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1 WSTĘP

Turystyka odgrywa znaczącą rolę nie tylko dla 
kulturalnej i politycznej tożsamości miasta, ale 
jest również ważnym źródłem jego struktury go-
spodarczej.
Miasto Kravaře ma dobre podstawy do tego, aby 
stać się celem jedno i wielodniowych wycieczek 
turystycznych. Korzenie historyczne, tradycja 
i obyczaje, szeroki zakres rozrywek kultural-
nych i sportowych to czynniki, które umożliwiają 
rozwój turystyki. 

Miasto Kravaře przez wiele lat nie posiadało 
żadnego dokumentu strategicznego dotyczą-
cego problematyki rozwoju turystyki. Działa-
nia dotyczące turystyki ukierunkowane były ra-
czej na zaspokajanie bieżących potrzeb i nie 
były częścią szerokiej i systematycznej strategii 
rozwoju turystyki na tym obszarze. W programie 
rozwoju mikroregionu Hulczyńskiego, w którego 
granicach znajduje się miasto Kravaře, zostały 
częściowo opisane tylko poszczególne prioryte-
ty. Dzięki przygotowaniu koncepcji rozwoju tury-
styki oraz przeprowadzeniu wysokiej jakości in-
westycji, miasto ma możliwość poprawienia swo-
jej pozycji na kulturalnej mapie Północnych Mo-
raw i Śląska, a także zachęcenia do wizyty jeszc-
ze większej liczby turystów z kraju i zagranicy.

W ramach Programu Operacyjnego współpracy 
transgranicznej 2007 - 2013 RCz - RzP, w ubie-
głym roku miasto Kravaře uzyskało dotację na re-
alizację projektu „Kravaře – Racibórz bliżej 
– Koncepcja rozwoju turystyki w mieście Kra-
vaře“. Jednym z najważniejszych efektów tego 
projektu jest również niniejszy dokument kon-
cepcyjny zatwierdzony przez radę miasta. Częś-
cią nowej Koncepcji rozwoju turystyki w mieście 
Kravaře (dalej tylko „Koncepcja“) jest analiza 
potencjału turystycznego w mieście oraz ana-
liza SWOT mocnych i słabych stron, możliwości 
i zagrożeń tego obszaru. Na podstawie wyników 
części analitycznej sformułowano wizję, cel stra-
tegiczny, grupy docelowe, a także zdefi niowano 
działania i obszary strategiczne pod względem 
rozwoju. Niniejszy dokument został opracowany 
w perspektywie do 2017 roku. 
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2 CZĘŚĆ ANALITYCZNA

Globalnym trendem o największym oddziaływa-
niu w turystyce jest wzrost liczby użytkowników 
internetu. Internet jako narzędzie komunika-
cji i kanał dystrybucji ma największy wpływ 
na rozwój całego sektora.

W przypadku sprzedaży produktów i usług tury-
stycznych, sprzedaż online stała się kluczowym 
trendem na całym świecie.

Aktualne trendy globalne wskazują, że im bard-
ziej złożony jest produkt (usługa), tym trudniej-
sza i bardziej skomplikowana jest jego sprzedaż. 
Obecnie najsilniejszym trendem jest tworzenie 
tzw. pakietów spersonalizowanych. Aktywni kli-
enci chcą tworzyć własne pakiety, co oznacza, że 
wybierają różne elementy, tworząc pakiet, za któ-
ry płacą w jednej transakcji. Gwałtownie rośnie 
popyt na tego rodzaju oferty, które są kluczowe 
dla odniesienia sukcesu na rynku. 

Przy pozyskiwaniu informacji dotyczących celu 
podróży, kluczowe są (także w skali globalnej) 
dwa czynniki: 

1. WOM (World of Mouth - informacje przeka-
zywane z ust do ust) oraz osobiste polecenie 
przez członka danej grupy społecznej; 

2. Wyszukiwanie w sieci internetowej. 

Oba te czynniki odgrywają ważniejszą rolę niż 
promocja własna.

Trendy w komunikacji mobilnej coraz mocniej 
wpływają na turystykę. Obecnie należy koniecz-
nie zapoznać się z problematyką wykorzystania 
nawigacji satelitarnej w regionie turystycznym 
(dalej tylko RT), przesyłania informacji sms do-
tyczących oferty w regionie (pogoda, aktualnoś-
ci) oraz pocztówek mms z miejsc najbardziej 
atrakcyjnych pod względem turystycznym.

W ciągu ostatnich 3 lat miały miejsce poważne 
zmiany w zakresie zarządzania marką. Do 2005 
roku odbiorcy profesjonalni uważali markę miej-
sca docelowego za kluczowy element. Jednak 
potrzeba rozwiązania szeregu nowych proble-
mów związanych z rozwojem regionu pokaza-
ła konieczność bardziej kompleksowego podejś-
cia. I przedstawiła markę regionu jako kluczowy 
element rozwoju regionu i zarządzania marką. 
Lata 2006 - 2008 upłynęły pod znakiem nowe-
go trendu: przejścia od marki miejsca docelowe-
go do marki lokalizacji (miasta, regionu). Zmiana 
ta oznacza w praktyce:

• rozszerzenie grup docelowych (mieszkańcy re-
gionu, fi rmy w regionie, inwestorzy, odwiedza-
jący)

• stworzenie systemu zintegrowanej komunika-
cji marketingowej (skoordynowana komuni-
kacja w stosunku do wszystkich grup docelo-
wych)

• nowy system zarządzania marką.

Źródło: Marketingowa strategia rozwoju RCz w regionie 
morawsko-śląskim na lata 2009 - 2013

2.1 Globalne trendy rozwoju turystyki 
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Z analizy danych statystycznych w ramach Stra-
tegii marketingowej turystyki w regionie mo-
rawsko-śląskim 2009 - 2013 wypływają następu-
jące wnioski:

• struktura obiektów oferujących zakwatero-
wanie w regionie nie odpowiada w pełni po-
pytowi, który zorientowany jest przede wszyst-
kim na zakwaterowanie o wyższym poziomie 
jakości

• obłożenie możliwości noclegowych jest 
w dłuższym okresie niskie

• zmniejsza się liczba pracowników zatrudnio-
nych w sektorze zakwaterowania i wyżywienia 
w regionie

Badanie „Customer Insight“ było realizowane 
w listopadzie 2008 roku na próbie 300 respon-
dentów - obywateli Republiki Czeskiej spoza regi-
onu morawsko-śląskiego. 

Zainteresowanie regionem morawsko-śląskim 
jako miejscem docelowym dla mieszkańców Re-
publiki Czeskiej - wyniki wybranych wskaźników:

• Wiedza o regionie morawsko-śląskim wśród 
obywateli RCz jest do tej pory niska. Tylko 
45,4% respondentów przyznało, że dobrze zna 
region morawsko-śląski.

• W przeszłości region morawsko-śląski odwied-
ziło 65% respondentów, a wśród nich 96% pr-
zyznaje, że było to pozytywne doświadczenie.

• Na przyjezdnych odwiedzających region naj-
lepsze wrażenie robiły atrakcje przyrodnicze, 
spotkani ludzie oraz środowisko. Najmniej sa-
tysfakcjonujący był stan powietrza, stan dróg 
i środowiska w miastach.

• Dobre doświadczenia z odwiedzin sprawiają, 
że odwiedzający chcą powtórzyć swoją wizytę 
w przyszłości. 31% respondentów chętnie od-
wiedziłoby region w ciągu najbliższego roku, 
46,2% w dłuższym okresie czasu, tylko 22,8% 
respondentów nie chce odwiedzić regionu. 

• wzrostowy trend odwiedzalności z 2007 roku 
udało się utrzymać tylko w dwóch pierwszych 
kwartałach 2008 roku, a już w trzecim kwarta-
le nastąpił spadek

• krajem o największym wzroście liczby przy-
jezdnych do regionu morawsko-śląskiego jest 
Rosja

• odwiedzalność regionu ma w dużej mierze 
charakter sezonowy - dominujące są miesiące 
letnie

Źródło: Marketingowa strategia rozwoju RCz w regionie 
morawsko-śląskim na lata 2009 - 2013

• Przy decydowaniu o wyborze celu podróży, 
55,8% respondentów wybiera konkretne miej-
sca w regionie, które zamierzają odwiedzić, 
47,9% wybiera obszar turystyczny, a 43,6% 
poszczególne miejsca zakwaterowania. Dla 
17,8% kluczowe są inne czynniki jak np. cena, 
polecenie, własne doświadczenia itp.

• Dla obywateli RCz kluczowym kanałem infor-
macyjnym i komunikacyjnym jest internet. 
Na drugim miejscu jest WOM - informacja pr-
zekazywana z ust do ust (doświadczenia osób 
z otoczenia), a dopiero na trzecim miejscu 
informacje uzyskane z biur podróży. A zatem 
należy zwrócić szczególną uwagę na portal in-
ternetowy i rozwój e-marketingu.

Źródło: Marketingowa strategia rozwoju RCz w regionie 
morawsko-śląskim na lata 2009 - 2013

2.2 Analiza trendów statystycznych w regionie morawsko-śląskim

2.3 Customer Insight potencjalnych przyjezdnych do regionu morawsko-śląskiego w RCz
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Nazwa miasta:  Miasto Kravaře (Krawarz)
Region:  morawsko-śląski
Kraj:  Hulczyński
Wysokość n.p.m.:  237 m n.p.m.

Pierwsze pisemne informacje o mieście Kravaře 
datowane są na rok 1224. Zapisy dotyczące gmi-
ny Kouty, dziś części miasta Kravaře, sięgają 1238 
roku, a o trzeciej części miasta, dzielnicy Dvořisko, 
wspomniano po raz pierwszy dopiero w drugiej 
połowie XVIII. wieku. W latach 1224 i 1263 mają-
tek krawarski otrzymali członkowie sławnego rodu 
Beneszowiczów (pochodzący z Beneszowa pod 
Pragą), którzy przedstawiali się szlacheckim przy-
domkiem „Panów z Kravařea“. Od XIII. do XV. wie-
ku ród ten należał do najbogatszych na Morawie, 
był również właścicielem majątków Helfštýn, Ful-
nek, Starý Jičín, Plumlov i Strážnica. Od ich herbu 
pochodzi herb miasta Kravaře - zawinięta strzała.

W drugiej połowie XIII. wieku ród Beneszowiczów 
postawił tu twierdzę. Ostatnim właścicielem tego 
silnego szlacheckiego rodu był Petr z Kravařea, 
który w 1420 roku został zmuszony do sprzedaży 
rodowej siedziby z powodu swoich husyckich pr-
zekonań.
Innym ważnym właścicielem majątku krawarskie-
go był polski szlachcic i lekarz Michał Sendziwoj 
ze Skorska, który otrzymał ten majątek w cza-
sie wojny trzydziestoletniej w 1630 roku dzięki 
bliskim kontaktom z dworem cesarskim, gdzie 
za rządów Rudolfa II. pracował jako alchemik. Cór-
ka Sendziwoja, Weronika, po śmierci ojca w 1636 
roku wyszła za mąż za Jakuba, wolnego pana Ei-
chendorff. Właśnie z rodem Eichendorffów wiąże 
się ważny etap majątku krawarskiego. W latach 

2.4 Podstawowe dane identyfi kacyjne o mieście Kravaře

2.4.1 Historia miasta

1721 - 1728 Jan Rudolf Eichendorff przebudował 
(w miejsce byłego fortu) zamek zgodnie z duchem 
późnego baroku, w stylu hildebrandzkim (autor 
dzieła pochodził prawdopodobnie z kręgu wybit-
nych wiedeńskich architektów) i w tej postaci za-
mek zachował się do dnia dzisiejszego, pomimo 
niszczycielskiego pożaru, który miał miejsce w za-
mku w 1937 roku. Ród Eichendorffów władał ma-
jątkiem krawarskim do 1782 roku, kiedy sprzedał 
go, aby spłacić rodowe długi. W następnych latach 
w zamku zmieniali się właściciele, z których żaden 
nie był zbyt znaczący.
W 1742 roku austriacka cesarzowa Maria Tere-
sa przegrała wojnę o Śląsk, a tym samym także 
o Kravaře i Kouty, które zostały z całym regionem 
hulczyńskim oddane Prusom. Gmina Dvořisko, 
leżąca „za wodą“ (ziemia hulczyńska posiada na-
turalną granicę na rzece Opawie), pozostała we 
władaniu Austrii. Hulczyńsko zostało przyłączone 
do terytorium ówczesnej Czechosłowacji dopie-
ro w 1920 roku. W okresie okupacji nazistowski-
ej ponownie stała się częścią Rzeszy Niemieckiej. 
Kamieniem milowym w najnowszej historii miasta 
Kravaře był rok 1960, kiedy po przyłączeniu sąsi-
adujących gmin Kouty i Dvořisko, Kravaře uzyskał 
prawa miejskie. Od 2003 roku występuje jako 
gmina o rozszerzonych uprawnieniach i zarządza 
dziewięcioma gminami - Bolatice, Chuchelná, Ko-
beřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Ště-
pánkovice i Třebom.
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Źródło: Mapa geografi czna regionu morawsko-śląskiego
 Czeski urząd statystyczny, Ostrava 2009, www.czso.cz

2.4.2 Położenie miasta

Miasto Kravaře położone jest w dolinie rzeki Opawy, na wysokości 
237 m n.p.m. Miasto jest oddalone o 13 km od południowych granic Polski 
i o 9 km na wschód od Opawy. Historyczny region Górnego Śląska, do któ-
rego należy miasto nazywany jest Hulczyńskiem. Szczególna historia tego 
obszaru znajduje odzwierciedlenie w charakterystycznym dialekcie, stro-
jach i zwyczajach.
W odległości około 10 km na zachód leży Statutowe Miasto Opawa, 13 km 
na wschód - miasto Hulczyn, 19 km na południe - Miasto Bílovec i 20 km 
na wschód - miasto Ostrawa. 
Obecnie obszar administracyjny miasta wynosi 1 937 ha. Od 2003 roku 
działa jako gmina z rozszerzonymi uprawnieniami (ORP) na dziewięć gmin 
- Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Ště-
pánkovice i Třebom.
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Czeska centrala turystyczna podzieliła Republikę Czeską na 15 regionów turystycznych. W ten sposób 
powstał m.in. region turystyczny Północnych Moraw i Śląska, który obejmuje granice powiatów (od za-
chodu) Šumperk, Jeseník, Bruntál, Opawa, Nový Jičín, Ostrawa–miasto, Karviná, Vsetín i Frýdek-Mís-
tek. Ma powierzchnię 8 713 km², co czyni go największym z regionów turystycznych RCz. 

Jednoczesny podział na obszary turystyczne pozwolił na decentralizację regionu na „mikrojednost-
ki“ turystyczne. Turystyczny region Północnych Moraw i Śląska składa się z następujących obszarów:

• Jeseníky
• Śląsk Opawski
• Ostrawa i okolice
• Śląsk cieszyński
• Poodří – Moravské Kravařsko
• Beskidy - Wołoszczyzna (Valašsko).

Miasto Kravaře należy do obszaru turystycznego Śląska Opawskiego. Przydzielenie miast i gmin 
do tego obszaru turystycznego przedstawia poniższa tabela.

Ś
lą

sk
 O

pa
w

sk
i

Powiat Bruntál: Sosnová

Powiat Opawa: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice, Březová, 
Budišov nad Budišovkou, Budišovice, Čermná ve Slezsku, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, 
Dolní Benešov, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hať, Hlavnice, Hlubočec, Hlučín, Hněvošice, 
Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chuchelná, Chvalíkovice, Jakartovice, 
Jezdkovice, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Ludgeřovice, 
Markvartovice, Mikolajice, Mladecko, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, 
Opawa, Otice, Píšť, Pustá Polom, Raduň, Rohov, Skřipov, Slavkov, Služovice, Stěbořice, 
Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Třebom, Uhlířov, Velké 
Heraltice, Velké Hoštice, Vršovice, Vřesina, Závada.

Zgodnie z metodologią MSK, obszary turystyczne zostaną zastąpione terminem „Pola rozwoju“. 

2.5 Włączenie miasta do obszaru turystycznego Śląska Opawskiego
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2.6 Ważne cele i atrakcje turystyczne miasta

2.6.1 Atrakcje przyrodnicze

Kościół św. Bartłomieja 

Kościół góruje nad miastem i jest widoczny 
z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Naj-
starszą częścią budowy jest biała renesansowa 
wieża pochodząca z pierwszej połowy XVI. wie-
ku. W wieży znajduje się stara kamienna chrzci-
elnica i dwa cenne dzwony z XVII. wieku, odla-
ne na rozkaz właściciela majątku krawarskiego 
Jakuba Eichendorffa. Neogotycka nawa główna 
jest dziełem znanego miejscowego architekta Jo-
sefa Seyfrieda (1865 - 1923), podobnie jak cały 
teren dookoła kościoła, na który składa się ple-
bania, były klasztor Sióstr Serca Bożego (obecnie 
siedziba Urzędu Miasta Kravaře (Krawarz)) oraz 
mur okalający z bramami wjazdowymi. Część ne-
ogotycka powstała na przełomie XIX. i XX. wie-
ku, sam kościół został wyświęcony w 1896 roku. 
W pobliżu wschodniej bramy wjazdowej na teren 
kościoła stoi barokowy pomnik z piaskowca św. 
Jana Nepomucena z 1730 roku.

2.6.2 Zabytki architektoniczne i sakralne

Narodowy pomnik przyrody Odkryv

Narodowy pomnik przyrody Odkryv na terenie 
byłej kopalni piasku w pobliżu miasta Krava-
ře ma powierzchnię 5,01 ha. Wydobycie piasku 
pozwoliło tu na odkrycie glin zwałowych i żwirów 
fl uwioglacjalnych, które są działania lodowca w 
epoce plejstocenu (przed 300 000 laty). Miejsce 
to jest włączone do tras krajowych i międzynaro-
dowych wycieczek zajmujących się problematyką 
czwartorzędu. Trasa została opracowana w ra-
mach programu IUGS - UNESCO International Ge-
ologikal Correlation Programe.

Rezerwat przyrody Koutské a Zábřežské 
louky

Rezerwat przyrody Koutské a Zábřežské louky 
ma obecnie powierzchnię 376 ha. Są to najle-
piej zachowane mokradła na ziemi hulczyńskiej. 
Rezerwat przyrody tworzy unikalnym zintegrowa-
ny kompleks podmokłych łąk, lasów, i rozrzuco-
nych szczątków martwych roślin, martwych gałę-
zi i okresowo zalewanych basenów w rozlewisku 
rzeki Opawy. Położony jest na południowy wschód 
od miasta Kravaře  i rozciąga się na tereny gminy 
Beneszowa Dolnego. Występują tu zagrożone ga-
tunki roślin i zwierząt bagiennych.
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Kościół św. Mikołaja 

Kościół św. Mikołaja położony w dzielnicy mi-
asta Kravaře - Kouty to budowla sakralna, która 
została zbudowana w 1928 roku. Wewnątrz koś-
cioła znajdują się tablice pamiątkowe poświęco-
ne mieszkańcom Koutów - ofi arom II. wojny świ-
atowej.

Do kościoła św. Mikołaja należy Kongregacja 
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.
Kongregacja Służebnic Najświętszego Serca Je-
zusowego została założona w 1866 roku przez 
francuskiego księdza Petera Victora Brauna 
(1825 - 1882). Służebnice Najświętszego Ser-
ca Jezusowego kierują się zasadami świętego 
Augustyna i skupiają się na działalności chary-
tatywnej. Z wdzięczności za otrzymaną łaskę 
Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego 
żyją w duchu pojednania. Poprzez swoją czynną 
miłość bliźniego każdego dnia próbują rozszerzać 
szacunek i miłość do Bożego Serca Jezusowego. 
Służebnice odnajdują spełnienie w opiece nad 
chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, wycho-
waniu dzieci w przedszkolach, schroniskach dla 
dzieci i domach dziecka. Wszędzie tam, gdzie pa-
nuje ubóstwo materialne i duchowe, Służebnice 
Najświętszego Serca Jezusowego znajdują szero-
kie pole działania.

Kongregacja Służebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego, Kostelní 55, Kouty 747 21, Tel.: 
553 671 502, e-mail: kongregacesluzebnic@
centrum.cz

Kaplica św. Floriana 

Kaplica św. Floriana leży na planie kwadratu, jaj 
fasadę zdobią dwie antyczne kolumny z głowa-
mi aniołków. We frontowej ścianie znajduje się 
nisza z fi gurką św. Floriana (bardzo lubianego 
na Śląsku patrona strażaków) oraz datą 1772. 
Kaplica jest bardzo ciekawym przykładem archi-
tektury śląskiego baroku. 

Kaplica św. Michała

Kaplica św. Michała ma falisty obrys frontu, zao-
krąglone narożniki i wysoką sześciokątną wieżę 
sanktuarium, zakończoną dachem w kształcie 
cebuli i krzyżem. Nad wejściem znajduje się na-
pis „Święty Michale, módl się za nami“ oraz data 
1822.
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Zamek i muzeum Kravaře

Ten „barokowy klejnot Śląska“, jak jest czasem 
bez przesady nazywany, tworzy czteroskrzydłowy 
dwupoziomowy budynek z wewnętrznym pro-
stokątnym dziedzińcem i ośmiokątną kaplicą 
z wysoką kopułą. Swój wygląd zawdzięcza prze-
de wszystkim barokowej przebudowie, która mi-
ała miejsce w latach 1721 - 1728, kiedy jego 
właścicielem był Jan Rudolf z rodu Eichendorf-
fów. Kaplica zamkowa zamykająca tylne skrzydło 
budynku pochodzi z 1662 roku. W późniejszym 
okresie została ozdobiona pracami barokowe-
go rzeźbiarza pochodzącego ze Śląska, J. J. Leh-
nera oraz malarza I. E. Ecksteina. Kaplica to je-
dyna część zamku, która nie została zniszczo-
na przez rozległy pożar w zimie 1937 roku, któ-
ry zniszczył stropy z rokokowymi freskami, kom-
pletne wyposażenie wnętrz oraz bogate dekora-
cje. Po kompleksowej rekonstrukcji, zakończonej 
w 1970 roku, sale zamkowe służyły dla ekspo-
zycji operacji polityczno-wojskowych w Ostrawie. 
Od 1997 roku w zamku została udostępniona 
stała ekspozycja barokowa i etnografi czna, któ-
ra przedstawia życie zamkowe rodu Eichendorf-
fów oraz życie zwykłych ludzi na ziemi hulczyński-
ej. Zarząd nad ekspozycją sprawuje Muzeum za-
mkowe. W ciągu roku ekspozycja jest uzupełnia-
na krótkoterminowymi tematycznymi wystawami 
fotografi i, obrazów, narzędzi itp. Odbywają się tu 
również wesela i bale, a w kaplicy zamkowej raz 
w miesiącu odprawiana jest msza świata.

W okresie przebudowy zamku, Jan Rudolf Ei-
chendorff założył również rozległy park natural-
no-krajobrazowy, który przechodzi w park leśny. 
Obecnie jego obszar wynosi 19 ha, z czego część 
wykorzystana jest jako dziewięciodołkowe pole 
golfowe.

Kontakt:
Muzeum zamkowe miasta Kravaře
Alejní 24, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 671 201
Godziny otwarcia: Kwiecień - Październik; 
Wt. - Niedz. godz. 9.00 - 11.00; 13.00 - 16.00
Czas zwiedzania ok. 30 min. Zwiedzanie rozpo-
czyna się o każdej pełnej godzinie.
W ofercie sprzedaży książek, map, souvenirów 
i upominków.



KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA KRAVAŘE 2010 - 2017

/ 11 /

2.6.3 Sposoby spędzania wolnego czasu (kultura, sport itp.)

FITNESS STUDIO ALFA BODY

Kursy: Speeding, Fat burner, TAI-CHI, podstawy 
salsy, tańców afrykańskich i tańca brzucha

Kontakt:
FITNESS STUDIO ALFA BODY, Náměstí 394/29, 
Kravaře 747 21
e-mail: atria.fi tclub@seznam.cz
Tel.: +420 602 234 297

Klub lekkoatletyczny Kravaře

Co roku klub lekkoatletyczny Kravaře organizuje 
w czerwcu tradycyjny bieg na 8 400 m we wszyst-
kich kategoriach wiekowych. W 2007 roku odbył 
się jubileuszowy 25. bieg, który został poświęco-
ny pamięci założycielki wyścigu, pani Herminie 
Nankowej.

Kontakt:
tel. + 420 553 671 264, 731 556 219
e-mail: kravare.beh@seznam.cz
www.kravarebeh.wz.cz

AQUAPARK Kravaře

Nowo otwarty aquapark w mieście Kravaře zna-
jduje się w pobliżu kompleksu Buly Arena. W tym 
krytym wodnym świecie znajduje się 65-metrowa 
zjeżdżalnia, dwa 25-metrowe tory pływackie, ja-
cuzzi, stół do masażu, grzybek wodny, bicze wod-
ne, jaskinia z wodospadem i dziką rzeką. Znajdu-
ją się tu również sauna, łaźnia parowa i masaże.
Do dyspozycji jest bar z bufetem w holu wejści-
owym dla odwiedzających oraz dla korzystają-
cych z kąpieli w części hali basenowej.

Kontakt:
Buly Aréna – Aquapark Kravaře
Kostelní 2075/28b, Kravaře 747 21
e-mail: info@aquapark-kravare.cz
Tel.: + 420 553 777 591
www.aquapark-kravare.cz
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BULY Aréna Kravaře – kompleks sportowo-
rekreacyjny

Kompleks sportowo-rekreacyjny, położony w spo-
kojnej części miasta Kravaře-Kouty, oferuje sze-
roki wybór aktywnych form spedzania wolne-
go czasu. W kompleksie znajduje się lodowisko 
(mające w ofercie wieczorną jazdę na łyżwach 
przy muzyce dyskotekowej), kryta hala do tenisa, 
siłownia, kręgle, fi tness, boisko do piłki nożnej, 
zewnętrzne korty tenisowe, zewnętrzne bois-
ko wielofunkcyjne. W 2008 roku na terenie Buly 
Aréna otwarto nowy wielofunkcyjny plac zabaw 
dla dzieci. Plac idealnie nadaje się dla dzieci, 
które kochają zabawę i ruch.

Kontakt:
Buly Aréna – Kravaře
Kostelní 360/28b, Kravaře 747 21
e-mail: bulyarena@bulyarena.cz
Recepcja - tel.: + 420 553 653 937, 605 111 000
Recepcja - fax: + 420 553 716 770
www.bulyarena.cz

Jazda na rowerze i rolkach

Równinny teren ziemi hulczyńskiej jest doskonale 
przystosowany do jazdy na rowerze. Otoczenie popr-
zecinane jest siecią tras i ścieżek rowerowych, któ-
re są zaznaczone na mapie rowerowej Hulczyńska. 
Mapę można kupić w centrum informacji (dalej tyl-
ko IC) miasta Kravaře, w zamku oraz w urzędzie mi-
asta (dalej UM) Kravaře. Trasy rowerowe prowadzo-
ne są przede wszystkim mało uczęszczanymi ulica-
mi, leśnymi i polnymi drogami, które są przejezd-
ne dla wszystkich typów rowerów. Długość i trud-
ność trasy można dopasować do kondycji oraz chę-
ci rowerzystów.

Trasa rowerowa - Bezručova Opava - Beetho-
venov Hradec

Długość: 50 km (53 km), trasa o średniej trud-
ności, odpowiednia dla rowerów górskich i trek-
kingowych
Trasa: Opawa – Kravaře – Štítina – Nové Sedlice 
– Suché Lazce – Raduň – Pustá Polom – Hlu-
bočec – Jakubčovice – Hradec nad Moravicí – 
Branka u Opavy – Opawa.
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Trasa rowerowa nr 5 Bursztynowy szlak

Długość: 332,50 km. 
Trasa: Przejście graniczne Hať/Tworków – Os-
trawa – Přerov – Ołomuniec – Prostějov - Blansko 
- Hevlín. Odcinek prowadzący przez obszar mik-
roregionu Hulczyńska od przejścia granicznego 
w Hati przez Darkovice i Darkovičky do Hlučína 
i dalej wzdłuż rzeki Opawy do Ostrawy. Długość 
odcinka między Hatí i Ostrawą wynosi 18 km.

Trasa rowerowa nr 55 Magistrala śląska

Od 2005 roku istnieje w mieście Kravaře nowa 
asfaltowa trasa rowerowa nr 55 o długości 
3300 m, która jest jednocześnie ścieżką do jaz-
dy na rolkach. Dla rowerzystów, rolkarzy i turys-
tów do dyspozycji są tablice informacyjne i orien-
tacyjne, do krótkiego odpoczynku zachęcają rów-
nież zadaszone wiaty. Ze ścieżek tej trasy rowe-
rowej rysują się piękne widoki na rezerwat przy-
rody Koutské a Zábřežské louky.
Całkowita długość wynosi 140 km (+ 13-kilomet-
rowy odcinek z miasta Kravaře, przez Dolní Bene-
šov, Kozmice aż do Bursztynowego szlaku). 
Trasa: Jeseník - Miasto Albrechtice – Krnov - 
Úvalno – Opawa - Kravaře.
Odcinek pomiędzy miastami Kravaře i Hulczyn  
o długości około 13 km nie jest jeszcze wyznac-
zony (Zábřežské louky, teren żwirowni). Obecnie 
na tym odcinku zaznaczona trasa biegnie przez 
miejscowości Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Jile-
šovice, gdzie prowadzi do Jeziora w Hlučíně i łąc-
zy się z Bursztynowym szlakiem nr 55.

Trasa rowerowa nr 552 Opawa - Racibórz

Całkowita długość trasy po stronie czeskiej wy-
nosi 14 km. 
Trasa: Opawa – Chlebičov – Svoboda - Kobeřice - 
przejście graniczne Strahovice/Krzanowice. Tra-
sa rowerowa przedstawia najkrótsze połączenie 
rowerowe pomiędzy Opawą i Raciborzem. Pro-
wadzi poza trasami komunikacji samochodowej.

Trasa rowerowa nr 554 Trasa Prajska (Pra-
jzská cesta)

Całkowita długość trasy od przejścia granicznego 
Pilszcz/Oldřišov do obszaru Koblova wynosi 37 km. 
Trasa: przejście graniczne Pilszcz / Oldřišov – 
Služovice – Vrbka – Štěpánkovice – Albertovec 
– Bolatice – Bohuslavice – Vřesina – Hať - Šil-
heřovice na granicy katastru z Koblovem, gdzie 
dalej prowadzi przez teren miasta Ostrawy jako 
trasa rowerowa oznaczona literą „G“.

Trasa rowerowa nr 6054

Całkowita długość trasy wynosi 24 km. Rozpoczy-
na się przy przejściu granicznym HP Ściborzyce 
Wielkie/Hněvošice. Przy Hněvošicach można wy-
brać dwa kierunki. Pierwszy prowadzi przez Slu-
žovice, Oldřišov, Chlebičov i trasa kończy się przy 
zamku w Velkých Hošticích, gdzie łączy się z Ma-
gistralą Śląską (trasa nr 55). Drugi kierunek pro-
wadzi z Hněvošic wokół św. Urbana do Kobeřic, 
gdzie można skręcić na trasę 552 Opawa - Raci-
bórz, lub dalej z Kobeřic kontynuować w kierun-
ku Albertovca, gdzie trasa przecina Trasę Prajską 
nr 554 i trasę nr 6055.

Trasa rowerowa nr 6055

Całkowita długość trasy wynosi 26 km. Na trasę 
można wjechać w kilku przejściach granicz-
nych z Polską. Są to Třebom/Kietrz, Třebom/
Pietrowice Wielkie, Sudice/Pietraszyn, Rohov/
Krzanowice. Na terytorium Republiki Czeskiej 
trasa prowadzi z Třebomi do Sudic, Rohova, pr-
zez Strahovice, gdzie przecina trasę nr 552 i da-
lej do Lasu Chuchelnickiego na Albertovec. Tam 
krzyżuje się z Trasą Prajską nr 553 i prowadzi 
dalej przez Štěpánkovice, Kravaře (tu przecina 
Magistralę Śląską) i Raduň, gdzie można skręcić 
na trasę nr 551 Moravice.

Trasa rowerowa nr 6092

Całkowita długość trasy wynosi 13 km (4,5 kilo-
metrowy odcinek widokowy Bolatice - Kravaře). 
Trasa: przejście graniczne Bolesław/Píšť – Píšť – 
Bělá – Bolatice (tu krzyżuje się z Trasą Prajską nr 
553). Planowane jest dobudowanie 4,5-kilomet-
rowego odcinka do miasta Kravaře, gdzie trasa 
połączy się z Magistralą śląską nr 55.
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Trasa rowerowa nr 6093

Całkowita długość trasy wynosi 14 km. Trasa 
rowerowa rozpoczyna się na skrzyżowaniu w Pe-
třkovicích pod Landekem w miejscu skrzyżowa-
nia trasy „G“, „O“ i 6185, dalej prowadzi przez 
obszar Szylerzowic (Šilheřovice) dookoła dworu 
Anny (Annin dvůr) wzdłuż parku zamkowego, da-
lej trasą w kierunku Darkovic, gdzie krzyżuje się 
z trasą nr 55, Bursztynowy szlak, i kończy się we 
Vřesině pod Dařancem przy kąpielisku, gdzie łąc-
zy się z Trasą Prajską nr 553.

Trasa rowerowa nr 6095

Całkowita długość trasy wynosi 8 km. Trasa roz-
poczyna się w Kozmicach, Závada - skrzyżowanie 
(tu przecina Trasę Prajską nr 553) i prowadzi da-
lej w kierunku miejscowości Bělá, gdzie łączy się 
z trasą nr 6092.

Trasa rowerowa nr 6096

Całkowita długość trasy wynosi 12,5 km. Prowad-
zi od przejścia granicznego Krzanowice/Chuchel-
ná przez Bohuslavice, Kozmice i na obszarze pr-
zed Jeziorem Hulczyńskim łączy się z trasą nr 55. 
Prowadzi poza trasami komunikacji samocho-
dowej.

Trasa rowerowa nr 6185

Całkowita długość trasy wynosi 12,5 km. Trasa 
rowerowa rozpoczyna się w Hlučínie, prowadzi pr-
zez Bobrovníki do skrzyżowania tras w Petřkovicích.

Trasa rowerowa „A“

Całkowita długość trasy wynosi 4,5 km. Trasa 
rowerowa odłącza się od trasy nr 6096 ponad 
miejscowością Kobkovo i prowadzi na północ 
od Petřkovic, Ludgeřovic, Markvartovic i łączy się 
z trasą „C“.

Trasa rowerowa „B“

Całkowita długość trasy wynosi 6 km. Trasa rowe-
rowa prowadzi w kierunku z południa na północ 
poprzez tereny od Dolního Benešova przez Borovą 
i w Lesie Chuchelenskim łączy się z trasą „N“ z moż-
liwością skręcenia na trasę nr 6055 lub 6096.

Trasa rowerowa „C“

Całkowita długość trasy wynosi 10 km. Trasa 
rowerowa łączy trasę nr 6096 i trasę nr 6095. 
Na odcinku pomiędzy Darkovičkami i Darkovica-
mi krzyżuje się z bursztynowym szlakiem. Skręca 
w Darkovičkach w kierunku Štípki do miejscowoś-
ci Černý les i kończy się przy dworze Anny.

Trasa rowerowa „D“

Całkowita długość trasy wynosi 7 km. Trasa rowe-
rowa tworzy odgałęzienie od szlaku bursztynowe-
go nr 55 w Darkovičkach w kierunku Kozmic 
i łączy się z trasą nr 6096.

Trasa rowerowa „L“

Całkowita długość trasy wynosi 10 km. Ta rekrea-
cyjna trasa rowerowa odłącza się od trasy nr 6096 
w kierunku miejscowości Závada i Bělá. Umożliwia 
odwiedzenie farmy pstrągów w Bělej, dalej prowad-
zi przez Bělský mlýn, Oboru na Dařanec. Na grobli 
u Huberta (Hať u Huberta) łączy się z Bursztynowym 
Szlakiem. Większość trasy rowerowej prowadzi pr-
zez lasy i rezerwat przyrody Dařanec.

Trasa rowerowa „M“

Całkowita długość trasy wynosi 2,6 km. Trasa 
rowerowa łączy Magistralę śląską z trasą nr 552 
na obszarze miejscowości Malé Hoštice.

Trasa rowerowa „N“

Całkowita długość trasy wynosi 4 km. Trasa łączy 
się z trasą nr 6055, prowadzi przez Las Chuche-
lenski nad Chuchelną do Bělej. Dalej prowadzi 
przez Hůrky w kierunku miejscowości Píšť. Tam 
krzyżuje się z trasą rowerową nr 6092 i dalej pro-
wadzi w kierunku rezerwatu Dařanec do trasy „L“.

Trasa rowerowa „O“

Całkowita długość trasy wynosi 7,5 km. Trasa 
prowadzi z Ostrawy - Přívoz przez Petřkovice, 
Ludgeřovice. Nad Markvartovicami krzyżuje się 
z trasą „C“ i dalej prowadzi do trasy 6093.

Trasa rowerowa „P“

Całkowita długość trasy wynosi 6 km. Trasa rowe-
rowa tworzy odnogę od ostrawskiej trasy „G“ i pro-
wadzi przez miejscowość Lhotku i w miejscowoś-
ci Ludgeřovice łączy się z trasą „O“.

Trasa rowerowa „Q“

Całkowita długość trasy wynosi 3,5 km. Trasa roz-
poczyna się w Ostrawie - Martinova, krzyżuje się 
z Bursztynowym Szlakiem, prowadzi przez Las 
Bobrovnicki i w Bobrovnikach łączy się z trasą nr 
6185.

Trasa rowerowa „R“

Całkowita długość trasy wynosi 2,7 km. Trasa pro-
wadzi wokół północnych wybrzeży Jeziora Hulczyński-
ego. Tworzy rekreacyjny wariant Magistrali śląskiej.
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Trasa rowerowa „S“

Całkowita długość trasy wynosi 3 km. Trasa rowe-
rowa tworzy połączenie Szlaku Bursztynowego 
oraz trasy „P“ na obszarze miejscowości Hošťál-
kovice i Lhotky.

Trasa rowerowa „W“

Całkowita długość trasy wynosi 3 km. Trasa pro-
wadzi z gminy Rohov do Polski w kierunku Kietr-
za, przez przejście Rohov / Ściborzyce Wielkie.

Boisko do piłki nożnej TJ SK Kravaře

Boisko do piłki nożnej TJ SK Kravaře znajduje się 
w pobliżu krawarskiego pałacu.

Kontakt: 
TJ SK Kravaře
Alejní 13, Kravaře 747 21, 
Tel.: + 420 553 777 909, 605 221 041

Pension Buly Centrum

Częścią centrum Buly centrum w mieście Krava-
ře jest boisko do minipiłki nożnej, mini plac dla 
dzieci oraz dyskoteka otwarta w każdy piątek 
od 20:00 - 03:00. 

Kontakt:
Buly Centrum
Hlučínská 252/181, Kravaře 747 21
e-mail: info@bulycentrum.cz
Tel.: + 420 553 671 153
Fax: + 420 553 672 907
www.bulycentrum.cz

Zamkowy klub golfowy Kravaře

Zamkowy klub golfowy dysponuje dziewięcio-
dołkowym polem, starannie wkomponowanym 
w tereny angielskiego parku otaczającego baro-
kowy zamek. Stuletnie drzewa i liczne strumyki 
decydują o wyjątkowym charakterze tego miej-
sca. Klub oferuje naukę golfa, pro shop, wypożyc-
zalnię kijów golfowych, prowadzenie zamkniętych 
turniejów oraz wynajem pola.
Aktualnie odbywa się powiększanie obszaru pola 
z dziewięcio- na osiemnastodołkowe, przezna-
czone nie tylko dla profesjonalistów, ale przede 
wszystkim dla tych, którzy chcą spróbować swo-
ich sił w tym atrakcyjnym sposobie spędzania 
czasu. 

Kontakt:
Zámecký golfový klub Kravaře 
Alejní 26, Kravaře 747 21
Tel./Fax: +420 553 673 202
+420 724 106 804
e-mail: recepce@golfkravare.cz
www.golf-kravare.cz
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2.6.4 Centra handlowe

Jedynym centrum handlowym w mieście Kravaře jest Centrum handlowe TUTY. Oferowany asortyment 
obejmuje między innymi żywność, odzież, kosmetyki, obuwie i inne. Większe centra handlowe, super-
markety i hipermarkety typu TESCO, GLOBUS, CAREFOUR itp. znajdują się w pobliskich większych mi-
astach - Opawie (7 km), Ostrawie (27 km).

2.6.5 Ważni mieszkańcy i obywatele miasta Kravaře

Mistrz Paweł z miasta Kravaře - O życiu i pochodzeniu tego husyckiego kaznodziei nie zachowało się wi-
ele dokumentów. Najprawdopodobniej pochodził z biednej rodziny. Był kaznodzieją husyckim, mistrzem 
nauk świeckich i bakałarzem medycyny. W maju 1416 Mistrz Paweł z Kravař znalazł się wśród kadry pro-
fesorskiej na Uniwersytecie w Pradze. Poznał tu fi lozofi ę husycką, którą gorąco propagował aż do swojej 
tragicznej śmierci. Po pięciu latach w Pradze pojechał do Polski jako osobisty lekarz króla Władysława Ja-
giełły. W 1433 roku został uznany za niebezpiecznego heretyka i wiklefi stę i spalony. W 1420 roku, pod-
czas pobytu w Pradze, Mistrz Paweł z Kravař stworzył dzieło o nazwie Anatomia Antichristi, zawierający 
gorącą obronę husycyzmu. Dzieło zostało jednak wydane dopiero o sto lat później w Strassburgu. 

Piotr z miasta Kravaře (1389 – 1434) - Piotr z miasta Kravaře był ostatnim właścicielem majątku z rodu pa-
nów z Kravař. W 1416 roku po śmierci jego krewnego Lacka z Kravař, król czeski Wacław IV mianował go hetma-
nem morawskim, co dawało mu prawo do reprezentowania króla na Morawie. Był to ogólnie szanowany mąż sta-
nu, odpowiednio majętny, posiadający rozległe majątki na Morawie i Śląsku i stał on na czele szlachty morawski-
ej. Piotr z Kravař był gorącym poplecznikiem nauk Jana Husa i uczestniczył w protestanckich zjazdach szlachty 
w Wielkim Międzyrzeczy, Brnie i Pradze. Później stał po stronie umiarkowanego skrzydła husytów, które próbo-
wało osiągnąć pokojowymi metodami uznanie dla fi lozofi i kalisznictwa. Imię Piotra z miasta Kravaře otrzymała 
jedna z ulic w mieście Kravaře.

Michał Sendivoj ze Skorska (1566-1636) był polskim chemikiem i alchemiki-
em. Od 1595 przebywał na dworze cesarza Rudolfa II Habsburga jako nadworny 
alchemik i lekarz. Później uzyskał tytuł nadwornego doradcy i służył w dyploma-
cji. W 1630 roku otrzymał od cesarza w darze majątek Kravaře koło Opawy i żył 
tu aż do śmierci. Swoją „działalność naukową“ zawarł w pięciu traktatach al-
chemicznych pisanych po łacinie. Ze względu na swoją chciwość i kłótliwość nie 
był lubiany w swojej siedzibie, o czym świadczy jego przezwisko „Polski diabeł“.

Augustin Kaluža (1776-1836) - ksiądz, patriota, profesor gimnazjalny i przyrodnik. Jest autorem kil-
ku znaczących prac na temat śląskiej fauny i mineralogii, które tworzą podstawę śląskiej literatury pr-
zyrodniczej. Podróżował po całym Śląsku, włącznie z Hulczyńskiem, zbierał i lokalizował występowanie 
miejscowych minerałów. Opisał dolinę rzeki Opawy, ustalił wysokości niektórych miejsc i szczytów, np. 
Landeku i Śnieżnika. Jako pierwszy przyrodnik na Śląsku zaczął wykorzystywać systematyczną klasyfi -
kację oraz metody proponowane przez szwedzkiego badacza Carla Linné.

Joseph von Eichendorff (1788-1857) – drugi syn Adolfa von Eichendorff, ostat-
niego właściciela Kravaře z tego rodu. Po studiach we Wrocławiu i Halle, w mło-
dości często zatrzymywał się w rodowym majątku w Raciborzu, a także odwied-
zał Szylerzowice. Bardzo dobrze posługiwał się językiem polskim i przy okazji 
kontaktów z tutejszą ludnością spisywał ich twórczość, którą również przetwar-
zał i włączał do własnych dzieł literackich. Wraz z upływem czasu, większość 
jego dzieł popadła w zapomnienie. Dzisiejszy czytelnik odnajdzie jednak kilkad-
ziesiąt lirycznych wierszy oraz powieść „Z życia darmozjada“ (Aus dem Leben ei-
nes Traugenichts, 1826). Ta zabawna powieść ma dla niemieckiego czytelnika 
podobne znaczenie jak dla Czechów „Babunia“ Bożeny Niemcowej. 

Josef Seyfried (1865-1923) – architekt. W mieście Kravaře powstało 
według jego projektów kilka monumentalnych i mniejszych budynków użyt-
kowych, opracowanych w północnoniemieckim duchu pseudogotyckim. Bu-
dynki te do dzisiaj stanowią o charakterze miasta, a kompleks kościoła i bu-
dynków urzędu miejskiego oraz parafi i wpisane są do rejestru zabytków.
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Ludmila Hořká (1892-1966) – poetka i prozaiczka, kolekcjonerka literatury 
ludowej, założycielka zbioru twórczości ludowej. Pisała artykuły do czasopism 
Moravec (Morawianin), Náš domov (Nasz dom), Naše Slezsko (Nasz Śląsk), 
Moravská orlice (Morawski orzeł) oraz Radostná země (Radosna kraina). Jej 
najbardziej znaczące dzieła obejmują trylogię narodowościową z elementami 
autobiografi cznymi: Doma (Dom 1943), Řeka (Rzeka 1946) oraz Dolina (Dolina 
1962). Powieściowo kronikarski charakter pojawia się również w jej twórczości 
nowelistycznej: napisanej w formie ballady historii kobiety pt. Bejatka (1959) 
oraz opowieści o trudnych losach zwykłych kobiet w noweli Mezivodky (1962).

Ivo Žídek (1926-2003) - był znanym czeskim śpiewakiem operowym, tenorem, 
a od 1948 roku przez długie lata także członkiem zespołu operowego Teatru 
Narodowego w Pradze. Przez niektórych ekspertów muzycznych został uznany 
za najważniejszego czeskiego tenora operowego w okresie powojennym. Wśród 
jego licznych ról najbardziej znana jest jego wielokrotnie powtarzana rola Jeníka 
w czeskiej operze narodowej Prodaná nevěsta (Sprzedana narzeczona) autor-
stwa Bedřicha Smetany. W latach 1989-1991 Ivo Žídek był dyrektorem Teatru 
Narodowego. Wydał serię nagrań arii i przedstawień operowych przy współpracy 
Czechosłowackiego radia (Československý rozhlas) i fi rmy Supraphon.

Alois Hadamczik (1952) - ukończył studia na wydziale Wychowania Fi-
zycznego i Sportu w Pradze. W latach 2006-2008 prowadził czeską repre-
zentację w hokeju. Jest bratem zmarłego trenera piłki nożnej Evžena Ha-
damczika, który prowadził FC Baník Ostrava. Jest burmistrzem miasta Kra-
vaře i radnym. Wybudował w mieście Kravaře kompleks hokejowy Buly Aré-
na. Obecnie pracuje jako trener hokejowej drużyny narodowej.

Monika Žídková - Brzesková (1977) - ukończyła średnią szkołę pedago-
giczną w Krnovie, a później Uniwersytet w Ostrawie. Zdobyła sławę jako Miss 
Czech 1995, triumfowała również jako Miss Europy 1995 i została czeską 
Miss Tysiąclecia. Ma dwoje dzieci, córkę Nikol i syna Davida. Wciąż mieszka 
w mieście Kravaře koło Opawy, gdzie się urodziła. Wraz z mężem Petrem Br-
zeską prowadzi fi rmę kosmetyczną. Jest członkiem rady miasta. 

Znaczki turystyczne w mieście Kravaře

Numerowane znaczki turystyczne to okrągłe, 
drewniane, wypalane plakietki, które są upomin-
kiem i jednocześnie „potwierdzeniem“ dotarcia 
do miejsca atrakcyjnego pod względem turystycz-
nym. Chodzi przede wszystkim o godne uwagi za-
bytki, takie jak pałace, zamki, miejsca historycz-
ne, znaczące budowle sakralne, ekspozycje archi-
tektury ludowej, kuźnice, młyny czy skanseny. Po-
nadto, znaczki sprzedawane są w obiektach które 
są celami wycieczek, takich jak ogrody zoologicz-
ne i botaniczne lub miasteczka westernowe. Swój 
znaczek mogą też mieć ważniejsze formacje natu-
ralne, np. jaskinie udostępnione dla turystów lub 
szczyty górskie. Znaczki turystyczne powstają rów-
nież na tzw. krzyżówkach turystycznych, tj. miej-
scach tradycyjnie uznanych za atrakcyjne ze wz-
ględu na naturalną scenerię i krajobrazy. W więks-
zości znajdują się one na terenie obiektów przy-
rodniczych lub w dolinach rzek żeglownych. Zna-
czki turystyczne wydaje organizacja Turistické 

známky s.r.o. i można je kupić wyłącznie w jednym 
miejscu - przy poszczególnych atrakcjach turys-
tycznych. Znaczki turystyczne wraz z corocznie ak-
tualizowanymi mapami odgrywają ważną rolę pr-
zewodnika po atrakcjach Republiki Czeskiej. Cały 
system jest stale rozszerzany. Turyści odwiedzają-
cy miasto Kravaře mogą kupić znaczek turystycz-
ny przy okazji zwiedzania zamku krawarskiego.

Znaczek turystyczny nr 272 - Zamek Kravaře

Barokowy zamek w miej-
scu renesansowej twierdzy 
w miasteczku o tej samej 
nazwie nad rzeką Opawą. 
Park krajobrazowy zamie-
niony obecnie w pole gol-
fowe. Znaczek turystyczny 
można kupić w zamkowej 
kasie przez cały rok.
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2.6.6 Kalendarz akcji organizowanych regularnie przez miasto

Termin 
akcji

Nazwa akcji Opis akcji

styczeń Koncert w kościołach na tr-
zech królów

Koncert kolęd i utworów klasycznych oraz ludowych 
we wnętrzach kościoła.

luty Bal zamkowy Bal dla społeczności obywateli Hulczyńska.

luty Pogrzebanie basa Impreza karnawałowa.

marzec Wystawa towarzysząca: Be-
šeda u peřa (Spotkanie przy 
pierzu)

Przypomnienie ludowych zwyczajów i coraz rzadziej 
używanego dialektu prajskiego czyli o czym się 
mówiło, przy "darciu pierza".

kwiecień Wielkanoc na zamku Tradycyjny jarmark wielkanocny z pokazem rzemiosła 
ludowego, wielkanocne bukiety, pisanki, wyroby 
rękodzieła z drewna, wikliny, ceramiki, szkła itp. 
Częścią wystawy jest również bogaty kulturalny 
program towarzyszący.

czerwiec Bieg przez park zamkowy - Pa-
mięci Hermíny Nankovej

Tradycyjny bieg przez park zamkowy na 8 400 m. 
Wyścig jest częścią Pucharu Mistrzostw Świata 
w biegach przełajowych.

czerwiec ROCKFEST Open-air festiwal muzyki rockowej.

czerwiec Garden Party Tradycyjne przyjacielskie spotkanie z mieszkańcami 
domu emerytów i ich bliskimi oraz bogaty program 
kulturalny i poczęstunek.

czerwiec Prajzská rely Międzynarodowy orientacyjno - sportowy konkurs 
pojazdów historycznych.

kwiecień - 
paździer-
nik

Wystawy towarzyszące na za-
mku

Co roku odbywają się trzy wystawy towarzyszące 
o różnej tematyce, np. wystawy obrazów, fotografi i 
i osobistości historycznych.

lipiec Zamkowy festiwal piwa Zamkowy festiwal piwa wraz z programem muzycznym.

sierpień Weterani na zamku Międzynarodowy zjazd weteranów samochodowych 
na podwórzu zamkowym.

sierpień Oldies party na zamku Muzyka z okresu lat 60. - 80. XX. wieku pod gołym 
niebem.

sierpień Kino letnie - Kinematograf 
braci Čadíków

Wyświetlanie fi lmów w zamkowym parku.

sierpień Odpust krawarski Tradycyjne obchody święta patrona kościoła 
parafi alnego, św. Bartłomieja. Jest to drugi największy 
jarmark w całych Czechach. Akcja ma charakter 
ponadregionalny

grudzień Boże narodzenie na zamku Wielka wystawa połączona ze sprzedażą dzieł oraz 
pokazem zwyczajów i tradycji ludowych, wystawą 
szopek, sprzedażą świątecznych dekoracji i wiązanek, 
pierników, pieczywa, bąbek i innych wyrobów 
rękodzielniczych z drewna, ceramiki. Świąteczną 
atmosferę Bożego Narodzenie podtrzymuje tradycyjna 
świąteczna muzyka oraz bogaty kulturalny program 
towarzyszący.
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2.7 Infrastruktura turystyczna oraz usługi w sektorze turystycznym

2.7.1 Usługi informacyjne

Usługi informacyjne dla turystów oraz przyjezdnych do miasta zapewnia przede wszystkim Centrum in-
formacyjne (IC). Strona internetowa IC Kravaře wraz z ofertą turystyczną miasta i okolic, w tym ofi cjalna 
strona internetowa miasta Kravaře, oferują dostateczną ilość informacji o odpowiedniej jakości. Nies-
tety informacje te przedstawione są wyłącznie w języku czeskim, a więc bez odpowiadających wersji 
obcojęzycznych.
Wsparcie funkcjonalne Centrum informacyjnego należy do priorytetów miasta Kravaře i jego celem jest 
zapewnienie maksymalnej informowalności przyjezdnych oraz obywateli miasta. 

2.7.1.1 Centrum informacyjne Kravaře

Kontakt:
IC Kravaře
Opavská 62, Kravaře
Vilibald Seibert
Tel./fax: 553 671 827, Mobil:+604 654 745
e-mail: i-kravaare@post.cz
www.i-kravare.info
Godziny otwarcia:  Pn. - Pt.: 1000 - 1800

 Sb.: listopad - marzec 0800 - 1400

Oferowane usługi:

• Bezpłatne przekazywanie informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych, 
historii miasta, możliwości transportowych, zakwaterowania oraz wyżywienia, oferta turystyczna re-
gionu, adresy fi rm, oferta usług;

• Bezpłatny internet;

• Organizacja wycieczek turystycznych i rowerowych;

• Sprzedaż map turystycznych i rowerowych, pocztówek oraz regionalnej literatury;

• Przedsprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe;

• Tworzenie przeglądów kulturalnych z opisem wydarzeń odbywających się w poszczególnych mie-
siącach lub latach; 

• Wsparcie współpracy transgranicznej.
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2.7.1.2 Usługi internetowe

Dostęp do internetu

Bezpłatny dostęp do internetu dla mieszkańców 
miasta Kravaře jest udostępniony w poniższych 
miejscach:

• Urząd miasta Kravaře, Náměstí 43, 
747 21 Kravaře

• Zamek Kravaře, Alejní 24, 747 21 Kravaře

• Biblioteka Miejska, Bezručova 542/10, 
747 21 Kravaře, tel.: 553 653 418, 
e-mail: kravare@okpb.cz

Ponadto, Internet jest dostępny dla gości kom-
pleksu sportowego i rekreacyjnego BULLY ARE-
NA, zarówno w recepcji, jak i w pokojach.
Ofi cjalne strony internetowa miasta pod kątem 
zwartości informacji turystycznych
Ofi cjalne strony internetowe miasta Kravaře 
www.kravare.cz oferują informacje według pod-
stawowego podziału na trzy typy informacji - 
o mieście, dla mieszkańców oraz dla turystów. 
Do tej pory niedostępne są obcojęzyczne wersje 
strony internetowej.

Sekcja Turysta

Oferuje podstawowe informacje o życiu kultural-
nym i społecznym w mieście Kravaře, informacje 
dotyczące oferty sportowej, zabytków historycz-
nych i ciekawych miejsc. Zawiera również wykaz 
wszystkich akcji planowanych w ciągu roku.

2.7.2 Zakwaterowanie

Hotel Buly Aréna 

W kompleksie sportowo-rekreacyjnym Buly Aré-
na znajduje się również trzygwiazdkowy hotel. 
Całkowite możliwości noclegowe hotelu wynoszą 
60 miejsc, w tym 23 pokoje dwuosobowe z moż-
liwością dostawki oraz 1 apartament z tarasem. 
Podstawowe wyposażenie pokoi obejmuje telewi-
zję (TV + SAT), WC z łazienką oraz łącze interne-
towe. Dla gości i odwiedzających dostępna jest 
całodobowa restauracja. Ponadto hotel dysponu-
je dwiema salami, odpowiednimi dla organizac-
ji rodzinnych uroczystości, szkoleń, konferencji 
handlowych. Dla gości hotelowych do dyspozycji 
jest bilard, siłownia, dwa komputery z dostępem 
do internetu w holu recepcji. 

Kontakt:
Buly Aréna – Kravaře
Kostelní 360/28, Kravaře 747 21
e-mail: bulyarena@bulyarena.cz
Recepcja - tel.: + 420 553 653 937
+ 420 605 111 000
Recepcja - fax: + 420 553 716 770
www.bulyarena.cz
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Pensjonat Buly centrum 

Pensjonat Buly Centrum w mieście Kravaře oferuje 
przyjemny odpoczynek i często jest wykorzystywany 
jako miejsce zakwaterowania i wypoczynku przez 
najlepszych sportowców. Dla gości do dyspozycji 
jest 5 pokoi dwuosobowych, 3 pokoje trzyosobowe 
oraz 1 pokój czteroosobowy. Wszystkie pokoje wy-
posażone są w telewizję, satelitę, WC oraz prysznic. 

Kontakt:
Buly Centrum
Hlučínská 252/181, Kravaře 747 21
e-mail: info@bulycentrum.cz
Tel.: + 420 553 671 153
Fax: + 420 553 672 907
www.bulycentrum.cz

Restauracja Slanina (Słonina)

Częścią restauracji jest hostel z 23 miejscami 
noclegowymi. Są to pokoje 2 - 5 osobowe.

Kontakt:
Restauracja Slanina
Opavská 214, Kravaře 747 21
Tel.: +420 606 240 840

2.7.3 Wyżywienie

Restauracja Buly Aréna

Hotel Buly Aréna oferuje całodobową restaurację 
z widokiem na lodowisko, dostępną dla gości i nie 
tylko, która oferuje dania kuchni czeskiej i zagra-
nicznej. W restauracji znajduje się 70 miejsc. W ra-
zie potrzeby do dyspozycji jest również sala o pojem-
ności 80 miejsc i taras. 

Kontakt:
Buly Aréna – Kravaře
Kostelní 360/28, Kravaře – Kouty 747 21
e-mail: bulyarena@bulyarena.cz
Restauracja: + 420 553 653 940
www.bulyarena.cz

Restauracja Buly centrum 

Goście Buly centrum mają do dyspozycji stylową 
restaurację bawarską, winiarnię z salą bankietową 
z możliwością organizowania wesel, uroczystości, 
imprez kulturalnych i przyjęć, a także restaurację 
w ogrodzie, która czynna jest w sezonie letnim.

Kontakt:
Buly Centrum
Hlučínská 252/181, Kravaře 747 21
e-mail: info@bulycentrum.cz
Tel.: + 420 553 671 153
Fax: + 420 553 672 907
www.bulycentrum.cz
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Cukiernia Jařabová

Oprócz oferty podstawowej, cukiernia Jařabová 
oferuje sprzedaż wyjątkowych produktów własnego 
wyrobu, których nie można znaleźć nigdzie indziej 
- np. wyjątkowe strucle jabłkowe, ciasta i inne sło-
dycze. Godziny otwarcia: Pn. – Pt. 9:00 – 18:00.

Kontakt:
Cukiernia Jařabová
Opavská 89, Kravaře 747 21
e-mail: cukrárna@jarabova.cz
Tel.: +420 553 671 379
www.jarabova.cz 

Cukiernia Peterková

Cukiernia oferuje szerokie wybór deserów, tor-
tów, kanapek, sałatek, zapiekanek i innych pr-
zysmaków.

Kontakt:
Cukiernia Peterková
Opavská 161, 747 21 Kravaře
Tel.: + 420 553 671 108

Cukiernia Večerek (Wieczorek)

Kontakt:
Cukiernia Večerek
Hlučínská 142, 747 21 Kravaře
Tel.: + 420 553 673 123

Restauracja Damika

Restauracja znajduje się w pobliżu wejścia 
do parku zamkowego i oferuje przyjemne wnętr-
za o kameralnym charakterze. W ciągu tygodnia 
oferuje również menu południowe, a w sezonie 
ogródek piwny.

Kontakt:
Restauracja Damika
Novodvorská 1, Kravaře 747 21
Tel.: +420 602 417 418

Restauracja Slanina (Słonina)

Restauracja oferuje menu codzienne w sali dla 
niepalących, wielką salę o pojemności 200 miej-
sc oraz salę bankietową dla 60 osób. Osobne po-
mieszczenie do gry w bilard, karty i szachy oraz 
ogródek piwny w sezonie.

Kontakt:
Restauracja Slanina
Opavská 214, Kravaře 747 21
Tel.: +420 606 240 840

Restauracja - Kawiarnia

Kontakt:
Restauracja - Kawiarnia
Bezručova 484/84, 74721 Kravaře
Tel.:+ 420 553 671 137

Restauracja „U ŠŤURA“

Kontakt:
RESTAURACJA „U ŠŤURA“
Tyršova 5, 747 21 Kravaře
Tel.: +420 605 367 897

Restauracja U Mnicha

Kontakt:
Restauracja U Mnicha
Opavská 51/23, 747 21 Kravaře
Składanie zamówień tel.: +420 553 673 000, 
www.u-mnicha.cz

Restauracja zamkowa Kravaře

Stylowa restauracja zamkowa z winiarnią w cią-
gu tygodnia oferuje również menu południowe, 
a w sezonie ogródek piwny.

Kontakt:
Restauracja zamkowa Kravaře 
(Zámecká restaurace Kravaře) 
Alejní 24, Kravaře 747 21
e-mail: restaurace@zamekkravare.cz
Tel.: +420 553 671 218, 
731 876 728, 604 259 188
www.zamekkravare.cz
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2.7.4  Inne usługi

Bankomaty Adresy Godziny otwarcia

Bankomat ČSOB Opavská 954/61, Kravaře 747 21 Dostępny 24 godziny/dobę

Bankomat ČS Opavská 59, Kravaře 747 21 Dostępny 24 godziny/dobę

Bankomat KB Opavská 3216/57, Kravaře 747 21 Dostępny 24 godziny/dobę

Biura podróży Adresy Kontakt

Biuro podróży Večerek Opavská 3
Kravaře 747 21

Tel.: 603 514 708
e-mail:ck.vecerek@centrum.cz
www.vecerek.com

Agencja turystyczna SUN-SET I. Kubince 45/28
Kravaře 747 21

Tel./fax: +420 558 845 528, +420 722 520 796
e-mail: info@sun-set.cz
www.sun-set.cz

Inne usługi Adresy Kontakt

Fotoateliér Opavská 53, Kravaře Tel.: +420 553 67 11 94
e-mail: foto.vilasek@volny.cz
vilaskova@centrum.cz

ZŁOTNIK I ZEGARMISTRZ 
SENTENSKÝ BOHUMÍR

Opavská 108/95, 
747 21 Kravaře

Tel.: +420 553 671 924

Sklep i serwis rowerowy 
Miroslav Dekaný

Nádražní 1747 21 Kravaře Tel.: + 420 606 713 763

Czech Byke - Favorit Hlučínská 252
747 21 Kravaře

Tel.: + 420 608 759 769

 Serwis rowerowy - Matoušek U Výspy 2
747 21 Kravaře

Tel.: + 420 553 673 766

2.7.5  Oferta produktów turystycznych i pakietów produktowych

Oferta produktów i pakietów turystycznych oferowanych w mieście Kravaře jest bardzo ograniczona. Ak-
tualnie istnieją tylko 2 aktywne produkty turystyczne stworzone zgodnie z metodologią agencji Czech-
Tourism, które powstały dla wsparcia młodych przedsiębiorców, w ramach realizacji projektu europej-
skiego Nowa szansa. Oba produkty są wykorzystywane tylko okazjonalnie.

Nazwa Krótki opis Kontakt

Golfowe 
minimum

Jednodniowy pobyt w mieście Kravaře na Hulczyńsku, 
spędzony na grze w golfa i cyklistyce rekreacyjnej.
http://www.novasance.cz/html/v_sluzby.html

IC Kravaře
p. Vilibald Seibert
tel. + 604 654 745

Weekend 
sportowo-
relaksacyjny 
w mieście 
Kravaře 
na Hulczyńsku

Trzydniowy pobyt na Hulczyńsku, spędzony na aktywnym 
poznawaniu historii regionu, aktywnościach sportowych 
i relaksacyjnych (golf, turystyka rowerowa, fi tness i inne)
http://www.novasance.cz/html/v_sluzby.html

IC Kravaře
p. Vilibald Seibert
tel. + 604 654 745
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2.7.6 Veřejné instituce a služby

Nazwa Adresy Telefon Godziny otwarcia
Poczta czeska (Česká pošta 
a.s.)

Poštovní 2 
Kravaře 747 21

553 671 670
553 671 180

Pn. - Pt. 8:00-11:00, 13:00-18:00
Sb. 8:00-10:00

Česká spořitelna (bank) Opavská 59 
Kravaře 747 21

553 671 205
724 159 988

Pn. + Śr. 9:00-12:30, 13:30-17:00
Wt. 9:00-12:30; Czw. 9:00-12:30, 
13:30-15:00; Pt. 9:00-12:30, 13:30-16:00

Česká pojišťovna (zakład 
ubezpieczeń)

Opavská 61 
Kravaře 747 21

553 671 092
602 740 690

Czw. 10:00 - 18:00

Policja miejska Kravaře 
(straż miejska)

Náměstí 43
Kravaře 747 21

553 777 900
605 221 044 

Pn. 16:00 – 17:00

Policja Bezručova 1
Kravaře 747 21

553 671 233
553 671 285

Przychodnia lekarska Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 671 103 Pn. - Pt. 7:00-16:00

Ambulatorium okulistyczne Náměstí 35 
Kravaře 747 21

553 671 363 Pn., Wt., Śr., 8:00-11:30, 12:30 – 15:00
Czw. 13:00 – 17:00;Pt. 8:00 – 12:30

Optyk Náměstí 33 
Kravaře 747 21

553 671 282 Pn. 9 – 12, 13:30 – 16:00
Wt., Śr., Pt. 9:00 – 12:00, 13:30 – 17:00
Czw. 8:00 – 12:00, 13:30 – 17:00

Klinika weterynaryjna Opavská 115 
Kravaře 747 21

605 976 688 Pn.-Pt. 15:00 – 17:00

Centrum zdrowia 
- chirurgia (ambulatorium)

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 672 302 Pn. - Śr. 8:00 – 11:30 Czw. 13:00 – 17:00 
Pt. 8:00 – 12:30 

Centrum zdrowia - lekarz 
rodzinny - Dr Brzesková

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 672 298 Pn. 7:00-8:00, 12:00-16:00
Wt., Śr., Pt. 7:00-11:00; Czw. 7:00-8:00

Centrum zdrowia - lekarz 
rodzinny - Dr Rohan

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 672 303 Pn., Śr., Pt. 6:30-12:00; Wt. 11:00-16:00
Czw. 6:30-8:00 (tylko w nagłych przypadkach);
Pt. 8:00 – 11:00 LPK (kontrola lekarska)

Centrum zdrowia - pediatra 
- Dr Lebeda

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 672 297 Pn. 7:30-10:30; Wt. 7:30-10:00; 
Śr. 8:00-10:00, 13:00-15:00; 
Czw. 9:00-11:00; Pt. 7:30-10:00, 12:30-14:00 
(profi laktyka)

Centrum zdrowia 
- pediatra - Dr Kerlinová

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 672 299 Pn., Wt., Czw. 7:00 - 11:00; Śr. 12:30 - 15:30; 
Pt. 9:30 - 12:30

Centrum zdrowia 
- stomatolog - Dr Sanderová

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 672 132 Pn. 12:00-18:30, Wt. 10:30-15:00, 
Śr. 7:00-13:00, Czw. 9:00-17:00, Pt. 7:00-13:30

Centrum zdrowia 
- stomatolog - Dr Bílková

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 671 290 Pn. 7:00-14:00; Wt. 10:30-15:00; Śr. 10:30-15:00; 
Czw. 7:00-14:00; Pt. 7:00-13:00

Centrum zdrowia 
- stomatolog - Dr Stašková

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 671 290 Pn., Śr. 7:00-14:00; Wt. 7:00-16:00; 
Czw. 11:00-18:00; Pt. 7:00-13:00

Centrum zdrowia 
- logopedia

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 672 296 Pn., Wt., Pt. 8:00-12:00, 12:30-15:00

Centrum zdrowia 
- ortopedia

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 671 781 Czw. 13:00-19:00

Centrum zdrowia 
- neurologia
Dr Karel Němeček

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 671 290 Czw. 13:30 - 18:00

Centrum zdrowia 
- rehabilitacja NIKE

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 671 781 Pn. - Czw. 6:45-12:00, 12:30-18:00; 
Pt. 6:45-12:00, 12:30-15:00

Centrum zdrowia 
- ginekologia

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 671 133 Pn. 7:00-9:00, 12:30-14:00
Pt. 7:00-12:00

Centrum zdrowia 
- medycyna wewnętrzna

Opavská 57 
Kravaře 747 21

553 671 297 Pn., Śr. 11:00-14:30; Wt. 7:30-15:00
Czw., Pt. 7:30-13:00
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2.8 Infrastruktura transportowa i techniczna w kontekście ruchu turystycznego

Usługi transportowe są zapewniane przez środki transportu drogowego i kolejowego. 

2.8.1 Transport drogowy

Miasto Kravaře leży na drodze I/56 łączącej miasta Opawę, Hlučín i Ostrawę.

2.8.2 Transport kolejowy

Usługi transportowe dla odwiedzających i mieszkańców miasta zapewnia linia kolejowa nr 317 Opawa 
- Kravaře - Hlučín oraz linia nr 318 Kravaře - Chuchelná. 
Połączenia są co godzinę w obu kierunkach.

W mieście znajdują się 2 stacje kolejowe:
1. stacja kolejowa Kravaře – Kouty (Kravaře - Kouty)
2. stacja kolejowa Kravaře ve Slezsku (Kravaře na Śląsku)
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2.8.3 Transport autobusowy

Miasto Kravaře posiada regularne bezpośrednie połączenia autobusowe z Opawą, Ostrawą i z gminami 
pozostającymi we wspólnej administracji. Poniżej przedstawiony jest wykaz linii autobusowych:

Linia autobusowa Trasa

900255 13, 900252 21
900252 11, 900255 15
900252 51

Opawa – Velké Hoštice - Kravaře – Štěpánkovice - Kobeřice

900282 19 Opawa – Velké Hoštice - Kravaře – Štěpánkovice – Kobeřice – Rohov 
– Sudice

900256 5 Opawa – Velké Hoštice – Kravaře 

900252 1, 900252 41
900252 33, 900252 45

Opawa – Velké Hoštice - Kravaře – Štěpánkovice

900254 19, 900254 21
900254 15, 900254 31
900254 13

Opawa – Velké Hoštice - Kravaře – Bolatice

900270 17, 900270 3 Opawa – Velké Hoštice - Kravaře – Dolní Benešov

900255 7 Opawa – Velké Hoštice - Kravaře – Štěpánkovice – Kobeřice – Rohov – 
Strahovice

900255 11 Opawa – Velké Hoštice – Kravaře – Štěpánkovice – Koběřice – Rohov 
– Sudice – Strahovice – Chuchelná

900254 11 Opawa – Velké Hoštice - Kravaře – Bolatice - Chuchelná

900256 19 Opawa – Velké Hoštice – Kravaře – Dolní Benešov – Bohuslavice – 
Závada - Píšť

900257 17 Opawa – Nové Sedlice – Štítina - Kravaře

900270 19 Opawa – Kravaře – Dolní Benešov

900270 11 Opawa – Velké Hoštice – Kravaře – Dolní Benešov – Kozmice – Hlučín 
– Děhylov – Ostrava

900255 5 Opawa – Velké Hoštice – Kravaře – Štěpánkovice – Kobeřice – Rohov 
– Strahovice – Chuchelná - Bělá

900252 17 Opawa – Velké Hoštice - Kravaře – Štěpánkovice – Kobeřice – Rohov – 
Sudice – Třebom 

850820 4 Ostrawa – Hlučín – Kozmice – Dolní Benešov – Kravaře – Velké Hoštice 
– Opawa – Neplachovice – Holasovice – Brumovice – Úvalno – Krnov

Źródło: www.idos.cz

2.8.4 Transport rowerowy w mieście - trasy rowerowe, ścieżki rowerowe

W granicach miasta nie ma żadnych oznakowanych pasów rowerowych dla bezpieczniejszej jazdy 
rowerzystów. Rowerzyści poruszają się po głównej ulicy I/56, ewentualnie po bocznych drogach (np. 
nr 55 od zamku w Kravaře w kierunku dzielnicy Kravaře - Kouty). 
Okolice miasta Kravaře poprzecinane są siecią tras i ścieżek rowerowych, które są zaznaczone na ma-
pie rowerowej Hulczyńska. Trasy rowerowe prowadzone są przede wszystkim mało uczęszczanymi uli-
cami, leśnymi i polnymi drogami, które są przejezdne dla wszystkich typów rowerów. 
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2.9 Wyniki monitoringu przyjezdnych do regionów turystycznych RCz

Monitoring przyjezdnych do regionów turystycz-
nych Republiki Czeskiej to unikalny projekt ba-
dawczy, który zapewnił uzyskanie informac-
ji zwrotnej od ponad 100 tysięcy odwiedzają-
cych regiony Republiki Czeskiej. Umożliwia śled-
zenie profi lu przyjezdnych, ich strukturę i stosu-
nek do ruchu turystycznego na terytorium całej 
Republiki Czeskiej, włącznie zmian w czasie. Ba-
danie zostało przeprowadzone wśród turystów, 
którzy mieli za sobą niedawną wizytę w regionie 
morawsko-śląskim. Ze względu na różnice sezo-
nowe, informacje były zbierane w dwóch etapach 
czasowych, letnim (lato 2006) i zimowym (zima 
2006/2007).

Wyniki wybranych wskaźników monitoringu turys-
tów odwiedzających region w lecie 2006:

• Największe atrakcje w regionie

 Dla turystów krajowych, największą atrakcją 
w regionie była turystyka rowerowa i górska 
(39,29%), turystyka piesza (35,71%) oraz 
turystyka poznawcza (29,46%). 

 Dla turystów zagranicznych, największą atrak-
cję stanowiły wydarzenia kulturalne (37,5%), 
turystyka poznawcza (35,42%), inny aktyw-
ności sportowe (33,33%), turystyka rowerowa 
i górska (31,25%).

• Zadowolenie z zakwaterowania

 Ponad 67% krajowych turystów nie udzie-
liło odpowiedzi na pytanie o ocenę zakwate-
rowania, jako raczej dobre ocenia je 22,32%. 
41,67% zagranicznych turystów nie potrafi  
ocenić swojego zadowolenia z zakwaterowa-
nia, 29,17% uważa je za raczej dobre.

• Zadowolenie z poziomu dostępnego wy-
żywienia

 33,04% turystów krajowych uważa poziom do-
stępnego wyżywienia za raczej dobry, 

 50,89% nie potrafi  tego ocenić.

 37,50% turystów zagranicznych uważa pozi-
om dostępnego wyżywienia za raczej dobry, 

 16,67% za raczej zły.

• Największe braki/przeszkody w regionie

 Turystom krajowym regionu najbardziej prze-
szkadza nieodpowiedni poziom komunikacji 
(drogi, chodniki), niedostateczna ilość ścieżek 
rowerowych/stan istniejących ścieżek, niedo-
stateczna ilość informacji o regionie/złe ozna-
kowanie (turystyczne).

 Turystom zagranicznym regionu najbardziej 
przeszkadza niedostateczna ilość informac-
ji o regionie/złe oznakowanie (turystyczne), 
gorsza jakość usług, niedostateczna liczba 
ścieżek rowerowych/stan istniejących ścieżek, 
nieodpowiedni stosunek mieszkańców regio-
nu do turystów, mało zieleni.

• Dominujący powód wizyty

 Jako dominujący powód wizyty krajowi turyś-
ci wybrali turystykę i sport (24,11%), rozrywkę 
(16,07%), odwiedziny u krewnych lub znajo-
mych (14,29%) oraz odpoczynek (13,39%). 
Dla turystów zagranicznych najważniejszym 
powodem była jednoznacznie turystyka i sport 
(52,08%), rozrywka (18,75%), odwiedziny 
u krewnych lub znajomych (16,67%) oraz po-
znawanie nowych miejsc (10,42%).

• Pierwsza a kolejna wizyta w regionie

 75% turystów krajowych i 52,08% turystów za-
granicznych odwiedziło region wielokrotnie. 

 7,14% turystów krajowych i 16,67% turystów 
zagranicznych odwiedziło region po raz pier-
wszy. 
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Wyniki wybranych wskaźników monitoringu turystów odwiedzających region w zimie 2006/2007:

2.10 Struktura organizacyjna i zarządzanie ruchem turystycznym na poziomie miasta

Urząd miasta Kravaře
Wydział działalności i usług specjalistycznych
Náměstí 43
747 21 Kravaře

tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
e-mail: posta@kravare.cz
www: www.kravare.cz

Pracownicy odpowiedzialni: Karin Sniehottová, Dis.

• Największe atrakcje w regionie

 Dla turystów krajowych, największą atrakcją 
w regionie była turystyka sakralna (58,38%), 
agroturystyka (45,31%) oraz turystyka piesza 
(37,5%). 

 Dla turystów zagranicznych odwiedzających 
miasto, największą atrakcję stanowiły inny ak-
tywności sportowe (61,11%), jazda na nartach 
i sporty zimowe (33,33%), dbałość o kondycję 
fi zyczną i psychiczną (25%), życie społeczne 
i rozrywka (22,22%).

• Zadowolenie z zakwaterowania

 Ponad 35,94% turystów krajowych nie udzie-
liło odpowiedzi na pytanie o ocenę zakwatero-
wania, jako raczej złe ocenia je 50%. 44,44% 
zagranicznych turystów nie potrafi  ocenić swo-
jego zadowolenia z zakwaterowania, 36,11% 
uważa je za raczej dobre.

• Zadowolenie z poziomu dostępnego wy-
żywienia

 50% turystów krajowych uważa poziom do-
stępnego wyżywienia za raczej zły, 28,13% nie 
potrafi  tego ocenić.

 36,11% turystów zagranicznych uważa pozi-
om dostępnego wyżywienia za raczej dobry, 
47,22% nawet za bardzo dobry.

• Największe braki/przeszkody w regionie

 Turyści krajowi i zagraniczni tego regionu zgod-
nie odpowiadali na to pytanie, że nie wiedzą.

• Dominujący powód wizyty

 Jako dominujący powód wizyty krajowi turyści 
wybrali poznawanie nowych miejsc (32,81%), 
odwiedziny u krewnych lub znajomych 
(21,88%), turystykę i sport (17,19%). 

 Dla turystów zagranicznych najważniejszym 
powodem była praca (38,89%), turystyka 
i sport (19,44%), odwiedziny u krewnych lub 
znajomych (13,89%).

• Pierwsza a kolejna wizyta w regionie

 82,81% turystów krajowych i 38,89% turystów 
zagranicznych odwiedziło region wielokrotnie. 

 14,06% turystów krajowych i 33,33% turystów 
zagranicznych odwiedziło region po raz pier-
wszy. 

Źródło: http://monitoring.czechtourism.cz/
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3 ANALIZA SWOT
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Silne strony Słabe strony

+ Oferta oznakowanych tras rowerowych w okoli-
cach miasta 

+ Znaczące budowle architektoniczne i sakralne 
(Zamek i muzeum Kravaře, Kościół św. Bartło-
mieja, Kaplica św. Floriana, Kaplica św. Michała) 

+ Znaczące atrakcje przyrodnicze (Narodowy po-
mnik przyrody Odkryv, rezerwat przyrody Kout-
ské a zábřežské louky) 

+ Dobrze rozwinięte wysokiej jakości zaplecze spor-
towe w mieście – BULLY Aréna Kravaře, Aqua-
park Kravaře, Zamkowy klub golfowy Kravaře

+ Czesko-polska współpraca transgraniczna z mi-
astami Woźniki, Lubliniec, Racibórz 

+ Czesko-słowacka współpraca transgraniczna 
z miastem Lisková 

+ Kalendarz regularnych wydarzeń społecznych, 
kulturalnych i sportowych o wysokiej jakości 
(Boże narodzenie i Wielkanoc na zamku, Odpust 
krawarski, Weterani na zamku i inne) 

+ Wykorzystanie dotacji UE dla celów wsparcia 
rozwoju turystyki w mieście (OPPS??? RCz – RP) 

+ Bliskość i dobre połączenia transportowe z oko-
licznymi większymi miastami, posiadającymi 
szeroką ofertę centrów rozrywki, centrów hand-
lowych i poznawczych (Opawa, Ostrawa)

+ Emisja miesięcznika BESEDNÍK - czasopismo o 
gospodarce, kulturze i sporcie w mieście Krava-
ře

+ Przygotowania do budowy północnej obwodnicy 
w miejsce przeciążonej drogi I/56

+ Dostateczna liczba restauracji w mieście
+ Dostateczna liczba kierunkowskazów i oznakowania
+ Dostępność informacji na temat organizowa-

nych wydarzeń kulturalnych i innych w mediach 
regionalnych (www.hlucinsko.tv, czeska telewiz-
ja, radio, gazety)

+ oferta usług turystycznych po godzinie 18.00 wi-
eczorem i w czasie weekendów

+ System zabezpieczania rowerów przed krad-
zieżą w miejscach atrakcyjnych turystycznie 
(stojaki na rowery)

- Ograniczona oferta produktów (pakietów) tury-
stycznych 

- Małe zaangażowanie w rozwój turystyki ze stro-
ny usługodawców

- Brak wyznaczonego pasa/ścieżek dla rowerów, 
zapewniającego bezpieczny przejazd przez 
gminę

- Brak systemu miejskich tras dla zwiedzających 
(sightseeing tour), łączących ważniejsze atrak-
cje i zabytki

- Nadmierne obciążenie ruchu samochodowego 
w granicach miasta, spowodowane przez sa-
mochody ciężarowe

- Zmniejszona liczba przystanków autobusowych
- Niedostateczna ilość zieleni w mieście
- Zły stan techniczny budynku zamku
- Brak publicznych toalet
- Brak rynku jako naturalnego centrum miasta
- Brak miejsc do odpoczynku (ławek), przede ws-

zystkim w zamkowym parku.
- Brak systemu kart zniżkowych dla odwiedzin 

w miejscach atrakcyjnych turystycznie (Zamek 
Kravaře, Aquapark Kravaře)

- Brak przechowalni rowerów i bagażu 
- brak tablicy informacyjnej z mapą miasta
- Przestarzałe kierunkowskazy i oznaczenia
- Nieaktualne materiały promocyjne na temat 

miasta
- Słaba oferta usług dostępnych w językach ob-

cych
- Brak możliwości zakupu żywności po godzinie 

18.00 i w weekendy

Możliwości Zagrożenia

+ Rosnące zainteresowanie turystyką krajową 
wśród obywateli RCz

+ Zainteresowanie Europą środkową i wschodnią 
wśród inwestorów zagranicznych 

+ Wzrost znaczenia e-marketingu 
+ Rosnące obawy związane z podróżowaniem 

do bardziej odległych krajów pozaeuropejskich 
(katastrofy naturalne, terroryzm)

- Konkurencyjny zakres produktów turystycznych 
oferowany przez sąsiednie miasta i regionu

- Brak środków fi nansowych w budżecie miasta 
- Zmniejszenie ilości zabytków historycznych 

z powodu dewastacji i niedoinwestowania
- Złe doświadczenia turystów, przede wszystkim 

w zakresie usług 
- reklama negatywna
- Niedocenianie znaczenia rozwoju turystyki 

dla rozwoju przede wszystkim sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy
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4 CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Propozycja Koncepcji rozwoju turystyki w mieś-
cie Kravaře jest wynikiem Strategicznego planu 
rozwoju miast z czerwca 2009 roku.
Ponieważ turystyka to jedno z potencjalnie na-
jważniejszych zjawisk tego wieku, miasto Kra-

vaře powinno zaprezentować jasną i zrozumiałą 
wizję, dążyć do stworzenia produktów turystycz-
nych  i wspierać w ten sposób zwiększenie liczby 
przyjezdnych do miasta i regionu. 

4.1 Wstęp

4.2 Wizja, cel strategiczny, identyfi kacja grup docelowych

Kompletna wizja jest podstawą do określenia ce-
lów strategicznych, konkretnych środków, działań 
i projektów w zakresie rozwoju turystyki w mieś-
cie Kravaře w dłuższej perspektywie do 2017 
roku.

WIZJA:

STWORZENIE ATRAKCYJNEGO ŚRODOWISKA 
DLA POBYTU TURYSTÓW W MIEŚCIE 

Na podstawie wizji zdefi niowany został cel strate-
giczny oraz obszary, które spełniają odpowiednie 
środki i działania. Jednocześnie zidentyfi kowane 
zostały grupy docelowe.

CEL STRATEGICZNY:

ZWIĘKSZYĆ ODWIEDZALNOŚĆ MIASTA KRA-
VAŘE ORAZ ROZWÓJ TURYSTYKI W CELU PR-
ZEDŁUŻENIA CZASU POBYTU TURYSTÓW 
I PODWYŻSZENIA FREKWENCJI POWTÓRZO-
NYCH WIZYT.

GRUPY DOCELOWE:

Grupy docelowe można defi niować według róż-
nych kryteriów. W tym przypadku korzystny jest 
podział grupy docelowej według warunków geo-
grafi cznych i demografi cznych oraz celu wizyty.
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1. WARUNKU GEOGRAFICZNE

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Do tej grupy docelowej należą ludzie mieszkający 
z mieście Kravaře oraz ludzie mieszkający w oko-
licach miasta, którzy często odwiedzają Kravaře.

• Ta grupa docelowa jest mocno zainteresowa-
na usługami wysokiej jakości w zakresie turys-
tyki, które miasto proponuje swoim mieszkań-
com (miesięcznik BESEDNÍK, promocja im-
prez organizowanych przez miasto, karty 
zniżkowe itp.) oraz wydarzeniami społecznymi 
i kulturalnymi organizowanymi w mieście (Od-
pust Krawarski, Obchody 50-lecia miasta, fes-
tiwal piwa itp.).

• Turyści krajowi

• Ludzie z terytorium całej Republiki Czeskiej, 
którzy jednorazowo lub regularnie odwiedzają 
miasto Kravaře.

• Do grupy tej należą ludzie, którzy odwiedza-
ją Kravaře dla celów sportowych, kulturalnych 
lub towarzyskich.

• Turyści zagraniczni

• Są to turyści z innych krajów, przede wszyst-
kim z Polski i Niemiec.

• Obywatele innych krajów, którzy odwiedzają 
Kravaře dla celów sportowych, kulturalnych 
lub towarzyskich oraz dla celów rekreacyjnych.

• Domagają się wysokiej jakości oferowanych 
usług oraz informacji dostępnych w obcym 
języku, są zainteresowani poznawaniem 
miejscowych tradycji i zwyczajów, wydarzeniami 
sportowymi i innymi imprezami społecznymi.

2. WARUNKI DEMOGRAFICZNE

• Dzieci i młodzież

• Do grupy tej można zaliczyć ludzi w wieku 
do 17 lat.

• Ta grupa wiekowa odwiedza Kravaře najczęś-
ciej dla celów sportowych (Aquapark) oraz to-
warzyskich (np. Odpust krawarski, Krawarski 
RockFest).

• Dorośli

• Do grupy tej należą ludzie w wieku 18 - 60 lat.

• Dorośli odwiedzają Kravaře przede wszystkim dla 
celów sportowych, kulturalnych i społecznych.

• Seniorzy

• Ta grupa docelowa obejmuje ludzi w wieku 
powyżej 60 lat.

• Domagają się zazwyczaj zakwaterowania śred-
niej jakości, za to kładą nacisk na wygodę, zaję-
cia wellness. Oferta musi odpowiadać możliwoś-
ciom fi zycznym i ekonomicznym tej generacji, 
seniorzy często podróżują w grupach.

• Rodziny z dziećmi

• Ważne są dla nich bilety rodzinne, zakwatero-
wanie dla dzieci po niższej cenie, kąciki zabaw 
dla dzieci, opieka nad dziećmi.

3. CEL WIZYTY

• Przyjezdni zainteresowani sportem

• Różne grupy wiekowe z różnych środowisk 
ekonomicznych, o różnym stylu życia, które 
zainteresowane są uczestnictwem w wydarze-
niach sportowych i skorzystaniem z obiektów 
sportowych (tenis, golf, pływanie, hokej, wyci-
eczki rowerowe i inne).

• Przyjezdni zainteresowani życiem 
społecznym

• Różne grupy wiekowe z różnych środowisk eko-
nomicznych, o różnym stylu życia, które zainte-
resowane są uczestnictwem w wydarzeniach 
społecznych i kulturalnych (imprezy społeczne 
na zamku, zamkowy festiwal piwa i inne).

• Przyjezdni zainteresowani historią

• Różne grupy wiekowe z różnych środowisk 
ekonomicznych, o różnym stylu życia, które za-
interesowane są zabytkami historycznymi (za-
mek, kościół, kaplica i inne).

• Przyjezdni odwiedzający miasto 
z powodów związanych z pracą

• Różne grupy wiekowe, kładące nacisk na spec-
jalne udogodnienia - np. dostęp do internetu 
w pokoju, sala do prowadzenia szkoleń, konfe-
rencji, narad itp. W przypadku dłuższego poby-
tu chętnie korzystają z obiektów kulturalnych, 
społecznych, sportowych czy gastronomicznych.
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4.3 Obszary tematyczne

Produkty (pakiety) turystyczne powinny być tworzone jako kompletna kompozycja oferty podmiotów 
działających aktualnie w obszarze turystyki. Powinny wywodzić się z naturalnych możliwości miejsc 
docelowych i spełniać określoną wizję rozwoju turystyki w danym obszarze. Ponadto, niezbędne jest 
uwzględnienie grupy docelowej, dla której tworzony jest pakiet usług. 

Miasto Kravaře zdefi niowało 5 obszarów tematycznych dla tworzenia pakietów produktowych:

1.  MIASTO KRAVAŘE NA SPORTOWO
2. KRAVAŘE DLA MIŁOŚNIKÓW HISTORII I SZTUKI
3. LATO KULTURALNE W MIEŚCIE KRAVAŘE
4. TRADYCJE I REGIONALNE SPECJAŁY W MIEŚCIE KRAVAŘE
5. WYDARZENIA KULTURALNE I SPOŁECZNE W MIEŚCIE KRAVAŘE I OKOLICACH

Miasto Kravaře należy do stowarzyszenia gmin mikroregionu Hulczyńsko - zachód. Jego celem jest 
wspieranie wspólnych interesów jego członków, poprawa jakości i pogłębienie współpracy gospodar-
czej, kulturalnej i innego rodzaju, koordynacja projektów regionalnych w sferze gminnej i biznesowej. 

W Koncepcji nie można pominąć miast partnerskich - polskich miast Woźniki, Lubliniec oraz słowac-
kiego miasta Lisková. Współpraca z tymi miastami przyczynia się do wzajemnego zrozumienia podo-
bieństw i różnic w naszych zwyczajach oraz do nawiązywania nieformalnych przyjaźni.

Cały materiał Koncepcji odzwierciedla podstawowe potrzeby przyjezdnych do miasta Kravaře oraz obs-
zary zainteresowań - potrzebę dotarcia do miasta, zaparkowania, wyżywienia, zakwaterowania oraz wy-
korzystania obiektów sportowych i kulturalno-społecznych.

1. MIASTO Kravaře NA SPORTOWO

Ten obszar tematyczny przyciąga przyjezdnych do miasta Kravaře dla celów sportowych. Przyjezdni 
do miasta mogą skorzystać z następujących obiektów sportowych.

Obiekty sportowe:

• ALFA BODY FITNESS STUDIO – Kursy: Spe-
eding, Fat burner, TAI-CHI, podstawy salsy, 
tańców afrykańskich i tańca brzucha

• Klub fi tness TWIST

• Teren do ćwiczeń Straży Pażanej w Kravařeu  
(Hasičský areál Kravaře)

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Turyści krajowi

• Turyści zagraniczni

• Dzieci i młodzież

• Dorośli

• Seniorzy

• Rodziny z dziećmi

• Przyjezdni zainteresowani sportem

• Przyjezdni przyjeżdżający do pracy

• Kompleks sportowy i rekreacyjny BULY Aré-
na Kravaře – lodowisko (łyżwiarstwo, hokej), 
hala do tenisa, zewnętrzne korty tenisowe (kor-
ty do tenisa), siłownia, kręgle, fi tness, boisko 
do piłki nożnej, zewnętrzne boisko wielofunk-
cyjne, wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci.

• AQUAPARK Kravaře – kryty park wodny, 
włącznie z sauną, łaźnią parową i masażami.

• Pałacowy klub golfowy Kravaře - dziewięcio-
dołkowe pole golfowe

• Boisko do piłki nożnej TJ SK Kravaře, korty 
tenisowe SK Kravaře

• Klub lekkoatletyczny Kravaře - tradycyjny bieg 
na 8 400 m dla wszystkich kategorii wiekowych

• Jazda na rowerze i rolkach - Okolice miasta 
poprzecinane są siecią tras i ścieżek rowe-
rowych, które są zaznaczone na mapie rowe-
rowej Hulczyńska.

• Pensjonat Buly Centrum – boisko do mini-
piłki nożnej o nawierzchni trawiastej
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2. KRAVAŘE DLA MIŁOŚNIKÓW HITORII I SZTUKI

Ten pakiet produktowy powinien przyciągnąć do miasta miłośników historii i sztuki. W mieście Kravaře 
znajduje się wiele zabytków historycznych i artystycznych, które warto obejrzeć.

Zabytki historyczne i artystyczne:

• Zamek

• Zamkowe muzeum Kravaře

• Park zamkowy

• Kościół św. Bartłomieja

• Kaplica św. Floriana

• Kaplica św. Michała

Grupa docelowa:

• Turyści krajowi

• Turyści zagraniczni

• Dorośli

• Seniorzy

• Przyjezdni zainteresowani historią

3. LATO KULTURALNE W MIEŚCIE KRAVAŘE

Ten obszar obejmuje organizację następujących wydarzeń kulturalnych.

Wydarzenia społeczne:

• Festiwal Janáčkův Máj

• Krawarski RockFest 

• Garden Party

• Międzynarodowy konkurs pojazdów historycz-
nych Prajzská rely

• Weterani na zamku i konkurs na najlepiej od-
restaurowany pojazd

• Oldies party

• Odpust kutski

• Letnie kino - Kinematograf braci Čadíków

• Odpust Krawarski

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Turyści krajowi

• Turyści zagraniczni

• Dzieci i młodzież

• Dorośli

• Rodziny z dziećmi

• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym

4. TRADYCJE I REGIONALNE SPECJAŁY W MIEŚCIE KRAVAŘE

Tradycje i regionalne specjały:

• Okres Bożego Narodzenia

• Wielkanoc

• Kiermasz krawarski

• Prajskie ciasta

• Zamkowy festiwal piwa

• Festiwal Šmaky Šlonske (Śląskie smaki)

• Wystawy w zamku

• Wystawy towarzyszące: Dyskusje przy pierzu, 
Wystawa marcepanów

• Obchody Pochování basy

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Turyści krajowi

• Turyści zagraniczni

• Dzieci i młodzież

• Dorośli

• Seniorzy

• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym
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5. IMPREZY KULTURALNE I SPOŁECZNE W MIEŚCIE KRAVAŘE I OKOLICACH

Ten pakiet usług obejmuje wydarzenia społeczne i kulturalne odbywające się w mieście Kravaře i oko-
licach, oprócz imprez organizowanych w ramach Krawarskiego Lata Kulturalnego.

Imprezy społeczne i kulturalne

• Kwesta na Trzech króli

• Wielkanoc na zamku

• Choinka bożonarodzeniowa

• Boże narodzenie na zamku

• Koncert na trzech króli w kościele św. Bartło-
mieja

• Bal Hulczyńska

• Regularna msza w języku niemieckim organi-
zowana w każdą niedzielę w zamkowej kaplicy 
przez klub przyjaciół Niemiec (DFK)

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Turyści krajowi

• Turyści zagraniczni

• Dzieci i młodzież

• Dorośli

• Seniorzy

• Rodziny z dziećmi

• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym



KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA KRAVAŘE 2010 - 2017

/ 36 /

4.4 Strategiczne obszary rozwoju i planowane działania

Strategiczne obszary rozwoju:

A. Efektywny system zarządzania i koordynacji działań w zakresie turystyki

B. Działania promocyjne o wysokiej jakości

C. Infrastruktura transportowa i orientacja w mieście

D. Infrastruktura turystyczna - zabytki/obiekty

E. Infrastruktura turystyczna - działania/imprezy

F. Infrastruktura turystyczna - usługi
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A. Efektywny system zarządzania i koordynacji działań w zakresie turystyki

A.1. Zatwierdzić Plan działania na lata 2009 – 2013

A.2. Zapewnić dostateczną ilość środków fi nansowych dla realizacji Planu działań oraz Koncep-
cji (budżet miasta, granty a dotacje)

B. Działania promocję o wysokiej jakości

B.1. Wsparcie funkcjonalne Centrum Informacyjnego (IC)

B.1.1. Wsparcie promocji miasta za pośrednictwem IC

B.1.2. Stworzenie stron (pages) w serwisach społecznościowych Facebook, Lidé oraz Twitter, 
w pierwszej fazie dla 3 wspólnych produktów czesko-polskich (administracja tweets i wia-
domościami za pośrednictwem IC)

 B.2. Poprawić promocje miasta (strony internetowe, publikacje, materiały promocyjne i inne) 
oraz wszystkich imprez (kulturalnych, sportowych)

B.2.1. Wspierać wydawanie publikacji oraz innych materiałów promujących miasto, w tym wersji 
obcojęzycznych

B.2.2. Zaoferować produkty stworzone dla celów turystycznych dalszym podmiotom (biura 
podróży itp.)

B.2.3. Regularnie aktualizować strony internetowe miasta o informacje dotyczące turystyki i pla-
nowanych imprez

B.2.4. Propagować miasto jako część stowarzyszenia gmin mikroregionu Hulczyńska i współpra-
cować z gminami oraz podmiotami wewnątrz tego stowarzyszenia nad wspólnym rozwojem 
turystyki.

B.2.5. Współpracować z agencją CzechTourism nad włączeniem unikalnych i ciekawych elemen-
tów dotyczących miasta Kravaře do projektów i materiałów informacyjnych o Republice 
Czeskiej tworzonych przez tę agencję

B.2.6. Informować o planowanych imprezach i działaniach w mediach regionalnych

B.2.7. Pogłębiać współpracę w zakresie turystyki z miastami partnerskimi (współpraca czesko-
polska i czesko-słowacka)

B.2.8. Współpracować z Regionem Morawskim nad rozwojem turystyki na poziomie miasta i re-
gionu 

B.2.9. Współpracować z klastrem turystyki (KLACR o.s.) w zakresie stworzenia konkurencyjnego 
regionu turystycznego, koordynacji działań w obszarze turystyki oraz współpracy podmio-
tów działających w turystyce 

B.2.10. Wspierać promocję miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym

B.2.11. Stworzyć 3 początkowe pakiety usług - produktów turystycznych w ramach współpracy cze-
sko-polskiej (turystyka rowerowa, śladami Eichendorffa, święto mleka i sera)

B.2.12. Stworzyć i uruchomić kampanię promującą produkty turystyczne
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C. Infrastruktura transportowa i orientacja w mieście

C.1. Dążyć do poprawy sytuacji transportowej w mieście

C.1.1. Priorytetowo dążyć do budowy północnej obwodnicy miasta

C.1.2. Przygotować projekty dotyczące problematyki bezpiecznego transportu/komunikacji 
wewnątrz miasta

Vymezit parkovací místo pro autobusy v dosahu hlavních turistických cílů

C.2. Poszukiwać możliwości zwiększenia pojemności parkingów samochodowych i autobu-
sowych w pobliżu głównych celów turystycznych

C.2.1. Wyznaczyć miejsca parkingowe dla autobusów w pobliżu głównych celów turystycznych

C.2.2. Wyznaczyć dostateczną liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w po-
bliżu głównych celów turystycznych, przynajmniej w sezonie 

D. Infrastruktura turystyczna - zabytki (obiekty)

D.1. Stworzyć mapę niewykorzystywanych obiektów i przestrzeni i ocenić możliwości ich wykor-
zystania dla celów turystycznych, również we współpracy z inwestorami prywatnymi

D.2. Stworzyć centrum miasta - rynek

D.3. Dokonać rekonstrukcji/naprawy budynków historycznych i zabytków kulturalnych w mieście

D.4. Wspierać nowe atrakcyjne formy prezentacji zabytków, ekspozycji muzealnych

E. Infrastruktura turystyczna - działania/imprezy

E.1. Stworzyć ofertę produktów (pakietów) turystycznych 

E.2. Wspierać trend rozwoju tzw. spersonalizowanych pakietów we współpracy z podmiotami 
oferującymi takie usługi

E.3. Modernizować istniejące i budować nowe ścieżki turystyczne w mieście i okolicach

E.4. Stworzyć ścieżki do nauki jazdy

E.5. Stworzyć mapę możliwości wykorzystania doliny rzeki dla różnych form spędzania wolnego cza-
su

E.6. Rozszerzyć ofertę obiektów sportowych przy miejskim Aquaparku

E.7. Dążyć do dalszego rozszerzania i poprawiania jakości oferty atrakcyjnych imprez kulturalnych 
i społecznych oraz sposobów spędzania wolnego czasu dla wszystkich grup docelowych.

E.8. Dokończyć realizację projektu budowy boiska szkolnego 

E.9. Poprawić wyposażenie techniczne wszystkich ważnych imprez

E.10. Zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo korzystania przez przyjezdnych ze wszystkich atrakcji 
turystycznych w mieście 

F. Infrastruktura turystyczna - usługi

F.1. Wspierać programy edukacyjne w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i innych usług do-
tyczących turystyki

F.2. Inicjować zainteresowanie podmiotów gospodarczych w mieście wspólną promocją

F.3. Wsparcie programów edukacyjnych w zakresie obsługi klienta, stworzenie specyfi cznego 
doświadczenia dla klientów w mieście Kravaře (określony sposób zachowania a zoriento-
wanie na klienta przez pracowników branży turystycznej) przy wykorzystaniu EFS (Europej-
skich Funduszy Społecznych)
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5 PODSUMOWANIE

Warunkiem realizacji „Koncepcji rozwoju turys-
tyki miasta Kravaře 2010 - 2017“ oraz określo-
nej w niej wizji jest konieczność zapewnienia 
i dalszego opracowania poszczególnych obsza-
rów i środków dla odpowiednich działań/projek-

tów w formie Planu działań turystycznych 2009 
- 2013 (patrz załącznik). Ponadto należy doko-
nać ogólnej oceny realizowanych działań i reago-
wać na aktualne zapotrzebowanie. 
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ZAŁĄCZNIK: PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2009 – 2013

Wsparcie Centrum Informacyjnego

Środki Działanie/projekt Termin

B.1.1 Wsparcie promocji miasta za pośrednictwem IC 2009 – 2013

B.1.2 Stworzenie stron (pages) w serwisach społecznościowych Facebook, 
Lidé oraz Twitter, w pierwszej fazie dla 3 wspólnych produktów czesko-
polskich (administracja tweets i wiadomościami za pośrednictwem IC)

2010

Działania promocyjne o wysokiej jakości

Środki Działanie/projekt Termin

B.2.6 Wydawanie miesięcznika BESEDNÍK 2009 – 2013

B.2.6 Promocja imprez (organizowanych/odbywających się) w ramach miasta 
w mediach regionalnych (radio, telewizja, gazety) 

2009 – 2013

B.2.3 Ogólna aktualizacja oferty planowanych imprez na stronach interne-
towych miasta (www.kravare.cz)

2009 – 2013

B.2.5 Seminarium z właścicielami obiektów restauracyjnych dotyczące pro-
jektu Project Czech Specialist – Poznaj smak Republiki Czeskiej (www.
czechspecialist.cz)

2010

B.2.5 Prezentacja imprez i działań na www.kudyznudy.cz 2010 – 2013

B.2.5 Prezentacja premierowych imprez organizowanych w ramach miasta 
na www.133premier.cz (np. Obchody 50-lecia miasta Kravaře i inne)

2010 – 2013

B.2.7 KARMAŠ CUP - międzynarodowy festiwal hokeja amatorskiego 2009

B.2.7 ŠMAKY ŠLONSKE – Śląskie specjały 2010 – 2013

B.2.7 Współpraca czesko-polska mająca na celu promocję lokalnej oferty 
usług turystycznych - kalendarze kulturalne, czesko-polski portal infor-
macyjny

2010 – 2013

B.2.10 Stworzenie kart zniżkowych 2011

B.2.11 Stworzenie 3 początkowych pakietów usług - produktów turystycznych 
w ramach współpracy czesko-polskiej (kolarstwo, po śladach Eichen-
dorffa, święto mleka i sera)

2010

B.2.12 Stworzenie i uruchomienie kampanii promującej produkty turystyczne 2010-2011

Infrastruktura transportowa i orientacja w mieście

Środki Działanie/projekt Termin

C.1.2 Przebudowa skrzyżowania Tyršova/Bezručova/Náměstí 2010 – 2013

C.1.2 Nowa komunikacja - Dzielnica mieszkaniowa w mieście Kravaře 2010 – 2013
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Infrastruktura turystyczna - zabytki/obiekty

Środki Działanie/projekt Termin

D.3. Rekonstrukcja zamku i parku zamkowego, środki bezpieczeństwa - sys-
temy kamer

2010 – 2013

D.3. Naprawa kopuły kaplicy zamkowej - restauracja fresków sufi towych 2010 – 2013

D.3. Wymiana okien w byłym klasztorze sióstr Bożego serca w mieście Kra-
vaře - aktualnie siedzibie UM

2010 – 2013

D.3. Rekonstrukcja kaplicy św. Michała oraz kaplicy św. Floriana 2010 – 2013

Infrastruktura turystyczna - działania/imprezy

Środki Działanie/projekt Termin

E.1. KRAVAŘE - RACIBÓRZ BLIŻEJ – WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI W ZA-
KRESIE PROMOCJI - tworzenie produktów (pakietów) turystycznych 
w 4 wersjach językowych, CZ, PL, EN i DE 

2009

E.7. Wystawy w pałacu 2010 – 2013

E.7. Boże Narodzenie na zamku, Wielkanoc na zamku, Weterani na zamku 2010 – 2013

E.7. Festiwal Janáčkův Máj 2010 – 2013

E.7. Odpust krawarski 2010 – 2013

E.7. Obchody 50-lecia miasta Kravaře 2010

E.7. Garden Party w domu seniora św. Hedviki 2010 – 2013

E.7. Krawarski RockFest 2010 – 2013

E.7 Zamkowy festiwal piwa 2010 – 2013

E.7. Dzień sportu 2010 – 2013

E.7. Organizacja wycieczek poznawczych dla seniorów 2009 – 2013

E.4. Ścieżki do nauki jazdy i ścieżki rowerowe w mieście Kravaře i okolicach - 2013

E.10. Schronisko dla zwierząt - 2013

E.10. Przechowalnia rowerów i bagażu - 2013

Infrastruktura turystyczna - działania/imprezy

Środki Działanie/projekt Termin

F.3. Wsparcie programów edukacyjnych w zakresie obsługi klienta, stwor-
zenie specyfi cznego doświadczenia dla klientów w mieście Kravaře 
(określony sposób zachowania i zorientowanie na klienta przez pracow-
ników w branży turystycznej, np. specyfi czne pozdrowienie itd.)

2010
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PLAN DZIAŁAŃ
OBSZAR ROZWOJU B. 
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Obszar tematyczny

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

DZIAŁANIA PROMOCYJNE O WYSOKIEJ JAKOŚCI

B.1.1 Wsparcie promocji miasta za pośrednictwem IC

Cel działania:

Celem projektu jest wsparcie promocji miasta za pośrednictwem funkcjonalnego Centrum informa-
cyjnego, które jest już w mieście zorganizowane. Celem jest zwiększenie świadomości o mieście Krava-
ře nie tylko wśród przyjezdnych, ale też wśród turystów czeskich i zagranicznych. 

Opis działań:

Działania prowadzące do osiągnięcia powy-
ższego celu obejmują:

• Tworzenie i aktualizację stron internetowych 
IC - portalu informacyjnego w wersjach języ-
kowych (PL, DE, EN)

• Tworzenie i dystrybucję materiałów promo-
cyjnych na temat miasta Kravaře i okolic 
w wersjach językowych itp.

• Współpracę z innymi centrami informacyjnymi 
na terenie RCz - wymiana informacji

• Współpraca z centrami informacyjnymi w pol-
skich miastach przygranicznych - wymiana 
informacji oraz wzajemna promocja wydarzeń 
kulturalno-społecznych i sportowych

• Dalsze działania wspierające promocję mi-
asta Kravaře i jego okolic

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Odwiedzający IC Kravaře

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

• Internauci odwiedzający stronę 
http://www.i-kravare.info/

Ramy czasowe:
2009 – 2013

Źródła fi nansowania:

Wsparcie turystycznych centrów informacyjnych 
w regionie morawsko-śląskim

• Dotację oferuje: Region morawsko-śląski

RPO regionu morawsko-śląskiego

• Priorytet 2 Wsparcie koniunktury w regionie

• Obszar wsparcia 2.2 Rozwój turystyki

• Obszar roboczy 2.2.3 Podwyższenie jakości 
działań turystycznych centrów informacyjnych

RPO regionu morawsko-śląskiego

• Priorytet 2 Wsparcie koniunktury w regionie

• Obszar wsparcia 2.2 Rozwój turystyki

• Obszar roboczy 2.2.4 Organizacja i współpra-
ca w turystyce

Źródła własne miasta Kravaře oraz ewentualne 
źródła dodatkowe



KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA KRAVAŘE 2010 - 2017

/ 44 /

Opis działań:

Działania prowadzące do osiągnięcia powy-
ższego celu obejmują:

• założenie profi lu miasta i jego ciekawych miej-
sc w portalach społecznościowych takich jak 
Facebook, Lidé i Twitter

• aktualizacja profi li i rozszerzanie zamieszcza-
nych informacji przez pracownika IC 

Grupa docelowa:

• Odwiedzający strony www.facebook.cz, 
http://twitter.com/

Ramy czasowe:
2009 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

B.1.2 Stworzenie stron (pages) w serwisach społecznościowych Facebook, 
Lidé oraz Twitter, w pierwszej fazie dla 3 wspólnych produktów czesko-pol-
skich (administracja tweets i wiadomościami za pośrednictwem IC)

Cel działania:

Celem projektu jest stworzenie stron miasta w serwisach społecznościowych. Celem jest zwiększenie 
świadomości na temat miasta Kravaře, jego działań i ciekawych miejsc wśród szerokiego kręgu ludzi. 

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny
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B.2.6 Wydawanie miesięcznika BESEDNÍK 

Cel działania:

Celem miesięcznika BESEDNÍK jest zwiększenie informowalności mieszkańców miasta i okolic na te-
mat działań miasta Kravaře. Miesięcznik BESEDNÍK będzie w dalszym ciągu dostarczany do wszystkich 
skrzynek pocztowych domów na terenie miasta Kravaře. Miesięcznik BESEDNÍK zostanie umieszczony 
w formie elektronicznej na stronach internetowych miasta oraz IC Kravaře.

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Odwiedzający strony internetowe 
http://www.i-kravare.info/ 
oraz www.kravare.cz 

• Podmioty działające w turystyce

Ramy czasowe:
2009 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Opis działań:

Działania prowadzące do osiągnięcia powy-
ższego celu obejmują:

• Informowanie grupy docelowej miesięcznika 
Besedník przede wszystkim o aktualnościach 
w mieście, o wydarzeniach społecznych od-
bywających się w mieście i okolicy

• Zacieśnienie współpracy wydawców miesięcz-
nika Besedník, IC oraz podmiotów działają-
cych w branży turystycznej

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny



KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA KRAVAŘE 2010 - 2017

/ 46 /

B.2.6 Promocja imprez (organizowanych/odbywających się) w ramach 
miasta w mediach regionalnych (radio, telewizja, gazety) 

Cel działania:

Celem działania jest zwiększenie promocji wydarzeń organizowanych przez miasto Kravaře za pośred-
nictwem mediów regionalnych.

Opis działań:

Działania prowadzące do osiągnięcia powy-
ższego celu obejmują:

• Promocję wydarzeń kulturalnych, społecz-
nych, sportowych i innych w miejscowych radi-
ach okolicznych gmin

• Współpracę z dziennikarzami z regionalnych 
periodyków: Opavský a hlučínský deník, Regi-
on Opavsko, Regionální Sedmička (publiczne 
zaproszenie na imprezę, drukowane sprawoz-
dania z imprezy, uczestnictwo dziennikarzy 
w poszczególnych imprezach)

• Współpraca z dziennikarzami z hulczyńskiego 
wideoportalu sprawozdawczego - http://www.
hlucinsko.tv/ 

 

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Czytelnicy dzienników regionalnych

• Odwiedzający http://www.hlucinsko.tv/

Ramy czasowe:
2009 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře oraz ewentualne 
źródła dodatkowe

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny
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B.2.3 Ogólna aktualizacja oferty planowanych imprez na stronach interne-
towych miasta (www.kravare.cz) 

Cel działania:

Celem działania jest publikacja wyłącznie aktualnych informacji o planowanych imprezach na stronach 
internetowych miasta.

Opis działań:

Działania prowadzące do osiągnięcia powy-
ższego celu obejmują:

• Regularną aktualizację oferty planowanych 
imprez na www.kravare.cz i na stronach IC 

• Stworzenie dostępu dla organizatorów imprez 
dla celów umieszczania aktualnych informacji 
o planowanych imprezach i ich późniejszej ak-
tualizacji

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Grupa docelowa:

• Odwiedzający stronę internetową 
www.kravare.cz 

Ramy czasowe:
2009 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5.  Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście   Kra-
vaře i okolicach

B.2.5 Seminarium z właścicielami obiektów restauracyjnych dotyczą-
ce projektu Project Czech Specialist – Poznaj smak Republiki Czeskiej 
(www.czechspecialist.cz) 

Cel działania:

Celem działania jest wzmocnienie promocji miasta Kravaře za pośrednictwem seminarium z właścici-
elami obiektów restauracyjnych dotyczące projektu Project Czech Specialist – Poznaj smak Republiki 
Czeskiej (www.czechspecialist.cz)

Opis działań:

Działania prowadzące do osiągnięcia powy-
ższego celu obejmują:

• Stworzenie bliższej współpracy właścicieli 
obiektów restauracyjnych w mieście Kravaře 
i okolicach

• Organizacja seminarium z właścicielami 
obiektów restauracyjnych na temat „Poznaj 
smak Republiki czeskiej“, którego celem jest 
promocja krajowych specjałów

Grupa docelowa:

• Właściciele i pracownicy obiektów restaura-
cyjnych

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:
2010

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře oraz ewentualne 
źródła dodatkowe

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

B.2.5 Prezentacja imprez i działań na www.kudyznudy.cz 

Cel działania:

Celem działania jest prezentacja imprez i działań realizowanych przez miasto Kravaře na portalu interne-
towym www.kudyznudy.cz.

Opis działań:

W celu zwiększenia zainteresowania miastem 
Kravaře i całym regionem informacje o impre-
zach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych oraz 
działaniach miasta Kravaře zostaną opublikowa-
ne na portalu www.kudyznudy.cz. 

Grupa docelowa:

• Odwiedzający stronę internetową 
www.kudyznudy.cz

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře oraz ewentualne 
źródła dodatkowe

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

B.2.5 Prezentacja premierowych imprez organizowanych w ramach miasta 
na www.133premier.cz (np. Obchody 50-lecia miasta Kravaře i inne) 

Cel działania:

Celem działania jest zwiększenie informowalności mieszkańców miasta i okolic na temat premierowych 
imprez organizowanych przez miasto za pośrednictwem stron internetowych www.133premier.cz.

Opis działań:

Premierowe imprezy organizowane przez miasto 
(np. Obchody 50-lecia miasta Kravaře) zostaną 
zaprezentowane na stronach internetowych 
www.133premier.cz. 

Grupa docelowa:

• · Odwiedzający strony internetowe 
www.133premier.cz

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Obszar tematyczny
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B.2.7 KARMAŠ CUP - międzynarodowy festiwal hokeja amatorskiego 

Cel działania:

Celem działania jest wsparcie współpracy czesko-polskiej w zakresie rozwoju stosunków międzylud-
zkich pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, działań społecznościowych, kulturalnych 
i sposobów spędzania wolnego czasu oraz poprawa współpracy partnerskiej w formie realizacji między-
narodowego turnieju hokejowego oraz połączona z tym promocja miasta Kravaře. 

Opis działań:

• Organizacja sezonu inauguracyjnego turnieju 
czesko-polskiego przy udziale zagranicznych 
gości ze Słowacji i Finlandii

• Stworzenie tradycji organizacji turnieju i po-
głębianie współpracy międzynarodowej 

Grupa docelowa:

• Uczestnicy turnieju oraz członkowie ich rodzin

• Publiczność

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Przyjezdni zainteresowani sportem

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Źródła fi nansowania:
POWT 2007 - 2013 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska

• Priorytet III Wsparcie współpracy miejscowych 
społeczności

• Obszar wsparcia 3.3 Fundusz mikroprojektów 
Silesia

Ewentualne źródła dodatkowe: sponsorzy, opłaty 
od uczestników turnieju itp.

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

B.2.7 ŠMAKY ŠLONSKE 

Cel działania:

Celem działania jest zaznajomienie ze specjałami przygranicznej kuchni czesko-polskiej i zwiększenie 
odwiedzalności miasta Kravaře w związku z organizacją czesko-polskiego festiwalu Šmaky šlonske – 
Śląskie Specjały, na którym prezentowane będą tradycyjne napoje, żywność i słodycze, które są wytwar-
zane na obszarze przygranicznym czesko-polskim. 

Opis działań:

• Organizacja festiwalu Šmaky šlonske – 
Śląskie specjały

• Stworzenie tradycji organizacji tego festiwalu

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym, 
historią

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
POWT 2007 - 2013
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska

• Priorytet III Wsparcie współpracy miejscowych 
społeczności

• Obszar wsparcia 3.3 Fundusz mikroprojektów 
Silesia

Źródła własne miasta Kravaře

Obszar tematyczny
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B.2.7 Współpraca czesko-polska mająca na celu promocję lokalnej oferty 
usług turystycznych - kalendarze kulturalne, czesko-polski portal informacyjny 

Cel działania:

Celem działania jest wzmocnienie promocji lokalnej oferty usług turystycznych za pośrednictwem 
współpracy czesko-polskiej.

Opis działań:

Działania prowadzące do osiągnięcia powy-
ższego celu obejmują:

• Stworzenie i regularną aktualizację portalu in-
formacyjnego w wersjach językowych (PL, DE, 
EN),

• Tworzenie i dystrybucja materiałów promo-
cyjnych, mających na celu promocję lokalnej 
oferty usług 

• Tworzenie i dystrybucja materiałów promo-
cyjnych, mających na celu promocję czesko-
polskich usług w turystyce

• Bliższa współpraca czeskich i polskich cen-
trów informacyjnych - prezentacja zaproszeń 
na imprezy kulturalne 

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Odwiedzający http://www.i-kravare.info/

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře
Ewentualne dodatkowe źródła fi nansowania

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

B.2.10 Stworzenie kart zniżkowych 

Cel działania:

Celem działania jest konsekwentna promocja atrakcji turystycznych i tym samym zwiększenia odwied-
zalności aquaparku Kravaře, Zamku  Kravaře i innych podmiotów działających w obszarze sportu, kul-
tury i aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

Opis działań:

• Stworzenie systemu kart zniżkowych dla klien-
tów Aquaparku i Zamku Kravaře

• Rozszerzenie sieci kart zniżkowych o kolejne 
podmioty oraz okoliczne wsie

• Promocja kart zniżkowych na stronach www.
kravare.cz, http://www.i-kravare.info/ oraz 
na stronach członków systemu

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Turyści zagraniczni

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

• Przyjezdni zainteresowani sportem i historią

Ramy czasowe:
2011

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře
Ewentualne źródła dodatkowe

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

B.2.11 Stworzenie 3 początkowe pakiety usług - produktów turystycznych 
w ramach współpracy czesko-polskiej (kolarstwo, po śladach Eichendorffa, 
święto mleka i sera)

Cel działania:

Celem działania jest wsparcie promocji współpracy RCz - Rzeczpospolita Polska za pośrednictwem 
tworzenia pakietów usług - produktów turystycznych.

Opis działań:

• Stworzenie 3 początkowych pakietów w ra-
mach współpracy czesko-polskiej

• Stworzenie kolejnych produktów turystycznych 
w 5 obszarach kluczowych zdefi niowanych 
w strategii

Grupa docelowa:
• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic
• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:
2010 

Źródła fi nansowania:
POWT 2007 - 2013 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska

• Priorytet II Wsparcie rozwoju środowisk bizne-
sowych i turystyki

• Obszar wsparcia 2.2 Wsparcie rozwoju turys-
tyki

POWT 2007 - 2013 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska

• Priorytet III Wsparcie współpracy miejscowych 
społeczności

• Obszar wsparcia 3.3 Fundusz mikroprojektów 
Silesia

Źródła własne miasta Kravaře

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

B.2.12 Stworzenie i uruchomienie kampanii promującej produkty turystyczne 

Cel działania:

Celem działania jest stworzenie i uruchomienie kampanii promującej produkty turystyczne.

Opis działań:

• Umieszczenie i aktualizacja informacji na te-
mat produktów turystycznych na stronach in-
ternetowych www.kravare.cz, w portalu infor-
macyjnym IC Kravaře http://www.i-kravare.
info/ 

• Tworzenie i dystrybucja materiałów promują-
cych produkty turystyczne

Grupa docelowa:
• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic
• Rodziny z dziećmi
• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym
• Przyjezdni zainteresowani historią
• Przyjezdni przyjeżdżający do pracy
• Seniorzy zainteresowani kulturą i historią
• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:
2010 – 2011

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Obszar tematyczny
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PLAN DZIAŁAŃ
OBSZAR ROZWOJU C. 
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INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I ORIENTACJA W MIEŚCIE

C.1.2 Przebudowa skrzyżowania Tyršova/Bezručova/Náměstí 

Cel działania:

Celem działania jest zwiększenie widoczności i bezpieczeństwa korzystania ze skrzyżowania Tyršova / 
Bezručova / Náměstí.

Opis działań:

Działaniem prowadzącym do osiągnięcia celu 
jest przebudowa skrzyżowania Tyršova / Bezru-
čova / Náměstí, których obecny stan jest nieza-
dowalający.  

Grupa docelowa:
• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic
• Ludzie przejeżdżający przez miasto Kravaře
• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
RPO regionu morawsko-śląskiego

• Priorytet 1 Dostępność i infrastruktura regio-
nalna

• Obszar wsparcia 1.1 Rozwój regionalnej infra-
struktury drogowej, transportowej

• Podobszar wsparcia 1.1.2 Bezpieczeństwo ko-
munikacji, ruch rowerowy i pieszy

Źródła własne miasta Kravaře

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

C.1.2 Nowa komunikacja - Dzielnica mieszkaniowa w mieście Kravaře

Cel działania:

Celem działania jest zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji w obszarze dzielnicy mieszkaniowej.

Opis działań:

Działaniem prowadzącym do osiągnięcia celu 
jest przebudowa starej i budowa nowej sieci ko-
munikacjnej w obszarze dzielnicy mieszkaniowej 
w mieście Kravaře.

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Mieszkańcy dzielnicy mieszkaniowej w mieś-
cie Kravaře

• Ludzie przejeżdżający przez miasto Kravaře

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:

RPO regionu morawsko-śląskiego

• Priorytet 1 Infrastruktura regionalna i jej do-
stępność  

• Obszar wsparcia 1.1 Rozwój regionalnej infra-
struktury drogowej, transportowej

• Podobszar wsparcia 1.1.2 Bezpieczeństwo ko-
munikacji, ruch rowerowy i pieszy

RPO regionu morawsko-śląskiego 
• Priorytet 3 Rozwój miast
• Obszar wsparcia 3.2 Centra podregionalne

Źródła własne miasta Kravaře

Obszar tematyczny



KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA KRAVAŘE 2010 - 2017

/ 60 /

PLAN DZIAŁAŃ
OBSZAR ROZWOJU D. 
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INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA - ZABYTKI/OBIEKTY

D.3. Rekonstrukcja zamku i parku zamkowego, środki bezpieczeństwa - 
systemy kamer 

Cel działania:

Celem projektu jest przywrócenie pierwotnego kształtu zamku, zwiększenie jego atrakcyjności dla od-
wiedzających/przyjezdnych, a przez to również zwiększenie odwiedzalności zamku oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa zamku i parku zamkowego.

Opis działań:

• Rekonstrukcja zamku włącznie ze środkami 
bezpieczeństwa

• Utrzymanie i odnowa zieleni parku zamkowe-
go, stworzenie stref odpoczynku

Grupa docelowa:
• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic
• Odwiedzający pałac, park i miasto Kravaře
• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
RPO regionu morawsko-śląskiego

• Priorytet 2 Wsparcie koniunktury w regionie

• Obszar wsparcia 2.2 Rozwój turystyki

• Podobszar wsparcia 2.2.1 Budowa, rewitaliza-
cja i modernizacja infrastruktury turystycznej, 
usług towarzyszących i atrakcji turystycznych

Ministerstwo kultury RCz

• Program Wsparcie odnowy zabytków kultural-
nych za pośrednictwem gmin z rozszerzonymi 
uprawnieniami

• Program awaryjny

• Program ochrony dziedzictwa architektonicznego

Źródła własne miasta Kravaře oraz inne istotne 
źródła

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

D.3. Naprawa kopuły kaplicy zamkowej - restauracja fresków sufi towych 

Cel działania:

Celem działania jest przywrócenie pierwotnego stanu kaplicy zamkowej.

Opis działań:

Przedmiotem projektu jest naprawa kopuły kap-
licy pałacowej - odrestaurowanie fresków sufi -
towych. 

Grupa docelowa:
• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic
• Przyjezdni zainteresowani kulturą i historią
• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:

RPO regionu morawsko-śląskiego

• Priorytet 2 Wsparcie koniunktury w regionie

• Obszar wsparcia 2.2 Rozwój turystyki

• Podobszar wsparcia 2.2.1 Budowa, rewitaliza-
cja i modernizacja infrastruktury turystycznej, 
usług towarzyszących i atrakcji turystycznych

Ministerstwo kultury RCz

• Program Wsparcie odnowy zabytków kultural-
nych za pośrednictwem gmin z rozszerzonymi 
uprawnieniami

• Program awaryjny

• Program ochrony dziedzictwa architektonicznego

Źródła własne miasta Kravaře

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

D.3. Wymiana okien w byłym klasztorze sióstr Bożego serca w mieście Kra-
vaře - aktualnie siedzibie UM 

Cel działania:

Celem działania jest poprawa wyglądu budynku Urzędu Miejskiego w mieście Kravaře i obniżenie strat 
energetycznych poprzez wymianę okien budynku UM w mieście Kravaře.

Opis działań:

Wymiana okien w byłym klasztorze sióstr Bożego 
serca w mieście Kravaře, obecnej siedzibie Urzę-
du Miasta. 

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Pracownicy UM

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:

2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
RPO regionu morawsko-śląskiego
• Priorytet 3 Rozwój miast
• Obszar wsparcia 3.2 Centra podregionalne

Ministerstwo kultury RCz
• Program Wsparcie odnowy zabytków kultural-

nych za pośrednictwem gmin z rozszerzonymi 
uprawnieniami

• Program awaryjny
• Program ochrony dziedzictwa architekto-

nicznego

Źródła własne miasta Kravaře

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

D.3. Rekonstrukcja kaplicy św. Michała oraz kaplicy św. Floriana

Cel działania:

Celem projektu jest rekonstrukcja infrastruktury turystycznej. 

Opis działań:

Działaniem prowadzącym do osiągnięcia celu 
jest rekonstrukcja kaplicy św. Michała oraz kap-
licy św. Floriana. 

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Przyjezdni zainteresowani kulturą i historią

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:

2010 – 2013

Źródła fi nansowania:

RPO regionu morawsko-śląskiego

• Priorytet 2 Wsparcie koniunktury w regionie

• Obszar wsparcia 2.2 Rozwój turystyki

• Podobszar wsparcia 2.2.1 Budowa, rewitaliza-
cja i modernizacja infrastruktury turystycznej, 
usług towarzyszących i atrakcji turystycznych

Ministerstwo kultury RCz

• Program Wsparcie odnowy zabytków kultural-
nych za pośrednictwem gmin z rozszerzonymi 
uprawnieniami

• Program awaryjny

• Program ochrony dziedzictwa architektonicznego

Źródła własne miasta Kravaře

Obszar tematyczny
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PLAN DZIAŁAŃ
OBSZAR ROZWOJU E.
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INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA - DZIAŁANIA/IMPREZY

E.1. KRAVAŘE - RACIBÓRZ BLIŻEJ - WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI 
W ZAKRESIE PROMOCJI - tworzenie produktów (pakietów) turystycznych 
w 4 wersjach językowych, CZ, PL, EN i DE 

Cel działania:

Celem projektu jest wsparcie informacyjne turystyki za pośrednictwem współpracy czesko-polskiej oraz 
stworzenie pakietów turystycznych.

Opis działań:

W ramach projektu we współpracy z miastem 
Racibórz stworzone zostaną produkty turys-
tyczne - pakiety. Pakiety zostaną przygotowane 
w wersjach językowych - CZ, PL, EN, DE. Stwor-
zone broszury zostaną przekazane do centrów 
informacyjnych, hoteli, schronisk, centrów spor-
towych, budynków publicznych w mieście Krava-
ře i okolicy oraz w Raciborzu i okolicach (Polska).

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Mieszkańcy miasta Racibórz i okolicy

• Przyjezdni do miasta Kravaře z kraju i zagrani-
cy

Ramy czasowe:
2009 

Źródła fi nansowania:
Opawska współpraca transgraniczna 2007 - 
2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska

• Priorytet III Wsparcie współpracy miejscowych 
społeczności

• Obszar wsparcia 3.3 Fundusz mikroprojektów 
Silesia

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Dla sportu do miasta Kravaře

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny
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E.7. Wystawy w zamku

Cel działania:

Celem działania jest zwiększenie ilości i poprawa jakości ciekawych imprez kulturalnych, odbywających 
się w krawarskim zamku

Opis działań:

• Wsparcie realizacji nowych wystaw i imprez 
w zamku 

• Inicjowanie wymiany ekspozycji z okolicznymi 
zamkami, salami wystawowymi, galeriami itp.

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Rodziny z dziećmi

• Przyjezdni zainteresowani historią

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

• Seniorzy zainteresowani kulturą i historią

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře
Obszar tematyczny
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E.7. Boże Narodzenie na zamku, Wielkanoc na zamku, Weterani na zamku

Cel działania:

Celem działania jest utrwalenie tradycji wystaw oraz imprez społeczno-kulturalnych na zamku w mieś-
cie Kravaře.

Opis działań:

• Utrzymanie tradycji wystaw wielkanocnych 
i bożonarodzeniowych 

• Stworzenie zaplecza dla organizowania wy-
staw przed zamkem

• Wzmocnienie znaczenia imprezy Weterani na 
zamku

Grupa docelowa:
• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic
• Rodziny z dziećmi
• Przyjezdni zainteresowani historią
• Przyjezdni z kraju i zagranicy
• Seniorzy zainteresowani kulturą i historią
• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře
Obszar tematyczny
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E.7. Janáčkův Máj 

Cel działania:

Celem realizacji koncertu w ramach festiwalu Janáčkův Máj jest wzmocnienie znaczenia kulturalno-
społecznego miasta Kravaře i zachęcanie do ponownej wizyty. 

Opis działań:

• Organizacja koncertów na zamku i koście-
le św. Bartłomieja w ramach festiwalu mu-
zycznego Janáčkův Máj

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Przyjezdni zainteresowani historią

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

• Seniorzy zainteresowani kulturą i historią

• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře
Obszar tematyczny
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E.7. Odpust krawarski 

Cel działania:

Celem działania jest wsparcie organizacji tradycyjnego odpustu krawarskiego jako jednego z najważ-
niejszych odpustów w Czechach.

Opis działań:

• Wsparcie kampanii promocyjnej odpustu 
krawarskiego w regionie morawsko-śląskim 
oraz polskim regionie przygranicznym

• Poprawa jakości infrastruktury i zaplecza dla 
organizacji odpustu krawarskiego

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Rodziny z dziećmi

• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:

2010 – 2013

Źródła fi nansowania:

Źródła własne miasta Kravaře

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicachObszar tematyczny
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E.7. Obchody 50-lecia miasta Kravaře 

Cel działania:

Celem jest wzmocnienie atrakcyjności społeczno-kulturalnej oraz przynależności obywatelskiej do mi-
asta Kravaře.

Opis działań:

Organizacja programu społeczno-kulturalnego 
dla mieszkańców i szerszej publiczności z okaz-
ji obchodów 50. rocznicy miasta Kravaře

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravařee i okolic

• Przyjezdni zainteresowani historią

• Turyści zagraniczni

• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym

Ramy czasowe:
2010 

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicachObszar tematyczny
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E.7. Garden Party w domu seniora św. Hedviki

Cel działania:

Celem tego działania jest wsparcie życia kulturalno-społecznego mieszkańców i przekazywanie doświ-
adczeń, tradycji i wspomnień kolejnym generacjom. 

Opis działań:

• Coroczna organizacja Garden Party w domu 
seniora św. Hedviki z bogatym programem 
kulturalnym oraz poczęstunkiem

Grupa docelowa:

• Seniorzy 

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

Ramy czasowe:

2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny
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E.7. Krawarski RockFest

Cel działania:

Celem działania jest zwiększenie atrakcyjności gminy pod względem kulturalno-społecznym.

Opis działań:

• Wsparcie corocznej organizacji festiwalu mu-
zycznego Rockfest

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

• Młodzież

• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicachObszar tematyczny
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E.7 Zamkowy festiwal piwa

Cel działania:

Celem działania jest rozszerzenie aspektów życia kulturalno-społecznego w mieście Kravaře związa-
nych z degustacją różnych rodzajów piwa oraz programem rozrywkowym.

Opis działań:

• Coroczna organizacja Zamkowego festiwalu 
piwa

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře a případné další 
zdroje.

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny
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E.7. Dzień sportu 

Cel działania:

Celem działania jest regularna (coroczna) organizacja dnia sportu przede wszystkim dla dzieci oraz 
mieszkańców miasta i okolic.

Opis działań:

• Organizacja dnia sportu dla mieszkańców 
okolicznych gmin z programem sportowo-kul-
turalnym

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Rodziny z dziećmi

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

• Przyjezdni zainteresowani sportem

Ramy czasowe:
2010 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře a případné další 
zdroje.

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

Obszar tematyczny
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E.7. Organizacja wycieczek poznawczych dla seniorów 

Cel działania:

Celem działania jest zaznajomienie z nowym środowiskiem, historią, prowadzonymi w różnych miej-
scach działaniami kulturalnymi i społecznymi.

Opis działań:

Organizacja wycieczek kulturalnych dla 
mieszkańców miasta Kravaře (przede wszystkim 
dla seniorów)

Grupa docelowa:

• Seniorzy i mieszkańcy miasta Kravaře zainte-
resowani kulturą i historią

Ramy czasowe:

2009 – 2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře oraz ewentualne 
źródła dodatkowe.
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E.4. Ścieżki edukacyjne i ścieżki rowerowe w mieście Kravaře i okolicach

Cel działania:

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez budowę ścieżek edukacyjnych oraz 
zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. 

Opis działań:

• Stworzenie ścieżki edukacyjnej (oznakowanie 
oraz tablice z kierunkami) „Koutské a zábřež-
ské louky“

• Stworzenie kolejnych ścieżek edukacyjnych 
oraz obszarów rowerowych

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

• Rodziny z dziećmi

• Przyjezdni zainteresowani sportem

Ramy czasowe:
2013

Źródła fi nansowania:

RPO regionu morawsko-śląskiego

• Priorytet 2 Wsparcie koniunktury w regionie

• Obszar wsparcia 2.2 Rozwój turystyki

• Podobszar wsparcia 2.2.1 Budowa, rewitaliza-
cja i modernizacja infrastruktury turystycznej, 
usług towarzyszących i atrakcji turystycznych

Źródła własne miasta Kravaře a případné další 
zdroje.

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

Obszar tematyczny
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Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

E.10. Schronisko dla zwierząt 

Cel działania:

Celem działania jest osiągnięcie czystszego i bezpieczniejszego środowiska dla mieszkańców i przy-
jezdnych do gminy Kravaře.

Opis działań:

• Stworzenie schroniska dla psów

Grupa docelowa:
• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic
• Przyjezdni do miasta Kravaře

Ramy czasowe:
2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Obszar tematyczny
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E.10. Przechowalnia rowerów i bagażu

Cel działania:

Celem działania jest wzrost bezpieczeństwa mienia osób przyjezdnych do miasta Kravaře.

Opis działań:

Nowo z budowana przechowalnia będzie służyć 
jako przechowalnia rowerów i bagażu dla przy-
jezdnych do miasta. 

Grupa docelowa:

• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic

• Przyjezdni z kraju i zagranicy

• Przyjezdni zainteresowani sportem, życiem 
społecznym, historią

Ramy czasowe:
2013

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny
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PLAN DZIAŁAŃ
OBSZAR ROZWOJU F.
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INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA - USŁUGI

F.3. Wsparcie programów edukacyjnych w zakresie obsługi klienta, stworze-
nie specyfi cznego doświadczenia dla klientów w mieście Kravaře (określo-
ny sposób zachowania i zorientowanie na klienta przez pracowników branży 
turystycznej, np. specyfi czne pozdrowienie itd.)

Cel działania:

Celem tego działania jest rozwój kompetencji osób aktywnie związanych z turystyką w mieście Kravaře.

Opis działań:

• Edukacja osób aktywnie związanych z turystyką 

Grupa docelowa:
• Mieszkańcy miasta Kravaře i okolic
• Turyści zagraniczni
• Przyjezdni zainteresowani życiem społecznym

Ramy czasowe:
2010 

Źródła fi nansowania:
Źródła własne miasta Kravaře

Nawiązanie do obszaru tematycznego:

1. Miasto Kravaře na sportowo

2. Lato kulturalne w mieście Kravaře

3. Miasto Kravaře dla miłośników historii i sztuki

4. Tradycje i specjały regionalne w mieście Kravaře

5. Wydarzenia społeczne i kulturalne w mieście Kra-
vaře i okolicach

Obszar tematyczny



KONCEPCJA ROZWOJU CZESKIEGO MIASTA KRAVAŘE 2010 - 2017

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej.

Niniejszy dokument jest wynikiem realizacji pro-
jektu o nazwie „Kravaře - Racibórz bliżej - Kon-
cepcja rozwoju turystyki w mieście Kravaře“, 
nr CZ.3.22/3.3.04/09.00961. W ramach projek-
tu wydano również broszurę zawierającą najważ-
niejsze aspekty dotyczące rozwoju turystyki. Pro-
jekt był wspierany w ramach inicjatywy wspólno-
towej INTERREG IIIA i został sfi nansowany ze środ-
ków EFRR. Jest to wspólny projekt zrealizowany pr-
zez miasto Kravaře we współpracy z polskim mi-
astem Raciborz, który został wdrożony w polskiej 
częsci Euroregionu Silesia pod nazwą „Racibórz 
- Kravaře Blizej!“. Jego rezultaty stanowią „Strate-
gia rozwoju turystyki w mieście Raciborz na latach 
2010 - 2017“, opracowanie produktów turystycz-
nych oraz wydanie materiału promocyjno-informa-
cyjnego o mieście Kravaře i Raciborza.


