsko), zvyšování povědomí o destinaci, zkvalitnění propagace,
zvyšování rozsahu a kvality služeb ubytovacích kapacit ve městě Odry (Dělnický dům Odry zajištění bezbariérovosti a vybudování wellness části).
Značná pozornost by se měla věnovat využití dotačních titulů, výkupu (výměnám) pozemků,
objektů, které by bránily realizaci projektů (např. využití chátrajícího vodojemu v obci Vražné).

1.12 Životní prostředí
1.12.1 Přírodní podmínky
Odersko patří geomorfologicky do celku Nízký Jeseník, tvořeného podcelkem Vítkovská
vrchovina a okrsky Potštátská vrchovina, Heřmanická vrchovina, Tošovická vrchovina a
Oderská kotlina (SV část Oderska), a do celku Moravská brána, tvořeného podcelkem Oderská
brána a okrsky Bělotínská pahorkatina, Klimkovická pahorkatina, Bartošovická pahorkatina a
Oderská niva.
Geologické podloží Moravské brány je tvořeno horninami kulmu nebo karpatského flyše
překrytými fluvioglaciálními štěrky, písky a morénami. Tyto starší geologické formace jsou
pokryty sprašemi v různě mocných vrstvách. Mezi obcemi Stachovice a Jestřabí se také v menší
míře nacházejí písčité vápnité usazeniny. Moravská brána je geomorfologický celek provincie
"Západní Karpaty", soustavy "Vněkarpatské sníženiny" a oblasti "Západní vněkarpatské
sníženiny". Moravská brána se dále dělí na podcelky Oderskou a Bečevskou bránu, které dále
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tvoří několik okrsků (např. Oderská niva). Moravská brána tvoří předěl mezi východní
Karpatskou a západní Sudetskou soustavou a je zajímavá prolínáním rostlinných a živočišných
druhů obou soustav. Moravská brána je však také významným přírodním fenoménem, což
dokládá vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Poodří v roce 1991.
Nízký Jeseník je tvořen kulmskými jílovitými břidlicemi, pískovci, slepenci a drobami s
ojedinělým výskytem neželezných rud – galenitu, po jehož těžbě jsou zde stopy dodnes. V
současnosti je v lomu v Jakubčovicích nad Odrou těžena kvalitní moravská droba, která je dále
zpracovávána. Nízký Jeseník je jedním z nejstarších geologických celků střední Evropy.
Rozprostírá se východně od Hrubého Jeseníku, mezi jižním Hornomoravským úvalem a severní
Slezskou nížinou. Oblast na východě uzavírá Moravská brána a Ostravská pánev.
Je plochou vrchovinou o průměrné výšce 400 - 600 metrů. Nejvyšší, západní část Nízkého
Jeseníku dosahuje až 800 metrů. Směrem k východu se šikmo svažuje a klesá na výšku kolem
350 m.
Největší podíl na ploše mikroregionu má zemědělská půda s 61 %, následuje lesní půda (28,80
%). Zastavěné a vodní plochy zabírají dohromady okolo 3 % celkové výměry Mikroregionu
Oderska.
Graf č. 10: Skladba půdy mikroregionu k 31. 12. 2013

Zdroj: www.czso.cz
Největší podíl na zemědělské půdě má orná půda (téměř 80 %), následují trvalé trávní porosty a
zanedbatelné procento tvoří zahrady (4,02 %) a sady (0,17 %). Vinice a chmelnice nejsou
v zemědělské půdě v mikroregionu zastoupeny.
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Graf č. 11: Složení zemědělské půdy k 31. 12. 2013

Zdroj: www.czso.cz

1.12.2 Chráněná území
Chráněná krajinná oblast Poodří
Území chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní
části Moravské brány mezi obcemi Jeseník nad Odrou Mankovice a Vražným nedaleko Oder
a jižním okrajem Ostravy. Plošná výměra činí 81,5 km2. Jádrovou částí je rovinatá oderská niva,
na ni pak navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Nadmořská výška se
pohybuje v rozpětí 212 m n. m. a 298 m n. m.
CHKO Poodří leží na rozhraní dvou základních geologických celků naší republiky - Českého
masívu a Západních Karpat. Samotná struktura Moravské brány je terciérního založení.
Třetihorní a starší horninové komplexy však nevycházejí nikde na povrch a jsou překryty
sedimenty kvartéru, během něhož byl dotvářen současný reliéf krajiny. Celé území bylo
v pleistocénu v přímém dosahu kontinentálního pevninského ledovce, který v elsterském
a výrazněji v sálském zalednění pokrýval většinu území. Před jeho čelem při postupu k jihu
a později při definitivním posálském ústupu se usazovaly litologicky poměrně pestré
glacilakustrinní a glacilafluviální sedimenty. Dále proběhla řada erozních a akumulačních fází a
konečně v závěru pleistocénu (visel) se ukládaly eolické spraše překrývající téměř bezezbytku
předchozí uloženiny. V nivě následně docházelo k dalším erozím a sedimentacím fluviálních
štěrků, které pak byly v holocénu postupně převrstvovány povodňovými hlínami, tvořícími
dnešní povrch nivy.
Nejvýraznějším morfologickým tvarem je samotné koryto Odry, které si i přes místní úpravy
zachovalo z velké části charakter přirozeného silně nížinného toku střední velikosti s četnými
volnými meandry hluboce zaříznutými do holocénních povodňových hlín. V celé délce toku lze
vysledovat úplnou vývojovou řadu morfologie meandrů až ke vzniku od toku izolovaných tůní
na lukách a v lesních porostech. Tyto podléhají pozvolnému zazemňování.
Území je místem výskytu řady ohrožených druhů především vodní a mokřadní květeny a
zvířeny. Kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, řečanečka menší, bublinatka obecná, plavín
štítnatý, mnoho druhů obojživelníků, více než 300 druhů ptáků a vydra říční.
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Území je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním zaplavováním
rozsáhlých částí nivy. Dále pak v národním měřítku charakterem meandrujícího toku Odry s
navazujícími systémy ramen a tůní v různém stupni zazemnění, značným podílem trvalých
travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení (unikátní souvislý komplex cca 2 300 ha
aluviálních luk), lužními lesy v nivě (zastoupení dubu a jasanu téměř 50 %), dubohabřinami na
terasách Odry a konečně rybničními soustavami.
Obrázek č. 2: Lokalita CHKO Poodří

Zdroj: www.ochranaprirody.cz
Obrázek č. 3: CHKO Poodří

Zdroj: www.casopispoodri.cz
Přírodní park Oderské vrchy
Na větší části mikroregionu se nachází přírodní park Oderské vrchy. Oderské vrchy se rozkládají
na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, mezi Nízkým Jeseníkem a Moravskou
bránou. Průměrná nadmořská výška činí asi 650 m, nejvyšší vrchol je Fidlův kopec (680 m).
Velká část Oderských vrchů leží na území vojenského výcvikového prostoru Libavá, kde taky
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pramení řeka Odra. Geomorfologicky patří Oderské vrchy k celku Nízkého Jeseníku a podcelku
Vítkovská vrchovina. Oblast je tvořena transgresivním devonem a navazujícím spodním
karbonem. Krajina má ráz ploché vrchoviny. Geologicky je pohoří tvořeno drobami, slepenci,
sprašemi a štěrkopísky. Na celém území najdeme skály z prachovcových a jílovcových břidlic.
Přírodní park Oderské vrchy byl vyhlášen roku 1994 a rozkládá se na ploše asi 287 km 2. Byl
zřízen vyhláškou Okresního úřadu Nový Jičín č.8/1994. Tento park je rozdělen do čtyř zón, z
nichž I. má nejpřísnější ochranu a IV. nejméně přísnou. Ve IV. zóně jsou zastavěná území obcí a
člověkem nejvíce pozměněná území. III. zónu charakterizují intenzívně obdělávané zemědělské
pozemky - zejména orná půda. II. zónu představují louky, pastviny a hospodářské lesy. V I. zóně
jsou chráněná území, přírodně blízké lesy, květnaté louky, mokřady a louky v údolních nivách.
Typické jsou zde plošiny a hluboce zaříznutá údolí vodních toků. Svahy Oderských vrchů
pokrývají smíšené lesy smrků a buků.
Oderské vrchy dosahují průměrné nadmořské výšky cca 650 m. K nejvyšším vrcholům patří
Fidlův kopec (680 m), Strážisko (675 m), Strážná (641 m). Hlavní hřeben Oderských vrchů se
nachází ve vojenském prostoru Libavá a proto je zde pouze omezený přístup. Oderské vrchy jsou
charakteristické lužními lesy a nivami v přírodním prostředí neregulovaného toku řeky Odry.
Podnebně jsou Oderské vrchy chladnou oblastí s průměrem teplot v zimních měsících
-3 - 6°C, v letním období 14 - 17°C, počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 140, počet letních
dnů 10 - 30.
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace Královec
Přírodní rezervace je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů
typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.
Území této přírodní rezervace s mokřadními loukami a remízy s populacemi ohrožených druhů
rostlin a živočichů se nachází na katastrálním území Spálova. Přírodní rezervace Královec byla
vyhlášena v roce 2000 a leží v nadmořské výšce 570 – 580 m. Zaujímá území 4,89 ha.
Přírodní rezervace Suchá Dora
V této rezervaci se nacházejí přirozené svahové bučiny ve stáří až 150 let, které jsou ponechány
z větší části přirozenému vývoji. Přírodní rezervace Suchá Dora se nachází na území Dobešova a
Jakubčovic nad Odrou. Přírodní rezervací byla vyhlášena v roce 1969, rozloha činí 17,6 ha a
nachází se v nadmořské výšce 356 - 524 m n. m.
Přírodní rezervace Oderské rybníky (Oderská rybniční soustava)
Oderská rybniční soustava dnes zaujímá plochu 95 ha a tvoří ji pět produkčních rybníků: Cíp
(4,23 ha), Vraženský (8,85 ha), Trněný (16,82 ha), Travný (18,46 ha) a Emauzský (28,61 ha).
Myslivci vysadili řadu remízků a háječků, čímž se honitba stala zajímavou pro chov bažantů.
V poslední době jsou na rybnících vypouštěny a chovány divoké kachny.
Dnes jsou rybníky zajímavé především z ornitologického hlediska, protože se v době hnízdění
stávají domovem mnoha chráněných druhů. Velký význam mají také v období tahu, kdy
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především rybník Emauzský a Travný hostí nemálo skvostů ornitofauny. Menší rybníky naopak
vynikají výskytem obojživelníků a to díky břehovým porostům, které společně s rákosinami
vytvářejí stabilní klimatické podmínky. Zejména rybníky Cíp a Vraženský jsou na jejich
druhovou pestrost nejbohatší.
V celkovém kontextu oderské rybníky slouží jako regionální biocentrum, které napomáhá svou
ekologickou stabilitou šíření živočišných druhů do okolní narušené krajiny. Cílem je ochrana
zachovalého ekosystému rybniční soustavy nedaleko města Oder, která představuje významné
refugium obojživelníků, plazů a ptáků. Rybníky Emauzský, Travný, Trněný, Vraženský a Cíp
představují významné shromaždiště vodního ptactva a živočichů. Všechny rybníky
obhospodařuje fy DENAS s.r.o. Studénka a využívá je především pro chov kaprů.
Přírodní památky
Přírodní památka Na Čermence
Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar,
naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním
ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval
svou činností člověk.
Přírodní památka Na Čermence tvoří ostrůvky přirozeně se obnovujících květnatých bučin
s bohatým bylinným patrem, je hnízdištěm mnoha vzácných druhů ptáků. Nachází se
v nadmořské výšce 390 - 533 m na území Kaménky (místní část města Oder). Toto území bylo
vyhlášeno přírodní památkou v roce 1990. Výměra tvoří 9,27 ha.
Přírodní památka Vrásový soubor u Klokočůvku
Tato přírodní památka se nachází na území Klokočůvku (místní část města Oder) v nadmořské
výšce 338 – 375 m n. m. Byla vyhlášena za přírodní památku v roce 1998 a zabírá území o
rozloze 1,24ha.
Přírodní památka je charakteristickou ukázkou vrásové stavby kulmských hornin v oblasti
Nízkého Jeseníku. Jde o součást hradecko-kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu,
které je tvořeno převážně drobami, podřízeně siltovci a jílovitými břidlicemi.
Přírodní památka Meandry Staré Odry
Nachází se na území Jeseníku nad Odrou a Mankovic. Jedná se o zbytek původního
meandrujícího koryta Odry s množstvím tůní a břehovitými porosty. Předmětem ochrany je
velmi pestrý porost s kvalitními dřevinami, periodické i trvalé tůně v úseku starého toku Odry, je
to první dochovaný systém bočních ramen na toku Odry po opuštění Nízkého Jeseníku.
Vyhlášena byla za přírodní památku v roce 1999 a zabírá území o rozloze 25,77 ha.
Přírodní památka Stříbrné jezírko
Přírodní památka Stříbrné jezírko - tato přírodní památka o rozloze 0,22 ha se nachází na jižním
okraji Oderských vrchů nedaleko obce Jestřábí v nadmořské výšce cca 430 m.
Jezírko vzniklo zatopením šachty, asi od poloviny 17. století opuštěného galenitového dolu, a je
bez přítoku a odtoku. Zatopená plocha obnáší přibližně 500 m2. Ve Stříbrném jezírku se
vyskytuje dnes již vzácný živočich rak říční, který má zde optimální podmínky k životu i
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rozmnožování. Přestože se jedná o člověkem vytvořenou nádrž, izolovanou od přímého spojení s
okolními vodními biotopy, dochází zde k sukcesi vodních a bahenních rostlin, a tak se vytvořilo
pro raka ideální prostředí. Lokalita má současně velký význam jako refugium pro četné druhy
obojživelníků a je vyhledávána v době rozmnožování z poměrně širokého území. Pro
zabezpečení před nežádoucími splachy či jinou intoxikací vody je vytvořeno ochranné pásmo o
rozloze 3,22 ha.
1.12.3 Fauna a vegetace
Lesy jsou na Odersku nejhodnotnějším krajinotvorným prvkem. Bohužel, tak jako jinde na
území ČR, i zde se začalo s vysazováním monokultur (hlavně smrkových) bez ohledu na
vhodnost lokality. Výsledkem jsou kůrovcové kalamity, které vedou k narušení stability porostů
a odolnosti vůči větru, mrazu a sněhu. Dále dochází ke špatné přirozené obnově lesa a k narušení
jeho vodohospodářské funkce (následkem jsou záplavy). Porosty jsou převážně 100 až 150 let
staré, jsou již za vrcholem fyzické a fyziologické zralosti (výskyt hniloby kmene, prosychání
korun až odumírání celých stromů). Protože se pod těmito porosty vyskytuje velice
životaschopné přirozené zmlazení buku a dubu, bylo započato s obnovou těchto lokalit.
Tabulka č. 51: Památné stromy v mikroregionu

PAMÁTNÉ
STROMY
Dub ve Vítovce
Fojtíkova lípa
Javor v Kamence

POČET
1
1
1

VÝŠKA
(m)
25
18,9
20,5

OBVOD
(cm)
441
800
360

OBEC
Odry
Odry
Odry

Lípy u Kaple
Tis v Kamence
Lípa u hřbitova ve
Vésce u Oder
Lípa velkolistá u
Heřmanic

6
1

11

230

1

22,6

420

1

22

564

Dub u brodu

1

20,8

450

Heřmánky

Tis v Heřmánkách

1

10,1

290

Heřmánky

Pavlíkův dub

1

29

365

Dub v Jeseníku

1

22

450

Mankovická lípa
Topol u Čurdy
Spálovský klen

1
1
stromořadí

26
36
21,6

420
677
450

Odry
Odry
Heřmanice u
Oder
Heřmanice u
Oder

Jakubčovice
nad Odrou
Jeseník nad
Odrou
Mankovice
Mankovice
Spálov

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ
Odry
Tošovice
Kamenka
Klokočůvek
Kamenka
Véska u Oder
Heřmanice u Oder
Heřmánky nad
Odrou
Heřmánky nad
Odrou
Jakubčovice
nad
Odrou
Jeseník nad Odrou
Mankovice
Mankovice
Spálov

Zdroj: http://drusop.nature.cz/

Mimo památné stromy se na Odersku vyskytují další věkovité stromy. Např. stromy bývalého
zámeckého parku v Odrách (duby, buky, platany a lípy), letité lípy např. v Luboměři a
v Klokočůvku či jírovce maďaly ve Spálově.
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Moravská brána je důležitou tahovou cestou pro stěhovavé ptáky a svými mokřadními
společenstvy vytváří podmínky pro výskyt některých kriticky ohrožených rostlin (kotvice
plovoucí, nepukalka plovoucí).
Poodří je jedním z Významných ptačích území vyhlášených v rámci programu BirdLife
International a zároveň bylo vyhlášeno nařízením vlády č. 25/2004 ptačí oblastí v rámci soustavy
Natura 2000.
Odersko je bohaté na houby. V zimě zejména na ořešácích vlašských rostou hlívy ústřičné, u
listnatých okrajů lesů nebo v břehových porostech roste pod javory kleny čirůvka májovka. Z
hřibovitých hub je nejhojnější hřib hnědý (suchohřib) ve smrkových lesech a hřib žlutomasý
(babka), který dává přednost lesům smíšeným. Dále zde rostou hřib smrkový (vyskytující se v
posledních letech v hojném množství), dubový, nachovýtrusný, dutonohý a další.
Co se týče rozptýlené zeleně, nejhodnotnější meze jsou nad Klokočůvkem. Hodnotné meze jsou
pak na pastvinách v Jakubčovicích n. Odrou a Loučkách, u Šošovic, Veselí, Dobešova a
Kamenky. Botanicky jsou zajímavé lesní remízky u Spálova a Luboměře.
Na území Oder se nachází soustava rybníků. Zdejšími živočichy jsou: škeble rybniční, čolek
obecný, kuňka žlutobřichá, ropucha obecná a zelená, rosnička zelená, skokan skřehotavý, štíhlý a
zelený, ještěrka obecná a živorodá, slepýš křehký, užovka obojková. Z ptáků bekasína otavní,
břehouši, bukač velký, čáp bílý a černý, čírka modrá a obecná, chřástal vodní, jeřáb popelavý,
jestřáb lesní, kormorán velký, krahujec obecný, krutihlav obecný, ledňáček říční, lejsci, luňák
hnědý, lžičák pestrý, moták pilich a pochop, moudivláček lužní, orlovec říční, pisík obecný,
potápka černokrká, malá a roháč, rákosník velký, rybák černý a obecný, slavík obecný, sýček
obecný, sýkořice vousatá, ťuhýk obecný a šedý, vlaštovka obecná, vodouši, volavka bílá a
stříbřitá. Ze savců bělozubka bělobřichá, netopýři, veverka obecná.
V částech lesů, které jsou součástí myslivecké honitby, se v nich ze srstnaté zvěře vyskytuje
daněk skvrnitý, jezevec lesní, kuna lesní a skalní, lasice hranostaj a kolčava, liška obecná, srnec
obecný a zajíc polní. Z pernaté zvěře to jsou holub doupňák i hřivnáč, jestřáb lesní, kalous ušatý,
káně lesní, krkavec velký, poštolka obecná, puštík obecný, včelojed lesní a výr velký.
Z chráněných plazů můžete ještě poměrně často pozorovat slepýše křehkého, ještěrku obecnou a
živorodou. V okolí řeky Odry a jejich přítoků a zejména na Oderských rybnících je hojná užovka
obojková. V posledních letech je opět možno v přírodě Oderska spatřit zmiji jedovatou.
1.12.4 Klimatické poměry
Mikroregion patří mezi mírně teplé, vlhké oblasti s mírnou zimou. Nejčastěji vítr vane
z jihozápadu.
Tabulka č. 52: Popis klimatické oblasti

KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA

HODNOTA

Průměrná roční teplota

7 - 8,5 °C

Průměrné roční srážky

600 - 800 mm

Roční průměrná oblačnost
Průměrné teploty vegetačního období

60%
14 - 16 °C
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Průměrná celková výška spadlého sněhu za rok

75 - 100 cm

Délka vegetační doby

140 - 160 dnů

Zdroj: www.poodri.ochranaprirody.cz

Z klimatických oblastí chladné, mírně teplé a teplé patří území Oderska mezi mírně teplé.
1.12.5 Ovzduší
V následujících tabulkách jsou uvedeny zdroje znečišťování ovzduší v Mikroregionu Odersko.
Tabulka č. 53: Přehled velkých zdrojů znečištění a množství emisí v Odrách, v tunách za rok 2012

olovo a jeho
sloučeniny,
vyjádřené jako Pb

aceton

ethylacetát

0,022

2,433 0,117 0,151

xx

xx

1,735

3,31

0,036

0,018

3,044 0,080 0,044

xx

xx

xx

xx

0,262

2,132

0,762 0,171

xx

xx

xx

xx

0,077

4,119

1,024 0,174 0,026

xx

xx

xx

xx

organické látky

těkavé organické
látky

Semperflex
Optimit, a.s.
AGRIS spol.
s.r.o.
Zemědělská
a.s. Spálov
VFU Brno NJ
– Středisko
rostlinné
výroby PVK
Kunín

oxid uhelnatý

oxid siřičitý

0,158

ZDROJ

oxidy dusíku

tuhé emise

EMISE (t/rok)

Zdroj: www.chmu.cz

1.12.6 Hydrologické poměry
Hlavním hydrologickým prvkem je řeka Odra, která je páteří celého Oderska. Odra je evropským
veletokem a svou vodností zaujímá 27. místo v Evropě. Plocha povodí řeky Odry činí 118 600
km2, z toho v ČR 10 288 km2. Délka toku je 865 km, ale na území ČR jen 131 km. Odra pramení
v Nízkém Jeseníku v nadmořské výšce 634 m pod Fidlovým kopcem (680 m n. m.). Nejnižším
bodem řeky Odry na našem území je její soutok s řekou Olší (190 m n. m.).
Odra protéká v Nízkém Jeseníku poměrně hlubokým údolím, které se však pod obcí Jakubčovice
výrazně rozšiřuje v rozlehlou kotlinu, v jejíž jižní části se nachází i město Odry.
Upravený pramen řeky Odry se nachází na území Vojenského újezdu Libavá a je přístupný po
červené turistické značce z vesnice Kozlov. Tok řeky je od pramene po obec Heřmánky
přirozený bez významnějších úprav koryta, od Heřmánek níže je tok v místě zástavby,
komunikací a železnice stabilizován opevňováním břehů.
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V minulosti byla řeka překonávána především brody, které jsou v současnosti k nalezení jen na
horním toku. Při vyšší vodě však tato cesta nebyla použitelná a začali vznikat první mosty a
lávky (dříve dřevěné, později ocelové nebo železobetonové).
Krajinotvorně a přírodně je zcela jistě nejcennější její tok v úseku od pramene po Klokočůvek a
níže od Jeseníku n. O. v CHKO Poodří. Z významnějších přítoků řeky Odry na Odersku to jsou
pravostranné přítoky – Něčínský potok, Havranův potok, potok Bralný, Suchou, Mlýnský potok,
Stodolní potok, Vraženský potok (Vraženka), Hrabětinský potok a Luhu s Hradečným,
Lučickým, Blahutovickým a s Vlčnovským potokem (nazýván Rybník). Levostranné přítoky –
Čertův potok, Černá (Červenka nebo též Červenka) s přítoky Pecovským, Klokočovským a
řadou bezejmenných potoků, Heřmanický potok, Vítovka, potok Vladař, Zlatý potok, Rasův
potok, Medvědí potok a Kletenský potok.
Voda z Odry byla dříve využívána pro pohon vodních mlýnů, pil, valch a stoup. Proto byla na
řece Odře zřízena řada jezů a náhonů. Většina těchto vodních děl se však do dnešního dne
nedochovala. Řeka Odra má velký význam především z přírodního a krajinotvorného hlediska.
Je páteří CHKO Poodří, spolu s břehovými porosty a údolní nivou je významným krajinným
prvkem podle zákona na ochranu přírody a krajiny, většina jejího toku je součástí územního
systému ekologické stability jako regionální či nadregionální biokoridor, který umožňuje migraci
rostlinám a volně žijícím živočichům.
Od pramene po tzv. čtvrtý splav pod Loučkami je řeka zařazena mezi pstruhové vody, od tohoto
jezu níže je vodou bílou, mimopstruhovou. V povodí řeky Odry bylo v padesátých letech
uváděno 30 druhů ryb včetně mihulovců. Do současnosti vyhynul jelec jesen, koljuška mořská a
mihule říční. Introdukcí přibyly tolstolebec pestrý, amur bílý, hlavatka podunajská, ouklej
obecná a bolen dravý. Nověji byl v povodí řeky Odry prokázán výskyt původní vranky
pruhoploutvé, mřenky mramorované, mníka jednovousého a zavlečené střevličky východní.
Posledním zástupcem mihulovců je chráněná (kriticky ohrožená) mihule potoční, která se velmi
vzácně vyskytuje ve vodním náhonu v Jakubčovicích nad Odrou.
Co do kvality vody je Odra sledována a vyhodnocována na celkem 8 monitorovacích profilech.
V horní trati je její voda až po Jakubčovice n/O prakticky neznečištěná a celkově klasifikována
II. nejlepší třídou jakosti, podle fyzikálně chemických ukazatelů i po stránce bakteriologické pak
nejlepší I. třídou. Nad Jičínkou je klasifikována výslednou třídou III vlivem obsahu celkového
fosforu, pocházejícího z vypouštěných odpadních vod z okolních obcí. Obdobně tomu je i níže
až po Ostravu (Svinov), kam se promítá vliv znečištění přiváděného přítoky Jičínkou, Husím
potokem, Bílovkou a Sedlnicí, níže pak dále i Polančicí, Porubkou, Lubinou a Ondřejnicí,
zatíženými zejména fosforem pocházejícím ze splaškových odpadních vod. Z hlediska množství
fosforu je voda hodnocena až IV. třídou jako voda silně znečištěná. Stejně tomu tak je pod ústím
Černého příkopu (v prostoru těsně nad ústím Ostravice), koncentrujícím převážnou část
ostravských odpadních vod (zejména z Ústřední čistírny odpadních vod města Ostravy), byť
řádně předčištěných. V závěrném profilu Odra - Bohumín je jakost vody klasifikována
výslednou III. třídou, přičemž je nutno si uvědomit, že tento profil podchycuje veškeré znečištění
přiváděné Odrou z celého povodí nad ním.
Největšími bodovými zdroji znečištění, které leží přímo na řece, jsou převážně čistírny
komunálních odpadních vod (ČOV) měst a obcí. Mimo malé ČOV s odpady řádově v litrech za
sekundu, středními znečišťovateli po celé délce toku odshora to jsou ČOV v Odrách a ve
Studénce (každá okolo 0,02 m3/s), těsně nad ústím Ostravice především Ústřední čistírna
Stránka | 71

odpadních vod (ÚČOV) města Ostravy, a to prostřednictvím Černého příkopu (1,08 m3/s likviduje i odpadní vody některých průmyslových závodů), a těsně pod hraničním závěrným
profilem nad ústím Olše pak ČOV Bohumín (0,045 m3/s). Z průmyslových závodů největšími
bodovými zdroji vypouštění jsou BC MCHZ (0,11 m3/s) a Železárny a drátovny Bohumín (0,10
m3/s).
1.12.7 Odpady
Likvidaci odpadů od obyvatel, organizací, firem zapojených do odpadového hospodářství, svoz,
nakládání, třídění, využití a odstranění odpadů zajišťuje pro většinu obcí Mikroregionu Odersko
společnost AVE CZ odpadové hospodářství a.s., další svozovou firmou je Ekoltes Hranice a.s.,
Technické služby města Vítkov, p.o., Technické služby města Nový jičín V městě Odry je pro
občany a jeho místních částí k dispozici nově otevřený sběrný dvůr. V obci Jeseník nad Odrou a
Kunín je pro místní občany otevřeno sběrné místo na vybrané druhy odpadů. Ve zbylých obcích
probíhá 2 krát ročně (jaro, podzim) sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu (přímo
v daných obcích) na předem určeném místě formou mobilního svozu.
V Mikroregionu Odersko se separuje papír, sklo, plast, bioodpad, nápojové kartony a
elektrozařízení. Kov a nebezpečný odpad je občany odevzdáván do sběrných dvorů či výkupen.
Celkově dochází k nárůstu množství odpadů vyprodukovaných občany. V současné době se
objevuje celorepublikový i celoevropský trend, ve kterém se zvyšuje kupní síla občanů, tím roste
i spotřeba a produkuje se více odpadů.
Pozitivní je nárůst podílu využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty) v celkovém
množství vyprodukovaného odpadu.

Strategický plán Mikroregionu Odersko 2015 – 2020 byl schválen na 2. zasedání Valné hromady
Mikroregionu Odersko dne 16.02.2015, č. usnesení B/4/2/2015.
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Strategický plán
Mikroregionu Odersko
2015 – 2022

Aktualizace návrhové části Strategického plánu Mikroregionu Odersko 2015 – 2020 byla
schválena na 10. zasedání Valné hromady Mikroregionu Odersko dne 26.09.2016, č. usnesení
B/4/10/2016.

zpracoval: Mikroregion Odersko
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2 Strategický plán Mikroregionu Odersko – aktualizace návrhové
části
Strategický plán 2015 – 2020 (dále jen SP) byl schválen na 2. zasedání Valné hromady
Mikroregionu Odersko dne 16.02.2015, č. usnesení B/4/2/2015.

V souvislosti s dalším

zpracovaným dokumentem „Strategie území správního obvodu ORP Odry a Mikroregionu
Odersko na období 2015 až 2024“, který byl vytvořen v rámci projektu „Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností“ je doplněna (aktualizována) návrhová část SP o rozvojové okruhy a strategické cíle
vyplývající ze zmíněného dokumentu, SWOT analýzy mikroregionu a vize Mikroregionu
Odersko.

Na aktualizaci návrhové části SP se podílel jak projektový tým Centra společných služeb
Mikroregionu Odersko, předseda Mikroregionu Odersko, tak i představitelé jednotlivých obcí
Mikroregionu Odersko:
Ing. Pavel Matůšů, předseda Mikroregionu Odersko
Ing. Vladimír Nippert, manager CSS, starosta obce Vražné
Mgr. Elena Vahalíková, specialista pro rozvoj mikroregionu
Mgr. Vendula Jarošová, starostka obce Heřmanice u Oder
Bc. Roman Münster, starosta obce Heřmánky
Zdeňka Ambrožová, starostka obce Jakubčovice n/O
Mgr. Tomáš Machýček, starosta obce Jeseník n/O
Dagmar Novosadová, starostka obce Kunín
Mgr. Jiří Vlček, starosta obce Luboměř
Ing. Jarmila Orlitová, starostka obce Mankovice
Ing. Libor Helis, starosta města Odry
Ing. Kamila Ambrožová, vedoucí Odboru rozvoje města Odry
Ludmila Sucháčková, starostka městyse Spálov
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2.1 Vize Mikroregionu Odersko
Mikroregion Odersko + (zahrnuje i město Fulnek a obec Vrchy), je svébytným územím, které
čerpá to nejlepší ze svých přírodních a kulturně-historických hodnot. Ty kontinuálně uchovává a
rozvíjí. Je přitažlivým územím s prostředím kvalitní a stabilní základny pro plnohodnotný život
vlastních obyvatel všech generací, lákavým a kreativním územím pro návštěvníky z ČR i ze
zahraničí.
Mikroregion Odersko + má zajištěn efektivní systém nakládání s odpady všeho druhu, systém
vedoucí k finančním úsporám, ale také ke zkvalitnění životního prostředí. Školská zařízení (MŠ,
ZŠ) poskytují kvalitní podmínky vzdělávání a produkují absolventy na společensky potřebné
úrovni. Zároveň jsou základnou pro pestrou škálu volnočasových aktivit. V sociální oblasti jsou
v maximální možné míře prakticky vykrývány problémy sociálně potřebných občanů.
Problematika sociální oblasti je trvale a podrobně monitorována.
Zejména prostřednictvím vzájemné meziobecní spolupráce Mikroregion Odersko + trvale
směřuje k posilování své územní identity a soudržnosti, používá metody inovací a elektronizace,
podporuje konkurenceschopnost firem a podnikatelů.
Zkvalitňováním veřejné infrastruktury a podporou rozvoje společenského života i osobní
angažovanosti občanů je vytvářena a využívána atmosféra moderní a současně aktivní občanské
společnosti.
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2.2 SWOT analýza Mikroregionu Odersko
Silné stránky:
1. Ne příliš znečištěné ovzduší a ŽP oproti
jiným oblastem MS kraje (např. ostravskokarvinská aglomerace).
2. Odpovídající kapacita ZŠ a MŠ a jejich
dostupnost v území (vzhledem k
predikovanému demografickému vývoji do
roku 2023). Odloučená pracoviště MŠ vedou k
lepšímu pokrytí území.

Slabé stránky:
1. V některých oblastech chybějící nebo
nevyhovující infrastruktura pro nakládání s
odpadními vodami.
2. Kontinuální migrace obyvatel
z Mikroregionu Odersko (2009 – 2013).
Limitující geografická poloha vojenského
výcvikového prostoru Libavá. Nedostatek
stavebních pozemků v obcích Jakubčovice nad
Odrou a Mankovice.
3. Terénní pečovatelská a ošetřovatelská služba 3. Nedostatečná kapacita pobytových zařízení v
zajišťována ve všech obcích Mikroregionu
sociálních službách pro seniory.
Odersko.
4. Dobrá dopravní dostupnost (silniční,
4. Horší vzdělanostní struktura obyvatel, nižší
železniční, letecká doprava). Existence dvou
podíl obyvatel s vysokoškolským vzdělaní a
regionálních železničních tratí, které zajišťují
naopak vysoký podíl obyvatel bez vzdělání,
dostupnost do přestupního uzlu v Suchdolu nad především v obcích Heřmánky, Vražné, Vrchy.
Odrou. Poloha Mikroregionu Odersko na trase
větve VI. B transevropského multimodálního
koridoru. Umístění výjezdů z dálnice D1 (exit
321, 330) na území (mino jiné zvýšení
rezidenční atraktivity území). Relativně vysoká
hustota silniční sítě vzhledem k charakteru
osídlení a ve srovnání se standardem zemí EU.
Blízkost letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov.
5. Významní zaměstnavatelé v gumárenském a 5. Absence azylových domů (např. pro
strojírenském průmyslu s inovačním
bezdomovce, nebo matky s dětmi v ohrožení) a
potenciálem.
chráněného bydlení.
6. Provoz Městské nemocnice a LDN Odry (v 6. Malá informovanost veřejnosti o aktivitách
případě zrušení by došlo k omezení dostupnosti subjektů působících v oblasti poskytování
specializované lékařské péče, prodloužení
sociálních služeb.
dojezdových vzdáleností v rámci výjezdů
rychlé záchranné služby
7. Celoroční provoz areálu nabízející širokou
7. Malá atraktivnost regionu pro pobytovou
paletu rekreačně sportovních aktivit (Heipark - poznávací turistiku, převažují krátkodobé
Tošovice).
(jednodenní) pobyty. V případě nepříznivých
klimatických podmínek, malá atraktivita území
pro návštěvníky, turisty.
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Příležitosti:
1. Modernizace a rekonstrukce stávající
kanalizační sítě, napojení obyvatel na veřejnou
kanalizaci zakončenou v ČOV.

2. Zefektivnit systém sběru a svozu odpadů.

3. Využití zájmu soukromých investorů v
oblasti poskytování zázemí pro pobytové a jiné
služby seniorům.
4. Rozvoj spolupráce mezi městy Odry a
Fulnek.
5. a) Zvyšující se poptávka po trávení dovolené
a volného času v tuzemsku.
b) Rostoucí zájem o levnější ubytování, pobyty
na venkově.
c) Vysoký potenciál území pro rozvoj
cestovního ruchu (jednodenní a krátkodobější
pobyty).
d) Obnova původních a založení nových
kulturních,
společenských tradic a sportovních akcí v
návaznosti
na rozvoj cestovního ruchu v regionu.
6. Další rozvoj a rozšíření odbavovacích
kapacit mezinárodního letiště L. Janáčka v
Ostravě - Mošnově.
7. Využití alternativních energetických a
surovinových zdrojů. Po ukončení těžby
kamene a písků možnost rekultivace území a
využití pro rozvoj cestovního ruchu
(Kamenolom v Jakubčovicích n. O., Štěrkovna
v Mankovicích).
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015

Hrozby:
1. Kontinuální pokles počtu obyvatel
- záporné migračního salda z důvodů:
a) snižování nabídky volných pracovních míst
b) nárůstu četnosti výskytu sociálněpatologických jevů
- úbytek obyvatel z důvodu záporného
přirozeného přírůstku
2. Obtížné získávání podnikatelských úvěrů pro
podnikání v cestovním ruchu. Chybějící systém
pobídek a motivačních kroků pro zapojení se
do „průmyslu cestovního ruchu“.
4. Riziko škod při povodních.

5. Zvyšování počtu obyvatel bez domova.
6. Dopady změn legislativy a hospodářské
recese.

7. Neklesající vyšší míra nezaměstnanosti,
klesající počet volných pracovních míst.
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2.3 Přehled rozvojových oblastí a strategických cílů
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2.4 Rozvojové oblasti, strategické cíle a opatření
Rozvojová oblast A: Vzhled a bezpečnost Mikroregionu Odersko
Mikroregion Odersko je územím s dobrou dopravní obslužností. Občanská vybavenost se však
liší v závislosti na jednotlivých obcích. Mikroregion usiluje o spokojený život obyvatel ve svém
území. Jeho snahou je zlepšovat životní podmínky, dostupnost všech služeb pro obyvatele i
návštěvníky a zajistit bezpečnost v území. Tímto podporuje trvalé bydlení v mikroregionu.
Strategický cíl A.I: Rozvíjet a regenerovat lokality pro bydlení a podnikání
Oblast mikroregionu se potýká s poklesem počtu obyvatelstva. Jednak díky odlivu zejména
mladých a vzdělaných osob za zaměstnáním do ekonomicky zajímavějších území, jednak díky
nárůstu sociálně patologických jevů a jednak díky nedostatku nových lokalit pro bydlení. Cílem
obcí mikroregionu je péče a regenerace stávajícího bydlení a příprava nových lokalit jak pro
bydlení, tak i pro podnikání.
Opatření:
 Příprava lokalit pro bydlení a podnikání
 Regenerace sídlišť
Příklady možných aktivit/opatření:
1) Název projektu: Výstavba inženýrských sítí v Jeseníku nad Odrou
Popis: Výstavba inženýrských sítí, místních komunikací a chodníků v lokalitě Za
lipami.
Nositel: obec Jeseník nad Odrou
Termín: 2018 - 2019
Fin. náklady v mil. Kč: 20
2) Název projektu: Zasíťování lokality Odry, Nadační ulice
Popis: Přeložka VN, kanalizace, vodovod, plyn, rozvody elektro, veřejné osvětlení,
komunikace
Nositel: město Odry
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 50
3) Název projektu: Zasíťování lokality pro rodinné domy ul. Nábřežní, město Odry
Popis: Cílem projektu je zasíťování lokality pro výstavbu cca 25 rodinných domů.
Přeložka VN, kanalizace, vodovod, plyn, rozvody elektro, veřejné osvětlení,
komunikace
Nositel: město Odry
Termín: 2015 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 20
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4) Název projektu: Zasíťování lokality "Nad ČS Benzina" Odry
Popis: 90 RD vč. finalizace místních komunikací (chodníky, cesty)
Nositel: soukromý investor
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 50
5) Název projektu: Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů ve Spálově
Popis: Předmětem projektu je příprava lokality pro individuální výstavbu rodinných
domů na pozemcích parcela č. 3132, 3133, 3147/3 v k.ú. Spálov: PD řeší vhodné
dispoziční a konstrukční řešení dopravní a technické infrastruktury pro budoucí
zástavbu (obslužné komunikace, rozvody VO, vodovodní řád, kanalizace).
Nositel: obec Spálov
Termín: 2016 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 5
6) Název projektu: Revitalizace Sídliště v obci
Popis: V části obce na Sídlišti vybudovat parkoviště, opravit komunikace a provést
celkovou úpravu zeleně, včetně posezení
Nositel: obec Jakubčovice n/O
Termín: 2016 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 3,5

Strategický cíl A.II: Budovat a udržovat technickou a dopravní infrastrukturu včetně
realizace prvků zvyšujících bezpečnost na komunikacích pro kvalitní bydlení a podnikání
v mikroregionu
Území Mikroregionu Odersko lze zařadit k oblastem s dobrou dopravní dostupností především
díky přítomnosti dálnice D1 (s exity 321 a 330) a II. (resp. III.) železničního koridoru. Údržba a
rekonstrukce komunikací, jejich bezpečnost, bezbariérovost a dobrá kvalita je jedním
z dlouhodobých cílů obcí mikroregionu.
Opatření:
 Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic a místních komunikací,
lávek pro chodce, přechodů pro chodce vč. prvků zvyšujících bezpečnost
 Bezbariérové úpravy dopravní infrastruktury
 Budování parkovacích míst, veřejného osvětlení atp.
 Udržování kvalitních a bezpečných silnic, místních a účelových komunikací
úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy
a jejího zklidnění
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Příklady možných aktivit/opatření:
7) Název projektu: Přeložka komunikace I/47 (obchvat města)
Popis: Odklonění tranzitní nákladní a osobní dopravy z centra města Odry
Nositel: město Odry
Termín: 2020 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 860
8) Název projektu: Vybudování nábřežní komunikace - posílení sítě místních
komunikací (průtah)
Popis: Vybudování nábřežní komunikace - posílení sítě místních komunikací, trasa
zakotvena v územním plánu
Nositel: město Odry
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 180
9) Název projektu: Vybudování obchvatu Kunína
Popis: Převedení tranzitní dopravy ze stávající komunikace I/57
Nositel: obec Kunín
Termín: 2020 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 300
10) Název projektu: Budování nových parkovacích míst
Popis: Budování a opravy dalších parkovacích míst
Nositel: město Odry
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 15
11) Název projektu: Obnova mostů a lávek přes Odru
Popis: Obnova silničních mostů, které svými pilíři v korytě mohou zhoršovat průběh
povodně
Nositel: město Odry
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 30
12) Název projektu: Přesun autobusové zastávky
Popis: Přesun autobusové zastávky včetně nového dopravního značení, zpomalení
rychlosti v okolí zastávky
Nositel: obec Heřmánky
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 3
13) Název projektu: Rekonstrukce mostu přes řeku Odru
Popis: Kompletní oprava mostního tělesa, které je v havarijním stavu. Most je
jedinou spojnicí s občany, kteří žijí na druhém břehu řeky Odry
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Nositel: obec Heřmánky
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 10
14) Název projektu: Bezpečnost na místních komunikacích
Popis: Oprava povrchů komunikací v obci, vybudování chodníku podél komunikace,
vedoucí centrem obce, aby byla zajištěna bezpečnost dětí i občanů. Mostní propustky
v obci jsou již ve stavu, kdy budou nutné opravy - zpevnění
Nositel: obec Heřmánky
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 4,8
15) Název projektu: Lávka pro přechod pěších a přejezd cyklistů
Popis: Přes řeku Odru vybudovat kvalitní a bezpečnou lávku pro přechod a přejezd
cyklistů mezi katastry Odry-Loučky chatová oblast a Jakubčovice n/O.
Nositel: obce
Termín: 2017 - 2019
Fin. náklady v mil. Kč: 2,5
16) Název projektu: Dobudování chodníků v obci
Popis: V obci chybí dobudovat návaznost chodníků na ul. Oderská
Nositel: obec Jakubčovice n/O
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 3,9
17) Název projektu: Obnova mostků a propustků v obcích MO
Popis: Obnova mostků a propustků v obcích z důvodu zajištění bezpečné dopravy po
místních a účelových komunikacích, zpracování PD a následná realizace
Nositel: obce, MO
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 7
18) Název projektu: Budování chodníků, přechodů pro chodce a doprovodné
infrastruktury v obcích MO
Popis: Pro zvýšení bezpečnosti na komunikacích budou vybudovány, rekonstruovány
a modernizovány chodníky, přechody pro chodce vč. jejich osvětlení v obcích MO
Nositel: obce, MO
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 30
19) Název projektu: Opravy komunikací v obcích – nákup zařízení na opravy výtluků
Popis: Pořízení zařízení na opravy výtluků v obcích
Nositel: obce, MO
Termín: 2016 - 2020
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Fin. náklady v mil. Kč: 0,35
20) Název projektu: Bezpečnost na komunikacích – např. měřič rychlosti
Popis: Pořízení a instalace bezpečnostního zařízení na komunikaci, pro zpomalení
provozu v obci
Nositel: obce, MO
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 2
21) Název projektu: Bezpečnostní opatření na silnici I/57
Nositel: obec Kunín
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 10
22) Název projektu: Výstavba parkoviště u kovárny
Nositel: obec Kunín
Termín: 2018 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 5
23) Název projektu: Rekonstrukce dosud nekabelizovaných rozvodů veřejného osvětlení
spolu se sítí NN (investice ČEZu), v lokalitě Hynčice
Nositel: obec Vražné
Termín: 2015 - 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 6

Strategický cíl A.III: Budovat, rekonstruovat, udržovat či rozšiřovat objekty občanské
vybavenosti
Obce Mikroregionu Odersko jsou vlastníky objektů občanské vybavenosti, mezi něž patří např.
budovy úřadů, škol, školek, kulturních, sportovních, sociálních či zdravotních zařízení. Cílem
mikroregionu je podporovat obnovu, údržbu nebo budování objektů občanské vybavenosti
v závislosti na potřebách jednotlivých obcí, pro spokojený život obyvatel mikroregionu.
Opatření:
 Rekonstrukce a úprava veřejných prostranství
 Modernizace, rekonstrukce příp. budování objektů občanské vybavenosti (např. smuteční
kaple, budovy škol, kulturní domy, sociální zařízení, sportovní haly atd.)
 Budování a modernizace sportovních, víceúčelových či dětských hřišť
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Příklady možných aktivit/opatření:
24) Název projektu: Oprava střechy Základní školy Heřmanice u Oder
Nositel: Obec Heřmanice u Oder
Termín: 2017 - 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 1,5
25) Název projektu: Rekonstrukce budovy obecního úřadu - středisko pro občany
Popis: V rámci stávající budovy obecního úřadu je nutná výměna oken, zateplení,
dále zajistit snížení energetické náročnosti, vybudovat zázemí pro mládež (posilovna,
klubovna) a seniory
Nositel: obec Heřmánky
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 5
26) Název projektu: Rekonstrukce Panské sýpky
Popis: Panská sýpka se nachází v centrální části městyse Spálov, jedná se v tuto
chvíli o nevyužívaný objekt ve špatném technickém stavu. Projektový záměr řeší
rekonstrukci sýpky s cílem vytvořit v rekonstruovaných prostorách muzeum
Spálovska, včetně potřebného sociálního zázemí. Projekt řeší navazující úpravy
venkovního prostranství
Nositel: obec Spálov
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 12
27) Název projektu: Bílý dům Jeseník nad Odrou - Využití správní budovy Agro
Jesenicko
Popis: Přestavba správního centra budovy společnosti Agro Jesenicko – byty pro
seniory, renovace společenského sálu, kuchyně, krytého bazénu, kuželny a dalšího
zázemí.
Nositel: Agro Jesenicko a.s.
Termín: 2016 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 50
28) Název projektu: Turistické a vzdělávací centrum
Nositel: obec Kunín
Termín: 2020 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 60
29) Název projektu: Vybudování sociálního zázemí a úpravy v zámeckém parku
Nositel: obec Kunín
Termín: 2018 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 2,5

Stránka | 85

30) Název projektu: Obnova dětského hřiště v Luboměři a výstavba hřiště v Heltínově
Popis: Obnovou dětského hřiště se rozumí odstranění stávajících, již nevyhovujících
a necertifikovaných herních dětských prvků a doplnění dětského hřiště o nové prvky
(např. multifunkční herní sestavou, houpačkou, houpadlem, pískovištěm, lanovými
prvky, mobiliářem, apod.). Současně by došlo k vybudování malého dětského hřiště
v místní části Heltínov, kde v současnosti žádné hřiště pro děti není
Nositel: obec Luboměř
Termín: 2018 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 0,6
31) Název projektu: Výstavba multifunkčního sportovního hřiště
Popis: Cílem projektu je výstavba multifunkčního sportovního hřiště v luboměřském
sportovním areálu „Na drahách“ včetně drobných terénních úprav kolem hřiště
Nositel: obec Luboměř
Termín: 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 3
32) Název projektu: Modernizace sportovního hřiště (víceúčelové hřiště) u šaten TJ
Nositel: Obec Heřmanice u Oder
Termín: 2017 - 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 1
33) Název projektu: Víceúčelové sportovní hřiště
Popis: Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v Mankovicích
Nositel: obec Mankovice
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 5
34) Název projektu: Výstavba multifunkčního sportovního hřiště
Popis: Cílem projektu je výstavba multifunkčního sportovního hřiště na stávající
ploše hřiště na Sídlišti
Nositel: obec Jakubčovice n/O
Termín: 2016 - 2019
Fin. náklady v mil. Kč: 3,7
35) Název projektu: Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ ve vybrané místní části Oder na
MŠ
Nositel: město Odry
Termín: 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 10
36) Název projektu: Modernizace a rekonstrukce ZŠ, MŠ
Popis: Modernizace a rekonstrukce školských zařízení
Nositel: město Odry
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Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 50
37) Název projektu: Výstavba domu služeb
Popis: Projekt „Dům služeb“ ve Spálově řeší soustředění občanské vybavenosti
v městysi Spálov. Požadované využití nového objektu: výstavba malometrážních
bytů pro seniory s možností zabezpečení pečovatelské služby a startovacích bytů pro
mladé, umístění centrální kotelny pro Dům služeb a dále pro budovu základní školy.
V objektu bude dále zřízeno technické zázemí pro potřeby úřadu městyse Spálov,
garáže, sklad materiálu a techniky, včetně šatny pro zaměstnance. Součástí projektu
je dále výstavba sociálního a technického zázemí pro potřeby přilehlé Panské
zahrady. Projekt bude obsahovat návrh řešení venkovního prostranství a zpevněných
ploch.
Nositel: obec Spálov
Termín: 2015 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 40
38) Název projektu: Oprava kamenných zdí
Popis: Oprava kamenných zdí v lokalitách: hřbitov, kostel a zahrada v místní části
Véska
Nositel: obec Heřmanice u Oder
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 2
39) Název projektu: Revitalizace objektu bývalého kina
Popis: Využití rozestavěného objektu kina
Nositel: město Odry, podnikatelské subjekty
Termín: 2018 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 50
40) Název projektu: Rekonstrukce veřejných budov v Kuníně
Nositel: obec Kunín
Termín: 2018 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč:
41) Název projektu: Náves Vražné
Popis: Vybudování veřejného prostranství u budovy Obecního úřadu a Pošty
Nositel: obec Vražné
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 4
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Strategický cíl A.IV: Zajistit bezpečí území realizací protipovodňových opatření včetně
přírodě blízkých opatření pro zpomalení povrchového odtoku vody a proti erozi
v krajině
Území Mikroregionu Odersko bylo v minulosti zasaženo povodněmi. Cílem obcí mikroregionu
je realizovat protipovodňová opatření ke zmírnění následků případných krizových situací.
Protipovodňová opatření mohou spočívat v budování retenčních nádrží, ochranných hrází,
poldrů, v údržbě a čištění koryt a úprav vodních toků, dále taky v realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření na vodních tocích, okolních nivách a celé ploše povodí pro zachování
přirozené funkce krajiny. Dále také budováním či rekonstrukcí varovných či hlásných systémů.
Opatření:
 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv
 Hospodaření se srážkovými vodami, budování vsakovacích a retenčních prostor
 Výstavba, modernizace vodních děl sloužících protipovodňové ochraně
 Budování, rozšíření či zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných
systémů, digitální povodňové plány
 Zřízení, revitalizace a odbahnění drobných vodních nádrží, rybníků a ploch k posílení
retence a akumulace vody v krajině
 Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření pro zpomalení povrchového
odtoku vody a proti erozi – realizace krajinotvorných prvků v zemědělské krajině
Příklady možných aktivit/opatření:
42) Název projektu: Protipovodňová opatření Jeseník nad Odrou
Popis: Úpravou vodního toku Luha a vybudování suchých poldrů na přítocích Luhy
dojde k významnému kroku při ochraně obyvatel obce a jejich majetku.
Nositel: obec Jeseník nad Odrou
Termín: 2014 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 120
43) Název projektu: Protipovodňová opatření – hlásný systém
Nositel: obec Vražné
Termín: 2016 - 2017
Fin. náklady v mil. Kč: 1
44) Název projektu: Rekonstrukce vodních nádrží Spálov
Popis: Cílem projektu je zlepšit současný havarijní stav nádrží, jejich celkový vzhled
a funkčnost. Projekt řeší rekonstrukci hráze, objektů pro manipulaci s vodou a
opěrných zdí. V souvislosti s těmito pracemi bude zároveň provedeno odbahnění a
vytvarování dna nádrží a realizace litorální zóny v nádržích.
Nositel: obec Spálov
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 2,4
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45) Název projektu: Zřízení a revitalizace soustavy drobných vodních nádrží a ploch na
drobných vodních tocích pod vesnicemi k zadržení vody v krajině a zlepšení její
kvality podle ÚP
Popis: Zřízení nádrží na Kletenském potoce pod Pohoří (vodní tok zásobující vodní
nádrž Kletné) a na levostranném přítoku Hradečného potoka pod Dobešovem (vodní
tok protékající pásmem hygienické ochrany vodního zdroje Dobešov). Revitalizace
stávajících drobných vodních nádrží a rybníčků a zřizování nových vodních ploch
dle ÚP
Nositel: město Odry
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 20 mil. Kč za 1 soustavu
46) Název projektu: Realizace krajinotvorných prvků v zemědělské krajině
Popis: Zvýšení ekologické stability zemědělské krajiny postupnou realizací
krajinotvorných prvků (rozčlenění zemědělských honů, zatravnění ploch ohrožených
erozí ad.) podle zpracované studie a podle podobně zpracovaných podkladů
Nositel: obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 10
47) Název projektu: Přeložení koryta drobného vodního toku Vítovka mimo průmyslový
areál Semperflex Optimit a přeložka Rasového potoka
Popis: Vytvoření nového koryta
Nositel: město Odry
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 200
48) Název projektu: Revitalizace náhonů
Popis: Zajištění revitalizace náhonu v Loučkách aj.
Nositel: vlastníci, správci, uživatelé
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 25
49) Název projektu: Rekonstrukce stávajícího náhonu procházejícího přes katastrální
území obce Jakubčovice n/O
Popis: Vyčištění celého náhonu, který protéká obcí, zpevnění hrází. Náhon slouží pro
sběr odpadní vody z obce. S postupným budováním domovních čistíren majiteli
domů v obci, je snižováno i znečištění odpadní vody. Oprava stavidla. Úprava zeleně
podél náhonu.
Nositel: obec Jakubčovice nad Odrou
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 8,5
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Strategický cíl A.V: Realizovat opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku na území
mikroregionu
Bezpečí obyvatel a návštěvníků Mikroregionu Odersko je jedním ze strategických cílů
mikroregionu. Pro naplnění tohoto cíle je potřeba modernizovat vybavení sborů dobrovolných
hasičů a spolupracovat s Policií ČR a dalšími složkami IZS, a to i v rámci meziobecní spolupráce
obcí Mikroregionu Odersko.
Opatření:
 Spolupráce s Policií ČR a dalšími složkami IZS
 Modernizace vybavení sborů dobrovolných hasičů
 Vybudování kamerových systémů
 Hledání společných řešení v otázkách bezpečnosti v obcích Mikroregionu Odersko
Příklady možných aktivit/opatření:
50) Název projektu: Obec pro hasiče
Popis: Vybavit technikou JSDH pro zajištění ochrany především místních obyvatel
Nositel: obec Heřmánky
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 0,6
51) Název projektu: Nová technika pro SDH pro zajištění ochrany obyvatel, dovybavení
budovy hasičské zbrojnice o sociální zařízení, vybudování kamerového systému v
obci
Popis: Upravení a vybudování nových povrchů sportovišť pro cvičení hasičů a
sportování, především dětí, průběžně vybavit SDH technikou a vybudovat ve
zbrojnici sociální zařízení
Nositel: obec Jakubčovice nad Odrou
Termín: 2016 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 5,8
52) Název projektu: Oprava požárních nádrží v Blahutovicích a Hůrce
Popis: Zajištění požárních nádrží proti protékání, oprava nátoků a výtoků nádrží,
instalace bezpečnostního zábradlí, terénní úpravy
Nositel: obec Jeseník nad Odrou
Termín: 2016 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 1,7
53) Název projektu: Integrovaný záchranný systém
Popis: Výstavba hasičské zbrojnice, záchranný systém vč. vybavení
Nositel: město Odry, MSK
Termín: 2018 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 20
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Rozvojová oblast B: Péče o životní prostředí, přírodní bohatství Mikroregionu
Odersko
Mikroregion Odersko patří do celku Nízký Jeseník. Na jeho území se nachází chráněná krajinná
oblast Poodří s řadou ohrožených rostlinných i živočišných druhů a zachovalým vodním
režimem s každoročním zaplavováním. Územím protéká řeka Odra a je specifické svými
rybničními soustavami. Na větší části Mikroregionu Odersko se rozprostírá přírodní park
Oderské vrchy a dále několik přírodních rezervací a přírodních památek. Péče o životní prostředí
a zachování přírodního bohatství mikroregionu je nezbytnou součástí aktivit obcí.
Strategický cíl B.I: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
obyvatelům obcí mikroregionu, zlepšovat kvalitu vody a snižovat množství vypouštěného
znečištění do povrchových i podzemních vod
Cílem obcí Mikroregionu Odersko je zajistit dodávky pitné vody v dobré kvalitě všem svým
obyvatelům a zároveň také zlepšovat kvalitu vody a snižovat množství vypouštěného znečištění
do povrchových i podzemních vod, a to budováním a modernizací čistíren odpadních vod a
budováním kanalizací.
Opatření:
 Výstavba a modernizace úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody vč.
souvisejících objektů
 Výstavba kanalizací
 Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod a odstraňování
nadměrného zatížení povrchových vod živinami
Příklady možných aktivit/opatření:
54) Název projektu: Rekonstrukce stávající kanalizační sítě podpora budování
domovních čistíren
Popis: Obnova stávajícího kanalizačního řádu odpadních vod s využitím podpory pro
občany na vybudování domovních čistíren
Nositel: obec Jakubčovice n/O
Termín: 2018 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 10
55) Název projektu: Kanalizace a ČOV Hůrka
Popis: Odkanalizování místní části s 370 obyvateli. Vybudování gravitační
kanalizace a čistírny odpadních vod
Nositel: obec Jeseník nad Odrou
Termín: 2019 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 45
56) Název projektu: Rekonstrukce a rozšiřování kanalizační sítě včetně místních částí a
čistíren odpadních vod
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Popis: Obnovy stávajících kanalizačních řadů, napojení neodkanalizovaných míst ve
městě, zlepšení systému čištění odpadních vod v místních částech, využívání
netradičních způsobů čištění odpadních vod (např. kořenové ČOV)
Nositel: město Odry
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 50
57) Název projektu: Zpracování studie čištění odpadních vod zejména v místních částech
Popis: Návrh způsobu odkanalizování a čištění odpadních vod
Nositel: město Odry
Termín: 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 1

Strategický cíl B.II: Zlepšovat kvalitu ovzduší v mikroregionu
Ovzduší na území Mikroregionu Odersko je méně znečištěné oproti jiným oblastem MS kraje
(např. ostravsko-karvinská aglomerace). Cílem obcí mikroregionu je však péče o životní
prostředí a udržitelný rozvoj tohoto kraje, proto podporuje snižování emisí z lokálních a
stacionární zdrojů vytápění, a to náhradou za ekologicky šetrnější zdroje vytápění či budováním
nebo rozšiřováním soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.
Opatření:

Snižování emisí z lokálních a stacionární zdrojů vytápění, a to náhradou za ekologicky
šetrnější zdroj vytápění či budování nebo rozšiřování soustav centralizovaného
zásobování tepelnou energií
Příklady možných aktivit/opatření:
58) Název projektu: Využití tepla z bioplynové stanice v Jeseníku nad Odrou
Popis: Výstavba teplovodu z bioplynové stanice do centra obce s napojením
obecních budov
Nositel: AGRO Jesenicko a.s.
Termín: 2015 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 6
59) Název projektu: STL Plynovod Vražné - Hynčice
Popis: Prodloužení STL plynovodu Vražné do místní části Hynčice
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 2
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Strategický cíl B.III: Zkvalitňovat systém nakládání s odpady a eliminovat ekologickou
zátěž
Odpadové hospodářství je jednou z problematik, kterou řeší obce ve své samostatné působnosti.
Cílem obcí je zkvalitňovat systém nakládání s odpady jak samostatnými opatřeními, tak i v rámci
meziobecní spolupráce nalézat řešení a propojovat jednotlivé potřeby obcí mikroregionu ke
zvýšení systematičnosti a úspory finančních nákladů.
Opatření:
 Optimalizace nákladů na sběr a nakládání s odpady
 Zvýšení motivace občanů i podniků ke třídění odpadů (propagace, systémová opatření)
 Zkvalitnění systému sběru, třídění a likvidace odpadů
 Systematizace nakládání s biologickými odpady a stavební sutí
 Předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů
 Rekultivace starých skládek a odstranění ekologické zátěže
Příklady možných aktivit/opatření:
60) Název projektu: Vybudování sběrných míst v obcích
Nositel: obce, MO
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 5
61) Název projektu: Mikroregion Odersko kompostuje
Popis: Pořízení domácích kompostérů a štěpkovačů pro předcházení vzniku
biologicky rozložitelných odpadů v obcích
Nositel: obce, MO
Termín: 2016 - 2017
Fin. náklady v mil. Kč: 2,5
62) Název projektu: Stavební odpady v MO
Popis: Realizace opatření k nakládání se stavebním odpadem na území MO
Nositel: obce, MO
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 30
63) Název projektu: Biologicky rozložitelné odpady v MO
Popis: Realizace opatření k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území
MO
Nositel: obce, MO
Termín: 2016 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč:
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64) Název projektu: Osvěta v oblasti odpadového hospodářství, ekologie, životního
prostředí
Popis: Akce pro veřejnost, brožury, letáky, web atp.
Nositel: obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 0,1
65) Název projektu: Optimalizace systému sběru a nakládání s odpady v MO
Popis: Realizace opatření vedoucí k úsporám obcí MO v oblasti odpadového
hospodářství – společné řešení svozové společnosti
Nositel: obce, MO
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč:
Strategický cíl B.IV: Zakládat a obnovovat zeleň v krajině i sídlech
Na území Mikroregionu Odersko se rozprostírá přírodní park Oderské vrchy a dále několik
přírodních rezervací. Péče o životní prostředí a zachování přírodního bohatství mikroregionu je
nezbytnou součástí aktivit obcí. Mikroregion Odersko podporuje zakládání a obnovu zeleně
v krajině i v sídlech vč. vodních prvků a ploch, příp. i propojení sídelní zeleně s funkčními
plochami.
Opatření:





Realizace krajinotvorných prvků v zemědělské krajině
Výsadba a úprava zeleně podél komunikací
Výsadba a obnova zeleně v krajině
Výsadba a obnova zeleně v sídlech

Příklady možných aktivit/opatření:
66) Název projektu: Výsadba stromořadí, včetně vybudování travnatého chodníku
Popis: Výsadba stromořadí, včetně travnatého chodníku mezi místními částmi
Heřmanice a Véska
Nositel: obec Heřmanice u Oder
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 1
67) Název projektu: Ošetření významných stromů
Popis: Ošetření významných stromů v intravilánu obcí (na obecních pozemcích,
včetně pozemků ostatních vlastníků)
Nositel: obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 2

Stránka | 94

68) Název projektu: Výsadba biokoridorů a alejí ve volné krajině Nízkého Jeseníku a
okolí města Oder
Nositel: obce, MO
Termín: 2014 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 1
69) Název projektu: Lesopark u Rybníka pod Emauzy
Nositel: Obec Vražné
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 3,5
70) Název projektu: Obnova krajinných prvků v zóně Vraženská retenční nádrž (alias
Jezero u estakády)
Popis: Dokončení krajinných úprav v okolí nové retenční vodní nádrže u řeky Odry
Nositel: Vraženský přírodovědný spolek
Termín: 2015 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 4
71) Název projektu: Revitalizace anglické části zámeckého parku
Nositel: obec Spálov
Termín: 2017 - 2019
Fin. náklady v mil. Kč: 1,3
Strategický cíl B.V: Snižovat energetickou náročnost a zvyšovat využívání obnovitelných
zdrojů energie
Cílem obcí mikroregionu je snížení energetické náročnosti jak veřejných budov, tak i např.
veřejného osvětlení.
Opatření:
 Energeticky úsporné renovace veřejných budov
 Energeticky úsporné veřejné osvětlení
Příklady možných aktivit/opatření:
72) Název projektu: Zateplení budov ve vlastnictví obce
Popis: Snížení energetické náročnosti ve vlastnictví obce
Nositel: obec Jakubčovice nad Odrou
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 3,9
73) Název projektu: Snížení energetické náročnosti a úprava hasičské zbrojnice,
obecních bytů a obchodu
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Popis: „Hlavním cílem tohoto projektu je snížení energetické náročnosti budovy,
která je evidována v majetku obce. Dnes se v ní nachází současně hasičská zbrojnice
s klubovnou, dva obecní byty a obchod se smíšeným zbožím. Ke snížení energetické
náročnosti by došlo zateplením celého obvodového pláště budovy, výměnou všech
výplní obvodových konstrukcí (dveří i oken), zateplením stropní konstrukce
podkroví a půdních prostorů budovy.“
Nositel: obec Luboměř
Termín: 2016 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 5
74) Název projektu: Úsporné veřejné osvětlení
Popis: Výměna stávajícího veřejného osvětlení za úspornější LED osvětlení
Nositel: obce, MO
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč:
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Rozvojová oblast C: Rozvoj veřejných služeb a zachování kulturního
dědictví Mikroregionu Odersko
Nabídka veřejných služeb se v jednotlivých obcích Mikroregionu Odersko liší. Zatímco školství
je veřejnou službou běžnou, sociální či zdravotní služby v obcích mikroregionu již běžné nejsou.
Přičemž demografický vývoj společnosti napovídá o vzrůstající potřebě právě těchto služeb.
Vývoj společnosti si žádá nová, koncepční řešení sociálních otázek, a to v širších souvislostech,
přesahujících území jednotlivých obcí.
Strategický cíl C.I: Rozvíjet sociální a zdravotní služby v mikroregionu, podporovat spolky
a neziskové organizace
Velikostí a šíří nabídky veřejných služeb pro obyvatele mohou obce významně ovlivnit příliv
potenciálních či odliv stávajících občanů obce. Cílem obcí Mikroregionu Odersko je nabízet
veřejnosti služby, které jsou žádané, v odpovídající kvalitě a rozsahu.
Opatření:
 Vybudování bydlení pro osoby v krizi, sociálního bydlení
 Rozšíření rozsahu sociálních služeb na území mikroregionu
 Tvorba společného komunitního plánu sociálních služeb a nastavení systému
kofinancování sdílených služeb pro zapojené obce
 Zvyšování kapacity stávajících, nebo vznik nových, objektů uzpůsobených pro potřeby
seniorů, hendikepovaných či sociálně znevýhodněných osob
 Udržení či rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro seniory, hendikepované či
sociálně znevýhodněné osoby
 Podpora vzniku komunitních center
 Podpora vzniku, fungování a spolupráce NNO, zájmových organizací a spolků
v mikroregionu
 Rozvoj zázemí pro volnočasové využití
 Udržování, příp. rozšíření zdravotních služeb na území mikroregionu
Příklady možných aktivit/opatření:
75) Název projektu: Integrace romské menšiny do společnosti
Popis: Zajištění bydlení pro sociálně slabé vrstvy obyvatel. Vybudování komunitního
centra (společenského a kulturního zázemí) pro početnou romskou populaci v
Odrách, zejména mládež.
Nositel: Soukromý investor – např. Ing. arch. Lubomír Dehner, Hodslavice 171,
město Odry, obce MO
Termín: 2015 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 10
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76) Název projektu: Podpora NNO, zájmových organizací a spolků
Popis: Podpora akcí pro mládež nebo širokou veřejnost. Rozšíření nabídky
zájmových činností a spolků, zpracování seznamu NNO, uspořádání motivačních
setkání spolků NNO.
Nositel: obce, MO
Termín: každoročně
Fin. náklady v mil. Kč: 3 (každý rok)
77) Název projektu: Zachování stávajícího rozsahu zdravotních služeb
Popis: Udržení stávajících zdravotních služeb a jejich případné rozšíření
Nositel: město Odry
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 90
78) Název projektu: Víceúčelové společenské komunitní centrum
Nositel: obec Vražné
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 30
79) Název projektu: Dům s pečovatelskou službou, startovací byty pro mladé, komunitní
dům
Nositel: obec Mankovice
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 12
80) Název projektu: Senior park Odry
Popis: Výstavba bytového komplexu pro seniory v Odrách, pobytové služby s
kapacitou pro max. 100 seniorů. Nejedná se o sociální službu, tedy pro seniory budou
zajištěny služby, plynoucí z nájemní smlouvy a to za nájem stanovený ve smlouvě.
Jedná se o pronájem bytových prostor v komplexu, kde budou bydlet starší dospělí
(cca 55 – 64), mladší senioři (65 -80) a starší senioři (nad 80).
Nositel: podnikatelský subjekt, město Odry
Termín: 2015 - 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 50
81) Název projektu: Volnočasové aktivity pro seniory
Popis: Pořádání zájezdů, společenských akcí, výletů a různých setkání pro seniory z
celého oderského okolí
Nositel: Charita Odry
Termín: 2014 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 2,8
82) Název projektu: Společné komunitní plánování sociálních služeb
Popis: Společná aktualizace KPSS
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Nositel: obce, MO
Termín: od 2017
Fin. náklady v mil. Kč:
83) Název projektu: Zvyšování kapacit v oblasti sociálních služeb
Popis: Zvyšování kapacit v oblasti sociálních služeb např. vznik a podpora osobní
asistence, odlehčovací služby
Nositel: obce, MO, podnikatelský subjekt
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč:

Strategický cíl C.II: Rozvíjet školství v mikroregionu
Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit obcí
mikroregionu. Populační vlny se dlouhodobě promítají do rozvoje regionálního školství a
zejména malé obce mají problémy s naplněností tříd ve školách. Spoluprací školských zařízení
v mikroregionu lze pozitivně ovlivňovat a udržovat optimálně dimenzovanou síť školských
zařízení.
Opatření:
 Pestřejší nabídka vzdělávání a rekvalifikace zejména pro technické obory
 Optimalizace kapacity školních zařízení (MŠ, ZŠ) a zařízení pro děti od 1 roku věku
 Navázání spolupráce mezi mateřskými a základními školami v mikroregionu
 Rozšíření nabídky předškolní péče
 Podpora alternativních způsobů výuky (Montessori školy/školky, lesní školky atp.)
 Modernizace a rekonstrukce školských zařízení a jejich vybavení
 Vybavení školních dílen pomůckami a nástroji k rozvoji technických a řemeslných
dovedností
Příklady možných aktivit/opatření:
84) Název projektu: Přestavba školního dvora na klidovou zónu
Popis: Přestavba školního dvora s asfaltovým povrchem na klidovou vydlážděnou
zónu pro 450 žáků školy, občany a spolky, oddíly z Oderska. Součásti areálu bude
horolezecká stěna, přístřešek pro kola, hlediště, letní kino, multifunkční plocha pro
různé druhy a typy cvičení, venkovní šachy.
Nositel: ZŠ Odry, Komenského 6, Město Odry
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 2
85) Název projektu: Podpora technických a řemeslných dovedností
Popis: Vybavení dílen pomůckami a nástroji k rozvoji technických a řemeslných
dovedností, výstavba a pořízení vybavení center praktické přípravy
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Nositel: Město Odry, příslušné ZŠ a SŠ, DDM
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 25
86) Název projektu: Dětské skupiny
Popis: Podpora vzniku dětských skupin pro děti od cca 1 roku věku do zahájení
povinné školní docházky
Nositel: obce, MO, školy
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč:
87) Název projektu: Optimální naplněnost tříd MŠ a ZŠ - strategie
Nositel: obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč:
88) Název projektu: Kulaté stoly ve školství
Popis: Zajištění pravidelných setkání zástupců škol a školských zařízení
Nositel: obce, MO
Termín: kontinuálně
Fin. náklady v mil. Kč:
89) Název projektu: Společné exkurze, zájezdy, výměnné pobyty, soutěže atp. pro školy
a jejich pracovníky
Popis: Spolupráce a sdílení prostředků na společné akce
Nositel: školy, obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč:

Strategický cíl C.III: Zachovávat kulturní dědictví
Kulturní dědictví je jedinečným odkazem předchozích generací, díky kterému můžeme lépe
porozumět identitě tohoto území. Uchovávání a obnova artefaktů, památek a významných
objektů je cílem obcí mikroregionu.
Opatření:
 Podpora kulturních a společenských akcí v mikroregionu
 Tvorba a rozšiřování databáze fotografií regionu (historické i současné, digitální i skeny)
 Rekonstrukce a údržba historických, technických či jinak významných památek/staveb
 Zefektivnění systému archivace artefaktů určených pro muzejní účely
 Regenerace kostelů, kaplí a drobných sakrálních staveb
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Příklady možných aktivit/opatření:
90) Název projektu: A proč ne - nesoutěžní festival amatérského divadla Odry
Popis: Obohacení kulturního života v MS kraji
Nositel: Dělnický dům v Odrách (partner projektu Divadelní soubor Lojza z Oder)
Termín: 2014 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 0,79
91) Název projektu: Pořádání pravidelných výstav k historii regionu Poodří
Nositel: Muzejní spolek Rolleder Odry
Termín: 2014 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 0,35
92) Název projektu: Festival duchovní hudby, varhanní festival
Popis: Zachování a rozvíjení hudební úrovně a tradic města Odry. Podpora
chrámových sborů a ansámblů působících v MS kraji
Nositel: Chrámový sbor Chorus Odry
Termín: 2014 – 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 1,05
93) Název projektu: Vytvoření fotobanky Mikroregionu Odersko, současné i historické
fotografie
Popis: Vytvoření fotobanky MO (ve spolupráci s městem Fulnek, Odry, DM P-MK,
Muzeem Novojičínska), včetně databáze historických (rozdělení na fotografie před
1989 a po roce 1989) fotografií, jejich skenů, pro uchování kulturního dědictví
regionu, včetně možnosti užití pro propagační účely (především u fotografií ze
současnosti)
Nositel: Mikroregion Odersko (partneři: město Fulnek, DM-PMK)
Termín: 2015 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 0,1
94) Název projektu: Větrný mlýn Blahutovice
Popis: Výstavba zničeného mlýna
Nositel: obec Jeseník nad Odrou
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 2
95) Název projektu: Vodní tvrz Polouvsí
Popis: Obnova historické stavby
Nositel: obec Jeseník nad Odrou
Termín: 2019
Fin. náklady v mil. Kč: 2
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96) Název projektu: Depozitář Městského muzea Odry
Popis: Zřízení depozitáře, který by umožnil zpracovávat a ukládat muzejní artefakty
vznikající činností muzea a spolupracujících subjektů (např. Hist. vlastivědný spolek
Odry)
Nositel: Historicko-vlastivědný spolek Odry
Termín: 2016 - 2017
Fin. náklady v mil. Kč: 0,5
97) Název projektu: Regenerace a oprava kostelů, kapliček, křížů, soch
Popis: Opravy kostelů a drobných sakrálních staveb na území obcí
Nositel: obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 1 ročně
98) Název projektu: Rekonstrukce kapliček a křížů
Nositel: obec Kunín
Termín: 2017 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 1
99) Název projektu: Oprava kaple nejsvětější trojice v Heltinově
Popis: Projekt má za úkol postupnou opravu kaple Nejsvětější Trojice na Heltinově,
která by spočívala především ve:
- výměně stávající střešní krytiny (taška a plech) za bobrovku a měď,
- výměně již nevyhovujících oken, odstranění nevzhledných mříží a instalaci
zabezpečovacího systému; oprava zvonu (je ve velmi špatném technickém stavu) s
následnou instalací elektrického zvonění,
- sanaci obvodového zdiva, především z jižní strany kaple, která je ve svahu a v
opravě fasády – nahrazení břízolitové fasády a obkladaček za hladkou omítku –
dosažení původního vzhledu kaple.
Nositel: obec Luboměř
Termín: 2015 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 0,8
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Rozvojová oblast D: Rozvoj podnikání a cestovního ruchu v Mikroregionu
Odersko
Mikroregion Odersko poskytuje dostatek příležitostí pro rozvoj jak aktivních, tak i pasivních
pobytových forem rekreace. Nachází se zde atraktivní místa jak z hlediska přírodních
zajímavostí, architektonických památek, tak i sportovního vyžití. Obecně se však nejedná o
atraktivity celostátního významu. Destinace je vyhledávána pro venkovskou turistiku a
cykloturistiku. V souvislosti s rozvojem cestovního ruchu jde i rozvoj podnikání, a to zejména
v oblasti gastro a hotelových služeb. Mikroregion Odersko podporuje vznik nových pracovních
příležitostí pro obyvatele tohoto území.
Strategický cíl D.I: Rozvíjet cestovní ruch v Mikroregionu Odersko a podporovat rozvoj
nových produktů cestovního ruchu, sportovních a volnočasových center
Cílem Mikroregionu Odersko je systematicky a profesionálně rozvíjet oblast cestovního ruchu, a
to na základě zpracování marketingové koncepce cestovního ruchu v území.
Opatření:
 Zpracování marketingové koncepce cestovního ruchu v mikroregionu
 Profesionalizace řízení rozvoje cestovního ruchu a Mikroregionu Odersko
 Rozvoj nových atraktivit cestovního ruchu
Příklady možných aktivit/opatření:
100) Název projektu: Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu
Popis: Vytvoření marketingové strategie rozvoje CR (ve spolupráci s městem Odry,
Fulnek, DM P-MK)
Nositel: Mikroregion Odersko, město Odry
Termín: 2017 - 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 0,08
101) Název projektu: Účast na účelově zaměřených akcích k podpoře rozvoje
podnikání a cestovního ruchu
Popis: Veletrhy (Regiontour), investiční a business fórum
Nositel: město Odry, Destinační management, MAS
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 0,1 (ročně)
102) Název projektu: Vytvoření pracovní pozice koordinátora aktivit MO
Popis: Vytvoření pracovní pozice koordinátora aktivit rozvoje cestovního ruchu
(50% úvazku pro město Odry, 50% úvazku pro MO)
Nositel: Mikroregion Odersko
Termín: 2016 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 0,3 ročně
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103) Název projektu: Multifunkční sportoviště
Popis: Zimní sporty - bruslení, hokej, běžkování; Letní sporty - tenis volejbal,
hokejbal, basketbal
Nositel: Hein & spol. - keramické závody, spol. s. r. o.
Termín: 2015 - 2017
Fin. náklady v mil. Kč: 15
104) Název projektu: Obnova vodního mlýna Wesselsky
Popis: Průběžná obnova
Nositel: podnikatelský subjekt
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 10
105) Název projektu: Golfové hřiště
Popis: Rozvoj HeiParku
Nositel: HeiPark
Termín: 2015 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 50
106) Název projektu: Rodný dům J. G. Mendela - výstavy a expozice
Nositel: NF RD J. G. Mendela
Termín: 2015 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 3,2
107) Název projektu: Obnova Mendelovy školy v Hynčicích
Nositel: Spolek Mendel - přátelé obce Vražné
Termín: 2017- 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 6,5
108) Název projektu: Rybářská bašta u Odry
Nositel: Vraženský přírodovědný spolek
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 25
109) Název projektu: Vybudování sportovního centra (center) s nabídkou služeb
Popis: Badminton, squash, wellness, skatepark aj.
Nositel: podnikatelský subjekt, město Odry
Termín: 2017 - 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 20
110) Název projektu: Klášter Blahutovice
Popis: Výměna střešní krytiny a krovů na části objektu. Renovace kuchyně, pokojů,
sociálních zařízení, stájí. Oprava nádvoří a fasády domu.
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Nositel: Bayerův odkaz o.s.
Termín: 2014 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 3
111) Název projektu: Revitalizace statku Blahutovice (Jeseník nad Odrou)
Popis: Rekonstrukce objektu č.p. 1, vybudování ubytovacích a školících prostor,
sociální zařízení. Rekonstrukce stájí. Rekonstrukce budov pro uložení mechanizace a
uskladnění krmiv.
Nositel: Milan Jílek, Blahutovice 1, partneři obec Jeseník nad Odrou
Termín: 2014,2015,2018
Fin. náklady v mil. Kč: 5
112) Název projektu: Rozhledna Blahutovice
Nositel: obec Jeseník nad Odrou
Termín: 2016 - 2017
Fin. náklady v mil. Kč: 3,5
113) Název projektu: ZOO koutek v zámeckém parku
Nositel: obec Kunín
Termín: 2018 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 1
114) Název projektu: Vybudování sbírkové zahrady
Nositel: obec Kunín
Termín: 2018 - 2022
Fin. náklady v mil. Kč: 1
Strategický cíl D.II: Propagovat Mikroregion Odersko a jeho členské obce
Cílem Mikroregionu Odersko je srozumitelně komunikovat s cílovými skupinami (obyvatelé,
turisté, podnikatelé, obec). K zajištění systematické a konzistentní komunikace je potřeba
dodržovat jednotný vizuální styl Mikroregionu Odersko.
Opatření:
 Tvorba design manuálu Mikroregionu Odersko
 Tvorba brožur, propagačních materiálů, internetových prezentací, mobilních aplikací,
map, informačních tabulí a informačních systémů značení atraktivit či dalších
propagačních materiálů mikroregionu a jeho členských obcí
Příklady možných aktivit/opatření:
115) Název projektu: Renovace uvítacích dřevěných a plastových cedulí MO
Nositel: Mikroregion Odersko
Termín: průběžně
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Fin. náklady v mil. Kč: 0,4
116) Název projektu: Renovace dřevěných cedulí MO na turistických (cyklistických)
odpočívadlech
Nositel: Mikroregion Odersko
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 0,5
117) Název projektu: Tvorba propagačních materiálů obcí a MO (vícejazyčných)
Popis: Tištěná a elektronická podoba, propagace místních atraktivit, služeb a firem
Nositel: obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 0,2 (ročně)
118) Název projektu: Propagace MO – jednotný vizuální styl MO
Popis: Zpracování design manuálu MO. Koncepční řešení webových stránek a další
opatření pro kvalitní komunikaci MO.
Nositel: MO
Termín: 2016 - 2019
Fin. náklady v mil. Kč: 0,1
Strategický cíl D.III: Rozvíjet cykloturistiku a turistickou infrastrukturu v Mikroregionu
Odersko
Oblast Mikroregionu Odersko je vyhledávaná pro různorodé možnosti pěších i cyklistických
výletů po okolí. V rámci rozšíření nabídky stávajících atraktivit obce mikroregionu podporují
rozvoj naučných stezek, cyklostezek a jiných tras včetně zázemí pro turisty.
Opatření:
 Rozvoj cyklostezek, cyklotras, single tracků
 Budování zázemí pro cyklisty
 Rozvoj agroturistiky, běžkařských a běžeckých tras vč. zázemí
 Budování nových a údržba stávajících naučných stezek
Příklady možných aktivit/opatření:
119) Název projektu: Úprava povrchu cyklostezky a liniové zeleně Staré Oderské cesty
(do Tošovic).
Nositel: obec Heřmanice u Oder
Termín: 2018 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 2
120) Název projektu: Vybudování cyklostezek Jeseník nad Odrou – mlýn – Hrabětice,
Jeseník nad Odrou – Vražné, Jeseník nad Odrou - Hůrka
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Popis: Vybudování páteřní cyklostezky s navazujícím rozšířením na okolní obce
nebo místní části
Nositel: obec Jeseník nad Odrou, Vražné
Termín: 2015 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 26
121) Rozvoj sítě cyklostezek, cyklotras a single tracků a jejich provázanost aj.
Popis: Zřízení nových cyklostezek a cyklotras a jejich začlenění do jednotné sítě
Nositel: obce, Mikroregion Odersko, zájmové sdružení
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 20
122) Název projektu: Zázemí pro cyklisty (odpočívky, informační systém pro cyklisty
aj.)
Popis: V rámci stávajících a nových stezek a tras
Nositel: obce, Mikroregion Odersko, zájmové sdružení
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 2,5
123) Název projektu: Zpracování generelu rozvoje cyklodopravy
Popis: Zpracování koncepce trvale udržitelného rozvoje cyklodopravy na území
(kolo pro dojíždění do práce a do školy, za nákupy, kolo pro sport i cykloturistiku)
Nositel: obce, MO
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 2
124) Název projektu: Rozvoj agroturistiky
Popis: Hipostezky, zázemí pro ustájení koní
Nositel: obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč:
125) Název projektu: Běžkařské a běžecké trasy vč. zázemí (např. venkovní posilovny
aj.) a tras pro inline bruslaře
Popis: Využití tras celoročně
Nositel: Soukromý investor, město Odry, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 5
126) Název projektu: Prohlídková štola - těžba břidlice
Popis: Zpřístupnění štoly po těžbě břidlice pod Veselím
Nositel: město Odry
Termín: 2014- 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 5
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127) Název projektu: Budování naučných stezek – např. II. rozšíření naučné stezky
Stříbrný chodník, atp.
Nositel: Mikroregion Odersko, obce
Termín: 2017 - 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 0,5
128) Název projektu: Naučná stezka J. G. Mendela
Nositel: obec Vražné
Termín: 2017 - 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 0,18
129) Název projektu: Cyklostezka Kunín – Hl. Životice
Nositel: Obec Kunín
Termín: 2017 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 20

Strategický cíl D.IV: Podporovat rozvoj podnikání a tvorbu nových pracovních míst
Obce Mikroregionu Odersko podporují rozvoj podnikání v území a tím i tvorbu pracovních míst.
Opatření:
 Příprava lokalit pro podnikání
 Revitalizace brownfieldů v návaznosti na tvorbu podnikatelských příležitostí
 Podporovat vznik sítě kvalitních ubytovacích a stravovacích zařízení
Příklady možných aktivit/opatření:
130) Název projektu: Podpora revitalizace brownfieldů
Popis: Brownfield, sanace, infrastruktura, odstranění ekologické zátěže
Nositel: podnikatelské subjekty, obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 100
131) Název projektu: Rekonstrukce a přístavba Restaurace Heikalka
Popis: rozšíření kapacity restaurace, včetně přístavby salónků a technického zázemí,
bowling, herna, in-door golf, bazén
Nositel: Hein & spol. - keramické závody, spol. s. r. o.
Termín: 2015-2016
Fin. náklady v mil. Kč: 25
132) Název projektu: Výstavba 8 bungalovů
Popis: Celková kapacita 40 lůžek, celoroční provoz
Nositel: Hein & spol. - keramické závody, spol. s. r. o.
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Termín: 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 16
133) Název projektu: Přístavba ubytovacího zařízení sportovně-rekreačního areálu v
Jeseníku nad Odrou
Popis: Vybudování relaxačního centra s restaurací, skladových prostor, parkovací
plochy. Zateplení ubytovacího zařízení.
Nositel: obec Jeseník nad Odrou
Termín: 2016 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 8
134) Název projektu: Zámek, zámecký park (Jeseník nad Odrou)
Popis: Vybudování nových ubytovacích kapacit, napojení na vytápění bioplynovou
stanici. Vybavení galerie v půdních prostorách zámku, obnova zámeckého parku,
rekonstrukce sochy Sv. Huberta.
Nositel: Adolf Nytra
Termín: 2014 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 5,7
135) Název projektu: Využití a dokončení revitalizace průmyslových areálů
Popis: Zemědělské chátrající objekty
Nositel: podnikatelské subjekty, obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč: 10
136) Název projektu: Rozvoj a využití Poutního místa „Skála Panny Marie“ u
Klokočůvku
Popis: Zlepšení technické infrastruktury
Nositel: podnikatelský subjekt
Termín: 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 20
137) Název projektu: Revitalizace průmyslové zóny v Jeseníku nad Odrou
Popis: Využití zemědělského areálu Agro Jesenicko – renovace stájí, dílen, skladů,
garáží, odstranění starých nepotřebných nemovitostí. Vznik nových ploch
k podnikání.
Nositel: Agro Jesenicko, partner obec Jeseník nad Odrou
Termín: 2015, 2017, 2019 - 2020
Fin. náklady v mil. Kč: 12
138) Název projektu: Vybudování výrobní firmy “BIOSTORM - Středisko pro výrobu
alternativních topných pelet s vlastním energetickým zdrojem s využitím biomasy
suchou fermentací“
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Popis: Výroba, zaměstnanost, alternativní palivo pro region, vše na ploše brownfilds
(bývalá farma AGRO Jesenicko v místní části Hynčice)
Nositel: BioStorm s.r.o. 742 93 Slatina 109
Termín: 2015 - 2018
Fin. náklady v mil. Kč: 60
139) Název projektu: Rekonstrukce objektu bývalé zemědělské budovy na kovodílnu a
sklady.
Popis: Cílem projektu je rekonstrukce budovy bývalého kravína a vybudování
kovodílny, skladů, sociálního zázemí a také zázemí pro techniky (kanceláře). Mezi
dílčí cíle patří vypracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení,
rekonstrukce budovy v souladu s požadavky dokumentace, kolaudace. Vizí je trvalé
zaměstnání 3 a více osob.
Nositel: Ing. Pavel Janoš, Jižní 1079/27, 742 35 Odry
Termín: 2015 - 2017
Fin. náklady v mil. Kč: 3,8
140) Název projektu: Rozvoj firmy ARAPRIM s.r.o.
Popis: Cílem projektu je vybudování balírny pro práškovou lakovnu a modernizace
dílčích sekcí velkokapacitní lakovací linky. Tyto aktivity by měly přispět k rozvoji
firmy a umožnit její rozšíření na dvousměnný provoz (cca 5 a více osob).
Nositel: ARAPRIM s.r.o., Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry (Provozovna
Jakubčovice n./O.)
Termín: 2015 - 2017
Fin. náklady v mil. Kč: 5,5
141) Název projektu: Vybudování rukodílny
Popis: Cílem projektu je vybudování rukodílny na výrobu kreativních sad v současné
době již zaváděné firmy s obchodní značkou ABUBA. Součástí projektu je
vybudování samostatné dílny ve vybraném objektu a technické vybavení pro
pracovní činnost cca 2 (3) zaměstnanců
Nositel: Ing. Eva Janošová, Jižní 1079/27, Odry
Termín: 2016 - 2017
Fin. náklady v mil. Kč: 1
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Rozvojová oblast E: Meziobecní spolupráce
Meziobecní spolupráce obcí Mikroregionu Odersko v otázkách přesahujících hranice
jednotlivých obcí vede k systémovým řešením problémových oblastí v území. Navíc podporuje
dobré vztahy a komunikaci mezi obcemi navzájem. Sdílení zkušeností, případně i společné
využívání prostředků, vede k rozvoji obcí a ke snižování nákladů.
Strategický cíl E.I: Rozvíjet vzájemné vztahy mezi členskými obcemi Mikroregionu
Odersko a hledat společná řešení a postupy v oblastech shodných zájmů
Cílem obcí Mikroregionu Odersko je rozvíjet dobré vzájemné vztahy, spolupracovat a hledat
společná řešení v oblastech shodných zájmů.
Opatření:
 Realizace společných aktivit a předávání zkušeností jak mezi obcemi, tak i mezi dalšími
svazky obcí a jinými partnery (příhraniční spolupráce atd.)
 Sdílení administrativní kapacity, služeb, nákladů na realizace VZ, projektů, spolupráce na
společných nákupech energie apod.
Příklady možných aktivit/opatření:
142) Název projektu: Společné nákupy – společná úspora nákladů
Popis: Spolupráce obcí MO v rámci společných nákupů energií nebo služeb za
účelem snížení nákladů a větší vyjednávací síly
Nositel: obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč:
143) Název projektu: Sdílení zkušeností
Popis: Sdílení zkušeností, např. s obcemi MO, jinými mikroregiony, přeshraniční
partnerství
Nositel: obce, MO
Termín: průběžně
Fin. náklady v mil. Kč:

Aktualizace návrhové části Strategického plánu Mikroregionu Odersko 2015 – 2020 byla
schválena na 10. zasedání Valné hromady Mikroregionu Odersko dne 26.09.2016, č. usnesení
B/4/10/2016.
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4 SEZNAM ZKRATEK
ČR – Česká republika
CHKO – Chráněná krajinná oblast
DSO – Dobrovolný svazek obcí
LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných
MSK – Moravskoslezský kraj
MÚ – městský úřad
ODIS – Integrovaný dopravní systém
OPL – Ordinace praktického lékaře
ORP – Obce s rozšířenou působností
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
SOU – Střední odborné učiliště
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