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Milí přátelé, 
milovníci cestování,                  
máme za sebou velmi náročné jaro. Kromě jiného nám všem ukázalo, jak nádherný je pocit svobody a volnosti, jak úžasné je 
cestovat, poznávat nová místa, kochat se půvabnou přírodou i historickými památkami. Naše životy se zase pozvolna vrací do 
normálu. To, co jsme museli během jarních měsíců omezit, si nyní můžeme začít vynahrazovat. Můžeme si opět plánovat výlety, 
užívat si aktivní odpočinek a naplno trávit volný čas se svými nejbližšími nebo přáteli.
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Cestujme! Nikdo z nás netuší, kdy se otevřou hranice a lidé budou moci 
vyrazit k moři, do dalekých hor nebo dokonce za oceán. Přesto nás mohou 
čekat nevšední zážitky a úžasná místa. Ochutnávejme vše dobré, co nám 
nabízí život a také Moravskoslezský kraj!  Ten je na příliv nedočkavých 
turistů a cestovatelů připravený a těší se na ně.

A abychom návštěvníkům letošní turistickou sezonu ještě více zpříjemnili 
a alespoň částečně vynahradili těžký počátek roku provozovatelům 
atraktivit, připravil náš kraj speciální dotační program s výstižným názvem 
Vstupy do turistických atraktivit zdarma. Díky němu budou mít turisté 
v průběhu září a října vstupy do vybraných atraktivit jako jsou hrady, 
zámky, muzea a galerie zcela zdarma! 

Již nyní můžeme slíbit, že bez nároku na vstupné se návštěvníkům 
severní Moravy a Slezska otevřou krajské příspěvkové organizace 
jako hrad Hukvaldy, hrad Sovinec, Kosárna Karlovice či Muzeum 
Šipka. Širší seznam atraktivit, které se do projektu zapojí, bude 
zveřejněn koncem srpna. 

U nás můžete vidět a navštívit jak tradiční kvality, tak novinky, 
které stojí za zhlédnutí. K nim patří například zámek Nová Horka 
na Novojičínsku, ze kterého se stal jeden z barokních klenotů 
regionu. Ještě před pár lety byl opuštěný a chátral, dnes je z něj 
jedno z lákadel našeho kraje. Díky rozsáhlé rekonstrukci 
a historicky věrným renovacím, které s pomocí evropských fondů 
financoval Moravskoslezský kraj, teď patří mezi atraktivity, které 
mají nejen v oblasti cestovního ruchu obrovský potenciál.

A takových výjimečných historických staveb i nádherných zákoutí 
je náš region plný!  Možnosti cestování jsou zatím stále ještě 
omezené, milovníci exotiky a cest na jiné kontinenty si budou 
muset chvíli počkat. Říkám si, že to není na škodu, vždyť i náš kraj 
nabízí světová místa. Pojďme je společně objevovat a poznávat. 
Nejsou to sice lokality, které jsou v hledáčku velkých cestopisů, 
přesto jsou to místa, která stojí za návštěvu. Jsou u nás zajíma-
vosti, které se podobají výjimečným atraktivitám známým 
z končin vzdálených i tisíce kilometrů.

Například zámek v Raduni je skoro jednovaječným dvojčetem 
jednoho z nejkrásnějších sídel v povodí francouzské Loiry, Slezská 
Harta připomíná Jezerní oblast v Anglii, na Kozmických loukách 
se pasou divoké koně, a tak si budete moci připadat jako na 
Divokém západě. Znáte i vy světová místa našeho regionu? Dejte 
nám tip! Zapojte se do výzvy #MSKChallenge a ukažte i vy, že 
Máme světový kraj!  

Náš kraj má návštěvníkům co nabídnout, úchvatných a zajíma-
vých míst je tu rok od roku víc a víc. A na tom nic nezmění ani 
těžký start letošního roku. Naopak. My všichni jej bereme jako 
výzvu! Víme, že společně vše zvládneme a „pojedeme“ dál ještě 
na větší obrátky než v předchozích letech. Máme k tomu dobrý 
důvod. Ukázat všem, jak krásně u nás je. 

Jan Krkoška, 
náměstek hejtmana kraje pro cestovní ruch
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Putování po filmových pohádkových 
místech Moravskoslezského kraje
Věděli jste, že se v minulém roce v našem kraji natáčely hned dvě celovečerní pohádky? První z nich jste již mohli zhlédnout
v nejatraktivnějším čase roku – na Štědrý večer. Je až neuvěřitelné, že Princezna a půl království je první pohádkou, která se kdy na 
zámku v Hradci nad Moravicí natáčela. A to i přesto, že tato perla Slezska zvítězila v anketě o nejpohádkovější zámek už před 12 lety!
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Pohádkový příběh režiséra Karla Janáka a scénáristy Petra Hudského začíná tam, kde obvykle pohádky končí. Honza, statečný sedlák, zabije draka a získá 
princeznu a půl království. Tady se však příběh teprve rozehrává. Honza, v podání Matouše Rumla, se neumí chovat a princezna ho nechce. Na scénu se 
dostává Červený zámek coby sídlo samolibého krále Egona v podání Jakuba Prachaře. Ten nechá princeznu, ztvárněnou Evou Josefíkovou, napospas 
drakovi a jeho postava brzy odhalí své pravé já – promění se v neskrývaného „záporáka“! S králem Egonem také souvisí hlavní rekvizita, kterou filmaři 
před zámkem postavili – obrovská jezdecká socha panovníka na koni. Exteriéry Červeného zámku jsou bezpochyby velmi efektní kulisou panovnického 
sídla. Odehrávají se zde všechny scény zasazené do Egonova království, včetně honosného zásnubního večírku plánované svatby Egona a Kateřiny či 
útěku Honzy a Marka Ebena v roli rytíře a učitele dvorské etikety Valeriána z věže zámku.

Důležitou úlohu hrály i prostory zámecké restaurace, jež sloužily jako 
zázemí štábu. „V restauraci Červeného zámku zkoušeli Matouš Ruml 
s Evou Josefíkovou tance, které pak ve filmu tančí na nádvoří,“ říká Radomír 
Přibyla, kastelán zámku Hradec nad Moravicí. Zajímavé je, že tato část 
paláce zde stojí jen něco přes sto let a původně plnila funkci koníren, stájí 
a kočárovny. To Bílý zámek je součástí areálu už od 13. století a pamatuje 
návštěvy mnoha velikánů. Je veliké štěstí, že dnes můžeme tuto historickou 
stavbu obdivovat v podobě, jakou jí rod Lichnovských vtiskl při empírové 
přestavbě na konci 18. století. Vždyť zámek byl ještě před čtyřiceti lety jen 
zchátralou ruinou a jeho celková oprava skončila teprve před pár lety! 
Zajímavostí je, že Lichnovští, velmi vzdělaní a schopní aristokraté, udržovali 
přátelské kontakty s Mozartem, Paganinim, Picassem či Beethovenem. 
Ostatně Beethovenův na svou dobu velmi moderní a vzácný klavír, na 
kterém při pobytu v Hradci hrál a komponoval, dnes patří k nejcennějším 
exponátům zámku. 

Tak hurá do Hradce nad Moravicí prozkoumat víc! Třeba budete mít štěstí 
a potkáte ducha Felixe Lichnovského, jehož srdce je pohřbeno v místním 
kostele. Pro filmové fanoušky, kteří do Hradce nad Moravicí zavítají, jsou do 
rozebrání zdarma k dispozici speciální pohlednice „Egonův Hradec“ vydané 
k pohádce. Kdo ji viděl, totiž ví, že v jeho království se všechna města 
jmenují Egonův Hradec a všechny vesnice Egonova Lhota. To aby se to 
nepletlo. A pozor! Pokud uvidíte begónie, tady se jim říká egónie! Druhou 
lokací pohádky Princezna a půl království byl v Moravskoslezském kraji 
kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích. Odehrává se v něm svatba krále Egona 
s Kateřinou i následný souboj a Egonova porážka Honzou. 
Za zmínku stojí, že stavitel sudického kostela se při jeho stavbě nechal 
inspirovat Dómem v Kolíně nad Rýnem. Na místě bývalého dřevěného 
kostelíka tak vznikla před více než stoletím velkolepá stavba z typických 
režných červených cihel, jež zaujme už svou vstupní branou. Znáte ji?

Filmaři si neotřelé lokace v regionech vybírají čím dál častěji. Přispívají 
k tomu i regionální filmové kanceláře, které dnes fungují již ve většině krajů 
napříč Českou republikou. Ta první přitom vznikla právě v našem kraji. 
Jmenuje se Moravskoslezská filmová kancelář a jejím úkolem je propagovat 
severní Moravu a Slezsko jako neotřelou film-friendly destinaci a poskytovat 
příchozím produkcím servis. Jeho cílem je, aby filmaři využili maximum 
služeb právě v našem regionu.

Další pohádka, která se loni v kraji natáčela například i na Radhošti u sochy 
Radegasta, se jmenuje Největší dar. Pohádka o souboji pohanských bohů 
a bohyň, ve které není zachraňována princezna, ale úroda a také celá 
vesnice před zlou bohyní zimy Morenou, bude mít premiéru na podzim. 
Samotného Radegasta, pohanského boha slunce, hojnosti a úrody, ztvárňu-
je Pavel Nový. Ten během natáčení s oblibou doplňoval energii „valašskou 
pizzou“, jak herec přezdívá známé valašské dobrotě, frgálům.

Jako jednu z lokací pohádky si filmaři, s pomocí Moravskoslezské filmové 
kanceláře, vybrali památný dub letní v Kozlovicích. Ten zažíval své chvíle 
slávy, když kolem něj tančily víly a pohyboval se tu celý početný štáb, 
včetně mnoha místních komparzistů a celé plejády známých herců. Hlavními 
tvářemi, jež v městečku v podhůří Beskyd budily rozruch, byli Jan Dvořák 
coby bůh zla, Anna Polívková, Václav Čtvrtníček, Chantal Poullain či Martin 
Stránský. Nad všemi bohy pak bdí Svarožic v podání Bolka Polívky.  

„Všichni herci a členové štábu si velmi pochvalovali jídlo z kozlovického 
mlýna, jehož služeb jsme během natáčení využívali,“ vzpomíná producentka 
a režisérka Marta Santovjáková Gerlíková. 

Areál Na Mlýně ovšem není jen půvabným místem, kde se při svých 
toulkách beskydským podhůřím občerstvit či ubytovat. Mlýn se významně 
zapsal i do hudební historie! V Kozlovicích totiž často pobýval Leoš 
Janáček, rodák ze sousedních Hukvald. A právě areálem dříve zvaným 
Šmiřákův mlýn se inspiroval při komponování své nejslavnější opery Její 
pastorkyňa, jejíž děj se částečně odehrává v podhorském mlýně. 

Do života valašských vojvodů – vrchních správců salaší spojených s tímto 
krajem – můžete nahlédnout v některé z expozic přímo v Kozlovicích. 
Navštívit tu můžete skanzen, jenž je součástí areálu Na Mlýně, areál 
Fojtství či Obecnou školu. Valašský vojvoda nechybí ani na etiketě piv 
z místního minipivovaru.
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Technotrasa 
surová krása severní Moravy a Slezska
Pro severní Moravu a Slezsko nejsou typické jen Beskydy a Jeseníky. Je to i zvláštní, surová krása, jež je s tímto regionem 
neodmyslitelně spjata. Zdejší přírodní bohatství se lidé snažili podmanit si po celá staletí a jeho přírodní zdroje dobývali 
a zpracovávali někdy s pokorou a úctou, jindy méně ohleduplně. Za příběhy a výsledky tvrdé a poctivé práce našich předků se 
vydejte po Technotrase propojující unikátní místa, na nichž vás čekají výjimečné zážitky připomínající technickou vyspělost 
tohoto kraje. Jejich půvab i nepopíratelný a pokaždé svébytný genius loci budete moci vnímat všemi smysly.
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Tajemství břidlicového dolu
Začněte třeba v Odrách, které vás při příjezdu do kraje – zvolíte-li dopravu 
po dálnici – přivítají jako první. Kousek za městem najdete břidlicový 
Flascharův důl z konce 19. století, při jehož tajuplné prohlídce zažijete 
naprosté ticho i všepohlcující tmu, kterou rozzáříte tzv. slezskými vrabčáky, 
a zkusíte si stříhání břidlice. Na druhé straně Oder, v Loučkách, vás čeká 
druhá zastávka – Vodní mlýn Wesselsky ze 16. století, jímž vás provede 
přímo pan mlynář. Nechá vás zatočit koukolníkem mlýnským kolem nebo 
třeba řídit bryčku. Další zastavení, a to v Budišově nad Budišovkou, vás 
dovede zpět k břidlici. Muzeum věnované přímo této hornině je jediné svého 
druhu v Česku a mezi jeho nejzajímavější exponáty patří břidlicové hodiny či 
„břidlofon“.

Cesta do krajiny sopek
Z krajiny břidlice povede vaše cesta rovnou do krajiny sopek – do Leskovce 
nad Moravicí k nejmladší české přehradě Slezské Hartě. Její kouzelná 
zákoutí i okolní sopky můžete obdivovat při okružní plavbě na palubě 
elektrolodi. Od přehrady se vydejte dál až na úplný západ regionu, do 
Rýmařova. Tady nahlédnete pod ruce tkadlen v tkalcovně textilky Hedva 
Český Brokát, jež je spojena s fenoménem výroby kravat a brokátu – firmou 
Schiel, která za první republiky bývala opravdu věhlasnou značkou. 
V průběhu speciálních prohlídek projdete celým provozem, kde si vyzkoušíte 
i tkaní na stavu a roztočení kolovrátku.

Vzhůru do století páry!
Další zastávkou budou Karlovice. Tady si v místní historické kosárně 
vyzkoušíte praní na valše či pletení košíků a prostřednictvím stylové 
expozice nahlédnete do venkovského života před stoletím páry. Tou to navíc 
zavoní při komentované projížďce parním vlakem po unikátní úzkokolejné 
dráze, jež funguje již od roku 1898. Úzkokolejka, jejíž zvláštností je 
neobvykle velký počet ostrých zatáček včetně nejprudšího železničního 
oblouku v Česku, vás sveze z Osoblahy do Třemešné ve Slezsku.

Kosher prohlídka
Odtud už vedou klasické koleje rovnou do Krnova, kde se zastavte v místní 
synagoze z roku 1871. Svatostánek, jenž podpírají litinové sloupy věnované 
tehdejším majitelem Vítkovických železáren Rothschildem, je jedinou 
činnou synagogou v kraji. Při speciálních prohlídkách s průvodcem 
v kostýmu rabína se seznámíte s příběhy židovských průmyslníků 
pocházejících z regionu, uslyšíte hebrejské písně, sami si v hebrejštině 
podepíšete svitek textu tóry a ochutnáte kosher pokrmy a pití.

A přece se točí…
Z Krnova se vydejte do Litultovic. V místním Větrném mlýně Choltice z roku 
1833 se seznámíte s tvrdou prací mlynářů, do ruky budete moci vzít jeden 
z „palců“ na palečném kole a sami roztočit mačkač ovsa. Dozvíte se, co jsou 
to mlýnští apoštolové, a proč bylo možné tento mlýn, jenž se pyšní 
největším větrným kolem a největšími mlýnskými kameny (u tohoto typu 
mlýna) v Česku, snadno přestěhovat. Podobný mlýn s kostýmovanými 
prohlídkami můžete navštívit i v Bravinném u Bílovce.

Plavení dřeva
Za příběhem odvážného továrníka Weisshuhna se dále vypravte do 
Žimrovic. V roce 1891 tady vybudoval 3,5 kilometru dlouhý náhon k plavení 
dřeva do své papírny. Pozoruhodnost vodního díla se třemi tunely a dvěma 
akvadukty umocňuje fakt, že je vedeno skrz skalnaté kopce. Během 
komentované procházky kromě jiného ochutnáte svačinku, jakou jedli 
chlapi v továrně.
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Historie války
Milovníci vojenské historie, a tématu II. světové války obzvlášť, ocení 
následující dvě zastávky – skvěle zachovalý Areál čs. opevnění Hlučín-
Darkovičky a unikátní pěchotní srub MO S-5 Na trati nedaleko Bohumína. 
V obou si můžete vyzkoušet různou techniku, od muničního výtahu přes 
záměrný dalekohled až po zemní telegraf.

Industriální Ostrava
Odtud už zamiřte rovnou do Ostravy, kde začněte třeba prohlídkou 
industriálního areálu Dolní Vítkovice. Až na vrchol vysoké pece vás 
v průběhu výkladu, zasvěceně podávaného zdejšími bývalými pracovníky, 
vyveze skutečný skipový výtah, jenž sem dříve dopravoval železnou rudu 
a koks, a prohlédnete si i koksárenskou baterii. Vynechat rozhodně nesmíte 
ani vyhlídku z Bolt Tower či interaktivní expozice Světa techniky. 

A v Ostravě ještě zůstaňte – dalším bodem Technotrasy je totiž bývalý Důl 
Michal. Tady budete mít neodbytný pocit, že to tu horníci nikdy neopustili 
a že se k vám za chvíli přidají v řetízkové šatně, v „lampovně“ nebo ve 
výdejně svačin. Sfárat přímo do dolu výtahem, jenž kdysi skutečně vozil 
havíře, pak budete moci na další zastávce – v Landek Parku. Aby byla 
autenticita co největší, bývalou štolou vás provede vysloužilý horník. Pokud 
byste si chtěli pobyt v Ostravě ještě víc zpestřit, navštivte i další dvě místa 
patřící ke šňůře nepřehlédnutelných míst Moravskoslezského kraje, 
a to hasičské a železniční muzeum. Nebo se zúčastněte některé 
z komentovaných prohlídek bývalých havířských kolonií, či se projeďte 
historickým autobusem po ostravsko-karvinském revíru.

Ochutnávka nejen v pivovaru
Ve Frýdku-Místku vás zajímavé komentované procházky seznámí s tradicí 
textilnictví v regionu, po stopách litiny a smaltu se můžete s průvodcem 
vydat ve Frýdlantu nad Ostravicí. A mezi těmito dvěma městy je ještě 
jedna zastávka, která stojí za to! V pivovaru Radegast v Nošovicích 
odhalíte tajemství výroby zlatavého moku a samozřejmě jej – vlastnoručně 
načepovaný – i ochutnáte. Mnohem sladší tekutinu – medovinu, jakou pili 
mušketýři – vám pak nabídnou na úplném východě Technotrasy, v Mostech 
u Jablunkova. Ve zbrusu nové interaktivní expozici unikátního opevnění 
Šance ze 16. století se dozvíte, jak se zdejší posádce žilo v průběhu války 
i v dobách míru, a vyzkoušíte si, jak funguje dělo, mušketa či křesadlo.

Uši i klobouky
A teď už zpět na západ – do Štramberka. V průběhu komentované 
procházky za poklady kutařů, sládků a cukrářů se seznámíte s místní historií 
těžby železné rudy a vápence, ochutnáte pivo, které se od nepaměti pilo 
ve zdejším vápencovém lomu, a v tradiční pekárně si umažete ruce při 
pečení Štramberského ucha. Co by kamenem dohodil, takový kousek je to 
do Nového Jičína – města klobouků. Těm je také věnována expozice 
návštěvnického centra, jež vás provede zdejší dlouhou tradicí kloboučnictví 
sahající až do 16. století. Kromě jiného si zde můžete vyzkoušet na 300 
pokrývek hlavy a uvidíte výrobu mini kloboučku na parním stroji!

Mějte za lubem!
V nedalekých Bernaticích u Oder pro změnu nahlédnete do textilních dílen 
UAX. Speciální prohlídka vás seznámí s celým procesem výroby a v tiskárně 
si pak zabarvíte prsty během workshopu zaměřeném na sítotisk. Předpo-
slední zastávkou jsou Bartošovice. Ve zdejším historickém mlýně s vodní 
mini elektrárnou se dozvíte, co to znamená „mít za lubem“ i jak se tradiční 
metodou suší ovoce a dokonce uvidíte (a uslyšíte!) všechny stroje v chodu! 
Tečkou za vaším putováním bude Vagonářské muzeum ve Studénce. Je sice 
věnované především výrobě Vagonky Studénka, ale seznámíte se zde
 i s historií železniční dopravy a uvidíte unikátní funkční modelovou dráhu.

Více informací o termínech prohlídek i možnostech rezervace na www.technotrasa.cz



Hrady, zámky, muzea
a galerie našeho kraje
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GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, www.gvuo.cz 
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) pečuje o více než 23 000 sbírkových uměleckých předmětů. 
Výstavy klasického i současného umění pořádá v ostravském Domě umění, památkově chráněné a architekto-
nicky velmi vzácné budově z roku 1926. Od června do srpna si můžete v GVUO prohlédnout výstavy Josefa 
Bolfa a Pavla Nešlehy. GVUO zřizuje a financuje Moravskoslezský kraj. 

Josef Bolf
Planeta, která neexistovala
Výstava Josefa Bolfa (1971) konfrontuje stejnojmenný film, který 
GVUO zakoupila v roce 2019, a obrazy, jež vznikly v jeho průběhu 
(a pro něj), s autorovými novými plátny. Zatímco „filmové obrazy“ jsou 
nenarativní malby sídlištního prostředí, v nových obrazech se ke slovu 
opět dostává halucinační poetika průniků vnějších a vnitřních realit. 
Výstava ukazuje nejen autorovy typické motivy, ale rovněž hledání 
nových možností výtvarné formulace a výrazového posunu. Výstavu 
doplňuje koláž vytvořená na místě z podkladů a skic k filmu Těžká 
planeta.  

Pavel Nešleha
Vidět jinak
Výstava malíře Pavla Nešlehy (1937–2003) zveřejňuje výběr z jeho rozsáhlé, 
tematicky bohaté tvorby. Představuje obrazy, kresby, pastely a digitální 
tisky od 80. let do roku 2003, a to se záměrem ukázat myšlenkovou 
hloubku umělcovy osobité reflexe přítomného světa. Jejich společným 
znakem je spolu s principem zvětšených detailů fenomén světla. Právě 
světlo ovlivňovalo umělcovu imaginaci a vedlo ji k obnažování skrytého 
a podstatného. Na meditativním zhodnocení reality se podílí umělcovo 
fotografické vidění, které ozřejmuje šíři jeho imaginativně působivého díla. 

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
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MUZEUM BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK, www.muzeumbeskyd.com 
Frýdecký zámek, dominanta města Frýdku-Místku, je sídlem Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Zámek byl vystavěn v letech 
1327-1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Po mnohých stavebních úpravách, přes držení rodu 
Oppersdorffů, Pražmů z Bílkova a Habsburků,  se stal v roce 1918 majetkem státu a byl využíván jako sídlo úřadů. Od roku 
1960, kdy bylo do zámku přestěhováno muzeum, začíná postupná obnova zámku. Dne 2. 4. 1991 zřizovatel změnil název na 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek a stanovil geografický rozsah činnosti muzea na oblast Moravskoslezských Beskyd 
a Pobeskydské pahorkatiny. Muzeum nabízí pět stálých expozic věnovaných především regionu Pobeskydí, městu Frýdku-
-Místku či expozici Zámecký okruh, představující historii zámku. Dále řadu krátkodobých výstav, studijní knihovnu, přírodovědné poradny, vzdělávací aktivity, 
kulturní akce a koncerty. Oblíbenou destinací je zámek především v letních měsících a v období od června do srpna 2020 nabízí bohatý kulturní program.

MUZEUM TĚŠÍNSKA, www.muzeumct.cz 
Muzeum Těšínska sídlí v Českém Těšíně, avšak působí na mnohem větším území. V regionu české části Těšínského Slezska 
provozuje například historickou budovu v Českém Těšíně, Kotulovu dřevěnku v Havířově a Archeopark v Chotěbuzi-
Podoboře. Po téměř 20 letech dojde v létě k otevření nově zrekonstruované historické muzejní budovy v Českém Těšíně, 
která nabídne návštěvníkům čtyři patra moderních multimediálních expozic zaměřených na atraktivní prezentaci historie 
a přírody s příznačným názvem Příběh Těšínského Slezska. Expozice mapuje nejen dějinný vývoj Těšínského Slezska v jeho historických hranicích od počátků 
do poloviny 20. století, ale i přírodní prostředí, v němž se tento příběh odehrává. To nejcennější z našich sbírkových fondů doplňují audiovizuální projekce, 
dotykové displeje, interaktivní prvky aj. Poslední patro je zaměřeno na muzejní pedagogiku, tzv. edukační zóna bude sloužit zvláště školním výpravám, ale 
i rodičům a prarodičům s dětmi, zahrnuje rovněž přednáškový sál a ateliér pro konání nejrůznějších akcí zacílených na všechny věkové skupiny. Samozřejmostí 
je bezbariérový vstup a výtah. Úpravami prošel i muzejní dvůr, který bude za příznivého počasí využit pro pořádání kulturních akcí. Součástí je miniamfiteátr 
a lapidárium s kamennými artefakty.  Již 28. července slaví město Český Těšín 100 let od svého vzniku. Jako dárek k tomuto výročí bude připravena proměnná 
výstava s názvem „100 let města Český Těšín“. V letních měsících bude rovněž dokončena rekonstrukce venkovního areálu v Archeoparku v Chotěbuzi-
Podobře. Momentálně je návštěvníkům zpřístupněna multifunkční budova s expozicemi a keramickou dílnou. Aktuální informace o dění v Muzeu Těšínska 
sledujte na Facebooku a Instagramu.
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MUZEUM ŠIPKA, www.muzeumnj.cz
V současné době Muzeum Novojičínska finišuje s přípravou otevření své nové expozice ve Štramberku. Jejím cílem je moderní 
prezentace místní světově proslulé lokality, jíž je vápencový vrch Kotouč. Nová expozice symbioticky propojuje geologii 
a archeologii, tedy dva vědní obory, které se výzkumem tohoto místa v minulosti intenzívně zabývaly. Návštěvník v expozici 
podnikne pomyslnou cestu časem napříč dvěma sty miliony let. Aniž bychom dopředu prozrazovali detaily chystané 
expozice, která byla budována za pomoci evropských fondů, můžeme prozradit, že za jakýsi „svorník“ mezi přírodním 
prostředím a světem lidí byla zvolena stylizovaná jeskyně Šipka, kterou si návštěvníci v expozici mohou projít a vžít se do 
pocitů lidí, kterým byla před mnoha tisíci lety domovem. Část expozice věnovaná paleontologii návštěvníkovi přiblíží štramberské vápence, které v minulosti 
vydaly mimořádně rozmanitou fosilní faunu jurského korálového útesu. Už na počátku 20. století bylo ze štramberských vápenců popsáno více než 
600 druhů zkamenělin. Dnes se jejich počet odhaduje na více než 1000 druhů a stále jsou nacházeny další. V nové expozici se budou moci návštěvníci 
seznámit s většinou obyvatel korálového útesu v podobě originálních zkamenělin. V archeologické části, která logicky prezentuje dějiny lidského působení 
na uvedené lokalitě, je hlavní pozornost věnovaná jejím nejstarším obyvatelům – neandertálcům. Jeskyně Šipka svým způsobem stojí v počátcích boje za 
vědecké uznání tohoto lidského druhu, neboť Štramberk byl jedním z prvních míst na světě, kde byly nalezeny a rozpoznány jeho kosterní pozůstatky. Vedle 
neandertálců se v expozici návštěvník seznámí i se stopami pobytu a činnosti mladších lidských populací, protože zdaleka viditelný vápencový útes k sobě 
poutal pozornost lidí po celá tisíciletí. 

ZÁMEK BRUNTÁL, www.mubr.cz
Zámek Bruntál – perla bruntálského regionu. Je nejen odrazem bohaté historie, 
ale v současné době také významným kulturním a společenským stánkem, který návštěvníkům nabízí jak běžné prohlídky 
zámecké expozice, tak i výstavy a doprovodné akce. Zámek obklopuje rozsáhlý park se sochami, objektem salla tereny, 
zbytky městských hradeb, baštami a jezírkem. Upozornění: V létě 2020 nebude zámecký park z důvodu jeho probíhající 
revitalizace veřejnosti přístupný!
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HRAD SOVINEC, www.mubr.cz
Nejrozsáhlejší moravský hradní komplex v Nízkém Jeseníku, který byl založen pány ze Sovince. Na hradě jsou pořádány 
proslulé kulturní akce, zejména vystoupení šermířských a mušketýrských skupin, divadelních souborů a hudebníků a jsou 
prezentována tradiční řemesla jako např. kovářství či řezbářství. Hrad Sovinec nabízí 3 varianty prohlídek: základní okruh (cca 
60 minut), dlouhý okruh s návštěvou barokního opevněním hradu, jehož součástí je umělý příkop i 82 metrů dlouhá podzemní 
chodba (cca 120 minut) a prohlídka tzv. „Pro práčata“.  Právě poslední zmiňovaná prohlídka představuje speciální okruh 
určený pro děti do 10 let a jejich doprovod. Je vhodně přizpůsobena malým návštěvníkům, proto obsahuje méně faktografických údajů a více pověstí, 
hádanek i interaktivních činností.

KOSÁRNA V KARLOVICÍCH, www.mubr.cz
Podle datace na kabřinci byl objekt kosárny postaven v roce 1600. V současné době si lze prohlédnout expozici 
venkovského bydlení a lesnictví. V areálu kosárny se dochoval zděný chlév a stodola. V ní se nachází expozice zemědělského 
nářadí a náčiní, názorně doplňující představu o životě a práci na vesnici v minulosti, a bylinková půda. Součástí areálu je 
i zahrada s doprovodnou infrastrukturou pro děti. Kosárna je navíc již několik let součástí tzv. TECHNOTRASY.



Těšínské 
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Beskydy-Valašsko

Ostravské hračky v TIC OSTRAVAINFO!!! 
Síť turistických informačních center OSTRAVAINFO!!! doplnila nabídku 
ostravských suvenýrů a řadu tematických hraček. Asi hlavně kluci ocení hrací 
modely tramvají, trolejbusů nebo popelářských vozů, které jsou opatřené 
autentickým ostravským lakem. Pro holčičky a menší děti je pak v info-
centrech k dostání také plyšový bílý kůň, který odkazuje na heraldický znak 
města. Kromě hraček pak v OSTRAVAINFO!!! najdete mimo jiné také celou 
řadu místních produktů, jako například uhelné mýdlo, deodorant s aktivním 
uhlím, kávu, čaj, čokolády i sirupy – vše vyrobené v Ostravě nebo blízkém 
okolí! Více informací najdete na www.ostravainfo.cz.

Ostravsko
jak jej neznáte
Ostrava v posledních letech vyrostla ve vyhle-
dávanou a oblíbenou turistickou destinaci. Bohatá 
nabídka atraktivit, sportovních a kulturních akcí 
a dostupného ubytování dělá z města skvělý cíl 
nejen jednodenních výletů ale i prodloužených 
víkendů. Díky své poloze je navíc Ostrava skvělým 
výchozím místem pro výlety do blízkých Beskyd 
nebo idylického Poodří, které je přímo předurčeno 
k cykloturistice. 

Ostravsko 
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Novinky v Zoo Ostrava
Při svých toulkách rozlehlým areálem Zoologické zahrady a botanického 
parku Ostrava narazíte na celou řadu novinek. Asi nejvýraznějšími jsou 
expozice Tsavo s mangustami trpasličími a dikobrazy jihoafrickými, kterou 
najdete u zastávky oblíbeného Safari expresu, a expozice Zahradního umění 
Dálného východu hned u vstupu do zoo. V letošním roce je plánováno 
otevření velké průchozí voliéry pro kondory a další jihoamerická zvířata, a celá 
řada dalších drobnějších úprav, které zpříjemní pobyt návštěvníkům i zvířecím 
obyvatelům zahrady. Více informací najdete na www.zoo-ostrava.cz .
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Permoníkova stezka v Michálkovicích
Permoníkova stezka, která byla vybudována z iniciativy michálkovického 
kronikáře pana Kašpárka v roce 2018, představuje místním i turistům 
historické a přírodní zajímavosti ostravských Michálkovic. Stezka začíná 
u Národní kulturní památky Důl Michal a je tak vhodným doplňkem 
návštěvy tohoto unikátního hornického muzea. Na trase dlouhé čtyři 
kilometry najdete celkem osm informačních tabulí ukazujících zdejší 
bohatou hornickou minulost i přírodu. Permoníkova stezka vede ulicemi, 
lesem s malebnými rybníčky i parkem na Michálkovickém náměstí. 
A právě zde se nachází další místní unikát – hned tři svatostánky 
různých církví a židovský hřbitov v těsném sousedství. Popis trasy 
najdete na www.ostravainfo.cz v sekci Tipy na výlety. 
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Rozšíření systému sdílených kol
Systém sdílených kol se v Ostravě od prvních dnů spuštění v roce 2018 
setkal s velkým úspěchem a v současné době představuje plnohodnotnou 
alternativu (nejen) k MHD. Počet kol i stanic byl pro tento rok výrazně 
navýšen a provoz rozšířen téměř do všech ostravských obvodů. Ostravané 
i návštěvníci města tak mohou nyní krásy a zajímavosti Ostravy objevovat 
na celkem 900 kolech rozmístěných na 250 stanicích. Ostravský systém 
sdílených kol provozuje společnost Nextbike. Pro užívání kol je nutné si 
stáhnout do svého chytrého telefonu aplikaci z Google Play nebo 
App Store. Svůj účet si pak aktivujete verifikací platební karty. Vstupní 
poplatek 50 Kč, který bude z karty automaticky stržen, bude započítán do 
kreditu, který si pak můžete sami navyšovat dle libosti a potřeb. V Ostravě 
se na modrých kolech svezete prvních 15 minut zdarma. Za každých dalších 
30 minut je účtováno 20 Kč. Funguje zde tzv. stanicový systém. Znamená 
to, že se kola dají půjčit a vrátit pouze do stojanů k tomu určených. Mapu 
stanic naleznete v aplikaci. Samotné půjčení kola je velmi jednoduchou 
záležitostí. Každé kolo má na zadním blatníku umístěn QR kód. Čtečkou 
v aplikaci kód aktivujete a elektronický zámek se automaticky otevře. 
Po ukončení jízdy pak stačí zámek ručně vrátit do původní polohy. 
Příjemným bonusem je možnost půjčení současně až pěti kol na jeden účet. 
Další vychytávky a informace včetně ceníku naleznete na webu 
www.nextbikeczech.com/ostrava .

Ostravské malé divy
Za romantickými bungalovy nad vodní hladinou nemusíte až na daleké 
Maledivy, stačí si projít ostravskou naučnou stezku Heřmanický rybník! Je 
pravda, že místní chatky asi neposkytují takový luxus jako resorty na atolech 
- slouží totiž jen jako útočiště rybářům, ale i přesto dodávají místu zvláštní, 
až jihoasijskou atmosféru. Heřmanický rybník (116 ha) je jedinečný díky 
specifickému složení silně mineralizované vody s obsahem boru a jódu, která 
je do něj čerpána z hlubin ostravsko-karvinských dolů. Koneckonců areál 
bývalého dolu Heřmanice (dříve Rudý říjen) s impozantní haldou je od rybníka 
nadosah. I přes vysokou mineralitu se zde daří rybám, čehož využívá mnoho 
rybářů, kteří si na hladině rybníka postavili zhruba 70 chatek spojených 
s břehem úzkými lávkami často opatřenými padacími mosty. Kromě ryb 
a rybářů se zde ale daří také ptactvu. Kolem rybníka můžete pozorovat 
opeřence až 250 různých druhů včetně některých velmi vzácných. 
Okolí rybníka je také rájem obojživelníků. Popis trasy najdete na webu 
www.ostravainfo.cz v sekci Tipy na výlety. 
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Na kole i pěšky
Výlet po sopkách, výšlapy na vrcholy nebo procházky. Možností je nespočet. Po značených stezkách vyrazíte třeba z Pradědu na Švýcárnu a Červenohorské 
sedlo. K nejcennějším a nejpřitažlivějším lokalitám patří například Velká kotlina, údolí Bílé Opavy, Vysoký vodopád, Červená hora, Vozka. Podaří-li se vám za 
hezkého počasí skloubit návštěvu všech zajímavých míst, bude putování po Jeseníkách určitě patřit k nejhezčím turistickým zážitkům. Ideálním prostředkem 
na poznávací rodinné výlety je pak elektrokolo. Speciálně pro ně je v Jeseníkách připraveno jedenáct cyklotras E-bike friendly se zajímavými turistickými cíli, 
půjčovnami elektrokol, možnostmi nabíjení, cykloservisem i občerstvení nebo ubytování. Třeba Velký Bruntálský okruh vede kolem Slezské Harty, Krnovský 
okruh zasahuje až na Osoblažsko. Rýmařovská cyklotrasa končí v Pradědově galerii U Halouzků s  vyřezávanými dřevěnými sochami v životní velikosti. 
Objevovat česko-polské příhraniční lze po Prudnicko – Zlatohorské cyklotrase nebo Po Niském knížectví.

Jeseníky fascinují 
svou rozmanitostí
Toulat se po turistických stezkách a pěšinách, poslouchat 
šumění stromů, zahlédnout plachtícího sokola nebo pasoucí-
ho se kamzíka. Nadmořská výška Jeseníků od 320 do 1 492 
metrů nad mořem slibuje, že si zde na své přijdou vytrénova-
ní sportovci i ti, kdo vyhledávají pohodu a odpočinek. Najdou 
tu hluboké lesy, rozkvetlé louky, pastviny, rašeliniště s přírod-
ními jezírky, vodopády, prameny minerálních vod a nádherně 
čistý vzduch.  Nejvyšší pohoří Moravy a Slezska nabízí spor-
tovní vyžití i přírodní, kulturní, církevní a technické památky 
a spoustu dalších zajímavostí. Stačí jen chtít je objevit.
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Ráj jachtařů, rybářů i cyklistů
Pláže a koupaliště najdete u obcí Nová Pláň, Leskovec, Karlovec, Roudno 
a Razová. Nejmladší českou přehradu Slezská Harta už dávno objevili 
jachtaři, vyznavači windsurfingu, kajaků a rybáři. Větrem zvlněnou hladinu 
zdolávají rekreační lodě Santa Maria a Harta. Během plavby se dozvíte 
o nádrži i o pod hladinou zmizelých obcích.  Cyklistům, turistům a všem 
zájemcům slouží katamarán Rouza, který spojuje obce Razovou a Roudno.
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Trocha historie nikoho nezabije
Kdo má rád romantiku, zamíří do areálu impozantního hradu Sovince.  
Byl vybudován ve 14. století na mohutné skále a traduje se, že podzemí 
je protkáno tajemnými chodbami a komorami. Historickému komplexu 
dominuje mohutná kamenná věž, z níž je neopakovatelný výhled na 
okolní přírodu. Nádherný barokní portál a fasáda zdobí zámek Bruntál. 
I tady pozornost přitahuje šedesátimetrová věž s hodinami a zámecké 
sály s rokokovými nástěnnými malbami, původním mobiliářem a obrazár-
nou s díly italských, holandských, vlámských a německých mistrů 
16. - 18. století.  Renesanční zámek v Linhartovech slouží především 
rodinám s dětmi. Tomu se podřizují expozice s první dětskou galerií 
v České republice. Pro malé i velké návštěvníky tu připravují každoročně 
jarmarky, noční prohlídky a další překvapení.

Zážitek z odpočinku
Pohádkové lázně Karlova Studánka na úpatí nejvyšší hory Moravsko-
slezského kraje Pradědu datují svoji historii od počátku 16. století. Už 
z té doby pocházejí zmínky o léčivých účincích zdejšího ovzduší 
a podzemních minerálních pramenů, které vyvěrají z rašelinišť. Unikátní 
bazén v Letních lázních je určen pro všechny návštěvníky Karlovy 
Studánky, vítány jsou rodiny s dětmi. Při koupání v termální vodě 
o teplotě 32 - 34 st. Celsia. Zažijete příjemnou masáž krční páteře pod 
šíjovými chrliči, různě výškově umístěné trysky slouží k masáži zad, 
pánve, těla i rukou podle vlastní volby.  Zajímavě strávit čas je možné 
v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku. K evropské raritě 
patří přírodní balneopark. Najdete tu bazény a kádě pro koupele rukou
 i nohou, o skvělou akupresuru se postarají písek a oblázky na dně 
potoka, nechybí přírodní sprcha. Fitpark Priessnitz kombinuje aktivní 
zábavu a sport s nejčistšími klimatickými podmínkami a horskou 
přírodou. Na posilovacích strojích si procvičíte chůzi, klouby i koordinaci. 
Po promenádě, ale také do města Jeseníku, jezdí lázeňský vláček 
Lázeňáček. 

Rozhlédněte se po krajině
Máte-li rádi výšky a rozhledy po krajině, přijdete si v Jeseníkách na své. Rozhledny tu slouží nejedno desetiletí, jiné vyrostly teprve nedávno. Z té na Velkém 
Roudnu se pokocháte pohledem na kraj kolem přehrady Slezská Harta. Nevynechejte dřevěnou rozhlednu na Ježníku nedaleko Krnova, jejíž předchůdkyni 
vybudovali už v roce 1894. Při návštěvě rozhledny Hanse Kudlicha na vrchu Strážiště nad Úvalnem se dozvíte o tomto poslanci říšského parlamentu, který 
bojoval za zrušení roboty. Rozhledna Na Skalce v Holčovicích – Jelení, dokonalá replika původní rozhledny z vrcholu nejvyšší hory Jizerských hor, poskytuje 
kouzelné výhledy na Zlatohorskou vrchovinu, polské nížiny i Beskydy. Vyhlídku na Zámeckém vrchu vybudovala obec Ludvíkov. Ukotvena je na dřevěném 
roštu volně položeném v terénu.Z devítimetrové dřevěné rozhledny Strážnice poblíž Liptaně na Osoblažsku spatřite i Opolskou nížinu. Rozhledna Hraniční 
vrch u Města Albrechtice vznikla z dvou bývalých telekomunikačních sloupů. Na vyhlídkovou plošinu vede 149 schodů. O patnáct více, tedy 164 schodů, 
zdoláte při výstupu na osmibokou šestipodlažní rozhlednu v Dolní Moravici – Nové Vsi. První kamennou rozhlednou v Jeseníkách z roku 1898 najdete na 
Biskupské kupě nedaleko Zlatých Hor. Výstavbu nevšední dominanty města Jeseník rozhledny Zlatý Chlum z roku 1899 iniciovali místní turisté a údajně 
i zeť léčitele Vincenze Priessnitze. Rozhledna na Borůvkové hoře u Javorníku nabízí pohledy na Rychlebské hory i roviny v sousedním Polsku. 

strana 22www.severnimorava.travel FB:  Severní  Morava a Slezsko IG: severnimorava_travel



Těšínské 
Slezsko 

Poodří 

Opavské 
Slezsko

Ostravsko 

Jeseníky

Beskydy-Valašsko

Fantastické Beskydy – 
nechte se inspirovat 
a zažijte svůj příběh
Beskydy díky své jedinečné poloze v ČR nabízí svým návštěvníkům 
mimořádně rozmanitou a malebnou přírodu. Jak je známo, příroda 
léčí a uzdravuje. Využijte tuto příležitost a potěšte svou duši. Města 
pod Beskydami Vás budou lákat k objevování nových zážitků 
a provedou Vás svou historií. Ať budete pobývat v přírodě nebo ve 
městě, bude to Váš fantastický zážitek v Beskydech.
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Pár tipů pro váš volný čas v Beskydech

V Beskydech máme jednu z největších 
hradních zřícenin v České republice

Ano, vždyť víte, že jde o hrad Hukvaldy. Už samotná 
procházka oborou pod hradem je zážitek a když budete 
tiší a mít štěstí, spatříte také stáda muflonů a daňků. 
Prohlédnout si hrad a kochat se nekonečnými výhledy na 
beskydské kopce je cílem každého návštěvníka. Co tak 

ale zažít tajemnou NOC na hradě Hukvaldy? Buďte první a zažijte noční 
atmosféru na jedné z největších hradních zřícenin v ČR. A jak na to? 

Právě jste prvními, kdo se 
dovídáte o Beskydské pivní stezce

Ta Vás nezavede nejen do podhorských pivovarů 
za lahodným pivkem, kterých se mimochodem 
u nás vaří na 80 druhů, ale i za skvělými gastrono-
mickými zážitky. Na stezce Vás čeká spousta 
zajímavých pěších i cyklo výletů, akcí, exkurzí. Jak 

Vám naše beskydská piva chutnají, jakou specialitu jste ochutnali? 
Svůj názor můžete vyjádřit v soutěži O nejlahodnější pivo Beskyd 
a Nej tradiční pokrm Beskyd.

www.beskydyportal.cz Beskydy - Valašsko



strana 24www.severnimorava.travel FB:  Severní  Morava a Slezsko IG: severnimorava_travel

Nejvýživnější aktivitou v Beskydech je cykloturistika

Beskydy, jak jste je nemohli zažít

Historické perly pod Beskydami mohou 
být dalším cílem Vašich výletů za historií 

Na památkové území pod Beskydami jsme patřičně 
pyšní. Pro Vás návštěvníky jsme připravili unikátní 
prohlídky čtyř měst, které patří mezi 40 význam-
ných památkových míst celé České republiky. Naše 
historické perly jsou Nový Jičín, Příbor, Štram-

berk a Frýdek-Místek. Každá má svou jedinečnou unikátnost. 
Jakou? To zjistíte při své návštěvě. 

Cyklotúra šitá na míru s profesionálním 
průvodcem nebo zábavné singletraily 
Na projížďku beskydskou krajinou se můžete také vydat s průvodcem. Trasy, 
které je možné absolvovat na horských i silničních kolech, jsou přizpůsobeny 
tak, aby vyhovovaly různě pokročilým cyklistům, včetně rodin s dětmi.  Zdejší 
průvodci Vám vhodnou trasu doporučí, seznámí s trasou předem. No, 
řekněte, nechat se vézt a přitom se kochat a pořídit si krásné záběry 
z horských hřbetů? Není to fantastické?  

Malí výletníci se nudit nebudou

Avšak dnes je díky interaktivní expozici můžete 
zažít v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Expozice 
Vás provede tak, jak lidé do přírody a do hor mířili 
– od města a městského života až po nejčistší 
přírodu a její ochranu. 

Chcete-li se vydat na kolech malebnou beskydskou přírodou nebo se kochat památkami beskydských měst, je důležité vědět, že si 
výlet můžete dopřát i v případě, že nemáte zrovna vlastní bicykl u sebe. Máme pro Vás připravenou síť půjčoven kol, včetně 
elektrokol, které umožní cykloturistům bez velké námahy zdolat i ty delší trasy. K tomu je připraveno hned 33 nabíjecích stanic pro 
elektrokola, jejichž využití je bezplatné. 

Využijte při Vašem pobytu regionální návštěvnickou kartu Beskydy Card

Mnoho vybraných ubytovatelů nabízí regionální návštěvnickou kartu Beskydy Card v ceně pobytu. 
Ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb v Beskydech Vám nabízí výhodnější zážitky. A tak můžete mít např. 
výhodnější vstupné na koupaliště, bazény, do muzeí či na lanovku, půjčit si výhodněji kolo nebo ochutnat 
Štramberské pikanterie s průvodcem. Pokud karta není součástí Vašeho ubytování, pak ji můžete zakoupit 
v informačních centrech Beskyd. Kde kartu užijete a jaké výhody nabízí?  www.beskydycard.cz. Jak jste 
poznali, Beskydy si lze vychutnat po všech stránkách a každá z nich je naprosto jedinečná. Díky tomu si 
odnášíte z výletů domů to nejcennější – Svůj příběh. Vaše fantastické Beskydy. Budeme rádi, když se o své 
fantastické zážitky podělíte na svých sociálních sítích označením #fantastickeBeskydy.

Více tipů na 
výlety najdete na

Beskydy pamatují i na malé výletníky. Od konce června bude po 
celou sezónu pro dětské návštěvníky připravena soutěž se zbojníkem 
Ondrášem. Děti ve stopách legendárního loupežníka navštíví 
zajímavá místa v Beskydech, nasbírají dukátky 
a ty pak smění na vybraných místech za poklad. 

cyklotúra 
s průvodcem

singletrail 
na Bílé

singletrail 
Horečky

Multifunkční resort Olešná, 
vítěz Destinacze v kategorii Česko jede
Relax a odpočinek spojený se sportovními aktivitami s krásným výhledem na nejvyšší vrchol Beskyd, Lysou horu, 
zažijete právě zde. Aquapark, in-line dráha, dětský park, sportovní hřiště a k tomu kempování. Co si víc přát. 



Za krásami  
Těšínského Slezska 
Nejvýchodnější kout naší země – Těšínské Slezsko, to 
je krása Těšínských Beskyd a řeky Olše, bohatá historie 
a pestrost místních tradic a zvyků. Blízkost tří národností – 
české, polské a slovenské – odjakživa formovala kulturní 
dědictví a tradice, které jsou stále živé. Těšínské Beskydy 
nabízejí nádherné přírodní scenérie a úžasný klid. Řeka Olše, 
která si z velké části uchránila svůj přírodní ráz s mnoha 
malebnými zákoutími, se stala symbolem Těšínského 
Slezska. Přijeďte a vychutnejte si vše, co tento krásný kout 
Česka ležícího na česko-polsko-slovenském pomezí nabízí. 

Těšínské Beskydy
Hluboká údolí protékaná horskými bystřinami, příkré kopce 
i pohodové lesní cesty, krásné výhledy... Těšínské Beskydy 
jsou dobře přístupné díky síti turistických a cykloturistických 
tras, některé z nich jsou doplněny naučnými stezkami. 
Vyznavačům cykloturistiky je určena mobilní aplikace MTB 
Beskydy s mnoha tipy na zajímavé trasy. Ať už si vyberete 
méně náročné trasy pro rodinné výlety s dětmi nebo ty 
náročnější k ověření fyzické kondice, jistě uvítáte 
pohostinnost místních horských chat. Tradiční speciality jako 
bramborové placky na Skalce, borůvkové knedlíky na Prašivé 
nebo česnekačka na Ostrém 
jistě přijdou vhod. Završením 
příjemného dne může být 
relaxace v některém z wellness 
zařízení, které jsou již běžnou 
součástí řady hotelů a penzionů 
v Těšínském Slezsku. Více info 
na www.mtbbeskydy.cz. 

Trojmezí
Trojmezí na Hrčavě je jedinečné místo, kde se setkávají hranice tří států  - Česka, Polska a Slovenska. Obec Hrčava si díky své odlehlosti uchovala svůj 
původní ráz. Procházka obcí místy připomíná procházku živým skanzenem. Nachází se zde dřevěný kostel sv. Cyrila a Metoděje, a také Lurdská jeskyně se 
studánkou, jejíž voda je podle pověsti léčivá. Za návštěvu určitě stojí také místní rodinná farma „Hrčavský grunt“, která kromě chovu koní, skotu a ovcí 
provozuje také sýrárnu a věnuje se také produkci regionálního piva Hrčavský ležák. Ochutnejte regionální dobroty – zakoupit si je můžete v prodejně pro 
veřejnost, která je součástí farmy. K samotnému bodu trojmezí vede žlutá turistická trasa. Místo je také dobře dostupné na kole a ve svém putování můžete 
pokračovat také k sousedům – do Polska do obce Jaworzynka nebo na Slovensko do obce Čierne.

Poodří 

Opavské 
Slezsko

Jeseníky

Beskydy-Valašsko

Ostravsko 

Těšínské 
Slezsko 
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na výlety

v létě

App Store Google PlayMTB Beskydy



Cykloturistická trasa č. 10 Olše - Olza
Láká vás spíš pohodová vyjížďka rovinatou krajinou? Cyklotrasa č. 10 Olše – Olza začíná v Bukovci, vede téměř po celé trase podél řeky Olše (Olzy) a končí 
u hraničního přechodu s Polskem (Bohumín -  Chałupki). Podél trasy se nachází mnoho zajímavých míst, které by bylo škoda minout. Navštivte např. 
nejvýchodnější město České republiky Jablunkov nebo jedinečné Open Air Muzeum Český Těšín-Cieszyn. Toto první přeshraniční muzeum se nachází na obou 
březích řeky Olše a seznamuje návštěvníky města s jeho zajímavou historií. Naučná stezka přírodní památkou Hraniční meandry Odry v Bohumíně bude 
příjemným zakončením vašeho cykloputování Těšínským Slezskem. Nebo začátkem? To už necháme na vás. Zajímavé informace nejen o této cykloturistické 
trase, ale také o síti nabíjecích stanic a půjčovnách elektrokol na území Těšínského Slezska, naleznete v cykloturistické mapě Olše – Olza, která je k dostání 
v informačních centrech turistické oblasti Těšínské Slezsko.
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Archeopark Chotěbuz - Podobora 
Tato archeologická lokalita patří k těm nejvýznamnějším na území České 
republiky. Je jednou ze 7 poboček Muzea Těšínska a nachází se nedaleko 
Českého Těšína. Seznamuje návštěvníky s životem našich předků v období 
raného středověku. Nabízí nové interaktivní expozice i možnost vyzkoušet si 
život v dávných dobách na vlastní kůži. 

Lázně Karviná-Darkov
Jedny z nejstarších jodových lázní v Evropě se nacházejí v Karviné. Přírodní, 
silně mineralizovaná voda „jodobromová solanka“ obsahuje řadu cenných 
látek a je využívána pro vnější koupele a zábaly. Pro svou barvu, 
a především pro své léčivé účinky, je nazývaná „zlatem z Darkova“. Přijeďte 
si užít lázeňskou péči a načerpejte nové síly. Pobyt v lázních si návštěvníci 
mohou obohatit návštěvou zámku 
Fryštát v historickém jádru Karviné, 
procházkou zámeckým parkem nebo 
areálem Historických lázní Darkov. Lázně 
Darkov nabízejí svým hostům možnost 
zapůjčit si elektrokola, která jsou vynikají-
cím společníkem pro poznávání blízkého 
i širšího okolí.

Významné 
subjekty

Novinky
v regionu

Otevření historické budovy Muzea Těšínska
V září roku 2020 proběhne po rozsáhlé rekonstrukci otevření historické budovy Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně. Návštěvníci se mohou 
těšit na moderní a interaktivní expozice, které budou zahrnovat i mnohé dosud nevystavené sbírkové předměty. Více informací najdete na webu 
www.tesinskeslezsko.cz, nebo na Facebook/Instagram: Těšínské Slezsko pro všechny. 

Těšínské Slezsko Region Card
Se slevovou kartou Těšínské Slezsko Region Card si užijete mnoho zážitků a atraktivit se slevou. 
Pokud se ubytujete u smluvních partnerů turistické oblasti Těšínské Slezsko, získáte ji zdarma. 
K zakoupení je v turistických informačních centrech, kde rovněž najdete řadu zajímavých informací 
a v mnoha z nich také možnost zakoupit si některý z místních produktů. Aktuální nabídku slev 
a partnerů naleznete na www.tscard.cz.



Těšínské 
Slezsko 

Poodří 

Jeseníky

Beskydy-Valašsko

Za výhledy a zámky 
Opavského Slezska
Nechejte se okouzlit kombinací nádherné přírody s ideálními 
podmínkami pro pěší i cykloturistiku. Přívětivá a pohostinná 
krajina Opavského Slezska je dílem přírody a člověka. Naši 
předkové nemysleli prvoplánově na cestovní ruch, když 
zakládali parky a zahrady či budovali zámky, technické cíle 
nebo i hostince. Dělali to pro sebe, pro svou pohodu a dobrý 
pocit, že to, co budují, je hezké i účelné, dobře zapadající 
do krajiny svou přirozeností a měřítkem. Díky tomu jsme 
zdědili, tak krásný kraj, do kterého každoročně přijíždí 
desetitisíce návštěvníků, jež oceňují, že Opavské Slezsko si 
na nic nehraje, že jeho původ je přirozený. 

Ostravsko 

Opavské 
Slezsko
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Zajímavý 
pohled se vám 

naskytne 
při pohledu 

z výšky

Rozhledna Šance u Jakubčovic
Otevře se vám nádherný výhled na Opavsko, Jeseníky i Beskydy. Stačí jen 
vystoupat po šedesáti schodech a dostanete se do úžasné výšky 15,5 m. 
K rozhledně dojdete např. po žluté a zelené turistické stezce z Hradce 
nad Moravicí.

Různorodost rozhleden a vyhlídek vás překvapí

Rozhledna Šibenice u Stěbořic
Pokud vás moderní rozhledny nudí svou podobností, vyrazte na jednu 
netradiční, která svým vzhledem připomíná prvorepublikové opevnění 
Rozhledna vyrostla na místě, kde měla v období před Mnichovskou 
dohodou vzniknout dělostřelecká tvrz Šibenice, která se nakonec nerealizo-
vala. Okna rozhledny jsou navržena ve tvaru střílen, které prosvětlují 
schodiště a vnitřní prostor.  

www.opavske-slezsko.cz opavskeslezsko 
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Rozhledna 
Sosnová
Dřevěná rozhledna na Anenském vrchu je 
vysoká 25 metrů. V blízkosti je vybudováno 
zastřešené odpočívadlo s posezením u oprave-
né studny.

Vyhlídková 
věž Vikštejn
Věž je součástí zříceniny hradu Vikštejn, která 
se tyčí nad meandrující řekou Moravice. Samot-
ná zřícenina nabádá k prozkoumání hradeb, 
pozůstatků zdí, schodišť a temných zákoutí. 

Ptačí pozorovatelna 
u Kozmic
Tato ptačí pozorovatelna nenabízí výhled do 
velké dálky, naopak její předností je úchvatný 
výhled na faunu a floru, kterou nabízí Kozmické 
ptačí louky.

Raduň 1320–2020
Raduň a místní šlechtické sídlo letos slaví sedm set let své existence. Takto důležité jubileum se stalo příležitostí, abychom na zámku připravili nové zážitky 
a akce, jejichž smyslem je nabídnout kultivované prožitky spojené se sedmisetletou historií Raduně. Výročí se stalo podnětem k tomu, abychom obnovili 
významnou zemědělskou událost, a to dožínky. Raduňské zámecké dožínky byly tradiční slavností, během níž přijímala od zaměstnanců velkostatku dožínko-
vý věnec sama hraběnka Luisa. Nechali jsme se inspirovat tímto důležitým rituálem představujícím vyvrcholení zemědělského roku a ve spolupráci s Národ-
ním zemědělským muzeem Ostrava se od jara staráme o políčko, na němž pěstujeme staré odrůdy zemědělských plodin, jako například žito, luštěniny, kopr, 
zeleninu aj. Vrcholem našeho snažení bude dožínková slavnost, která by se měla uskutečnit 15. 8. Během programu uvidíte ukázky historických strojů 
používaných při sklizni. Sami si můžete vyzkoušet vázání snopů, povřísel, jízdu na slavnostním voze. Chybět nebude hudba, tanec ani dožínkové koláče. 
V programu si přijdou na své i rodiče s dětmi.

Další novinkou je celoroční gastronomický cyklus s názvem Čtvero ročních období, 
který přiblíží, jak se v průběhu roku měnilo menu lokální aristokracie. První, jarní díl 
proběhl virtuálně 25. 4., letní pokrmy vám představíme 11. 7. Podzimní menu se bude 
podávat 29. 8. v rámci Hradozámecké noci a zimní spojíme s Hubertovými slavnostmi 
a přijde na řadu 28. 11. Povídání o šlechtickém jídelníčku a ochutnávky jídel připravuje-
me ve spolupráci s týmem experimentální retrogastronomie Slezské univerzity v Opavě. 
Zájemcům o tento zážitek doporučujeme včasnou rezervaci. K dobrému jídlu patří 
i dobré pití. Vína rodinného vinařství Pod Ořechy z Dolních Bojanovic, degustace se 
odehraje na začátku podzimu, pravděpodobně 19. 9. Druhý ročník zámeckého vinobraní 
se uskuteční v krásném prostředí zámeckého parku a oranžerie a nabídne vybraná vína 
z několika malých rodinných moravských vinařství. Pokud by nepřálo počasí, přesuneme 
se do vnitřních prostor zámeckého areálu. Obě akce probíhají ve spolupráci s týmem 
Hradeckého slunovratu. Letošní Hradozámeckou noc, která připadne na 29. 8. chceme 
věnovat dalšímu významnému výročí. Před dvěma sty lety se v blízké Opavě setkaly 
hlavy států a diplomaté s cílem utlumit nepokoje v Neapoli. Událost, která vešla do 
dějin pod názvem Opavský kongres, měla vedle politické také rovinu společenskou. 
Mimo kongresová jednání se účastníci, diváci i posluchači chtěli bavit, a právě svět 
jejich zábavy chceme přiblížit naší slavností. Můžete se těšit na příjezdy delegací 
pruského korunního prince, rakouského císaře, ruského cara a anglických a francouz-
ských diplomatů. V podvečer zahájíme v oranžerii empírové soirée, slavnost s dobovou 
hudbou, tancem, ukázkou módy a již zmíněnou ochutnávkou podzimních šlechtických 
jídel. Věříme, že vás některá z našich akcí zaujme, a těšíme se na setkávání s vámi.
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Pohádkové Poodří
Pro malé cyklisty je připraveno poutavé putová-
ní Pohádkovým Poodřím, které osloví i jejich 
dospělé průvodce. Při jízdě po nové cyklostezce 
nazvané Střecha Evropy na ně ve Mlýně 
Wesselsky v Odrách-Loučkách čeká rozpustilý 
Rarášek, v Katovně v Odrách Prutníčci, ve 
Spálově Větroplach a další skřítci s roztodivný-
mi jmény pak také v muzeu v Albrechtičkách, 
Bílovci,ve Skotnici a dalších pohádkových 
místech. Oblíbeným zastavením rodin na kolech 
je i Záchranná stanice v Bartošovicích. Děti 
rovněž mohou na některých pohádkových 
zastaveních získat prstového maňáska a vyhrát 
papírové divadýlko.

Na kole či pěšky,  
v Poodří je hezky     
Turistická oblast Poodří s nádhernou přírodou protkanou 
turistickými a cyklistickými stezkami a posetou rozhledna-
mi, s půvabnými pamětihodnostmi i kouty vybízejícími 
k odpočinku a relaxaci, nebo naopak k náročnému sportování 
je ideálním místem pro individuální aktivity i pro rodinnou 
turistiku a cykloturistiku či pro školní výlety. Milovníci 
přírody i příznivci aktivní dovolené pro rodiny s dětmi, 
senioři i zdatní cyklisté milující adrenalin naleznou doslova 
za humny svých domovů to, co často marně hledají v lokali-
tách vzdálených stovky kilometrů.

Poodří 
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www.poodri.com Poodří – Moravské Kravařsko

www.pohadkovepoodri.cz Pohádkové Poodří
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Zdatnějším cyklistům je určeno již tradiční cyklistické klání Vrchařská 
koruna Oderska, nebo si mohou naplánovat výlety za rozhlednami v Olšové 
a Veselí u Oder, ve Slatině a Bílově u Bílovce. Okouzlující pohled na panora-
mata Beskyd, Moravské brány i Nízkého Jeseníku ostatně poskytne 
i běloskvoucí věž bíloveckého kostela. Milovníci přírody mohou díky husté 
síti cyklostezek a cyklotras projet křížem krážem Chráněnou krajinnou 
oblast Poodří, která v každém ročním období hýří rozmanitými skvosty flóry 
i fauny.  Vrcholem cyklistické sezony v Poodří je pak závod horských kol 
Oderská Mlýnice. Jak říká klasik: „Kdo nevyjel Mlýnici, jako by ani nebyl 
českým bikerem.“ Přijeďte i vy zažít "neopakovatelnou fanouškovskou 
atmosféru, která je moravskoslezskou obdobou fandění na Tour de France".

Při cyklotoulkách nelze minout ani volnočasový areál Heipark v Tošovicích, Vagonářské muzeum ve Studénce 
s blízkým Jarošovým statkem či již velmi vyhledávanou Galerijní ulici v Jistebníku. Korunou výpravy se může 
stát i kterýkoliv z pestré palety zámků v Kuníně, Studénce, Bartošovicích či Bílovci nebo letos otevřená 
„horka novinka“ – zámek v Nové Horce.

Cesta bludných 
kamenů
S ranním rozbřeskem se pak můžete 
vypravit dál třeba naučnými stezkami 
Cestou bludných kamenů v Sedlnici, 
Kotvice kolem Studénky, Volská cesta 
s Bannerovou studánkou či Krajinou 
povodní v Jeseníku n. Odrou. V Klimko-
vicích, jejichž centrum bezprostředně 
sousedí s lesoparkem s rybníky, projdě-
te unikátní alejí dřevěných plastik, která 
spojuje město se sanatorii zasazenými 
uprostřed zeleně, či načerpejte klidu 
u některé ze tří kouzelných studánek 
v lese za Hýlovem. 

První křížová cesta
K místům vhodným k utřídění myšlenek patří také první křížová cesta, která v kraji vznikla v 21. století. Ta byla vytvořena z materiálů typických pro tento 
industriální region, tedy z kovu a betonu, u Bílova. K nejznámějším poutním místům Poodří, která byste neměli opomenout, patří Panna Maria ve skále ve 
Spálově. A naprostým unikátem na území celé republiky je pak Františkova cesta v Blahutovicích. Je inspirována Sluneční písní Františka z Assisi a zve 
k procházce i meditaci.
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Žhavé
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Fenomén
Krajina břidlice 
Krajina poklidných vrcholků, hlubokých údolí, do kterých se statečně zařezávají mladé dravé řeky Odra a Moravice. Krajina, 
které vtiskla nezaměnitelnou podobu černošedá hornina – břidlice, tvořící společně s drobami a slepenci převážnou část 
podloží Nízkého Jeseníku. Pro snadné pochopení veřejnosti a geologické vymezení této oblasti používáme název Krajina břidlice.

Největším lákadlem jsou zpřístupněná podzemí – v obci Zálužné poblíž 
Vítkova se nachází Raabova štola, zpřístupněné důlní dílo, které nás po 
několika desítkách metrů dovede do vytěžené důlní komory. Novinkou 
roku 2020 je geologicky velmi zajímavé důlní dílo  Flascharův důl, které je 
od července otevřeno pro veřejnost v Odrách. Návštěvníci si projdou 
přes 300 metrů důlních chodeb, ocitnou se v několika vytěžených 
komorách a adrenalin zažijí v 18 metrů vysokém lezním oddělení. 
Zajímavostí Flascharova dolu je bohaté provrásnění, které lze pozorovat 
na několika místech dolu.

V Krajině břidlice, která se rozléhá na území turistické oblasti Opavské 
Slezsko a Poodří je vybudováno téměř 70 km naučných stezek věnova-
ných břidlici – Břidlicová stezka, Dědictví břidlice, Čermákova stezka 
a stezka K Flascharovu dolu. Neváhejte a přijďte se na tuto krásnou, 
turisty zatím příliš neobjevenou, krajinu podívat. Přijeďte do Krajiny 
břidlice! Poznejte fenomén Krajiny břidlice! Informace Vám rády 
poskytnou pracovnice informačních center v Odrách, Vítkově a Budišově 
nad Budišovkou nebo je naleznete také na webových stránkách 
www.krajinabridlice.cz a FB Krajina břidlice.

V geologických mapách se Krajina břidlice objevuje jako šedivá plocha. Ve skutečnosti se jedná o krajinu barevnou, malebnou a rozmanitou. Zeleň střídají 
šedivě stříbřité haldy břidlic, výběžky skal, v dolinách i na kopcích se lesknou hladiny jezírek zatopených lomů. Krása a zvláštnost přírody Krajiny břidlice 
pozorovatelná v každém pohledu je dílem přírody skloubeným s dílem člověka. Jednou z největších zvláštností Krajiny břidlice je tajemství země – hlubinné 
břidlicové doly, ohromující díla člověka, která vznikala po dobu několika staletí. Impozantní vytěžené komory v kombinaci s chodbami precizně založenými 
z odpadního kamene jsou mnohými montanisty pokládány za nejkrásnější podzemní prostory zhotovené člověkem. Zajímavé informace o břidlici 
a břidlicovém průmyslu, geologii, paleontologii a výrobcích z břidlice jsou prezentovány v Muzeu břidlice v Budišově nad Budišovkou. Na vnitřní výstavní 
prostory navazuje venkovní expozice s důlními vozíky, imitací štoly a přístřeškem na štípání břidlice. Velmi zajímavá miniexpozice břidlicového průmyslu 
v oblasti Vítkovska – Imaginárium břidlice - se nachází v objektu rekreačního střediska Bílá Holubice nedaleko města Vítkov. Imaginárium nabízí 
neobvyklou podívanou prostřednictvím velkoplošných fotografií, videí a zvuků.
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Navštivte historické opevnění 
Šance v Mostech u Jablunkova
Jablunkovské šance, které před staletím bránily cizincům ke vstupu do Jablunkovského průsmyku a dále do země, představují 
typický příklad opevnění prostoru horského přechodu. Jedná se o unikátní fortifikační památku, která nemá srovnatelnou 
analogii, a to nejen v Česku. Dnes toto opevnění, jedno z osmi dodnes dochovaných, láká turisty k návštěvě. 

Co zapříčinilo počátek výstavby opevnění? 
Se vzrůstajícím vojenským nebezpečím začal od 16. století narůstat 
strategický a vojenský význam jablunkovského průsmyku. Prvním 
impulsem k výstavbě opevnění se staly obavy obyvatel  Těšínského 
knížectví z vniknutí cizích loupežníků a násilníků pohybujících se po 
uherských zemích skrze Jablunkovský průsmyk, do klidného Slezska. 
Z tohoto důvodu nechal těšínský kníže Adam Václav roku 1578 cesty 
v pohraničních lesích zatarasit záseky a na přechodu hranic nedaleko 
Mostů u Jablunkova vystavět pevné kamenné hradby a tvrze chráněné 
valy a hlubokými příkopy nejstarší doložené pevnosti Stará šance ve 
Svrčinovci. O více než 40 let později se objevuje první zpráva o vybudování 
pevnosti Velké šance v Mostech u Jablunkova. Dále byly postupně 
budovány menší pevnosti v okolí, které ve svém výsledku tvořily jeden 
celek - celkově bylo na jižní a jihovýchodní hranici Slezska zastavěno 
pevnostmi 18 lokalit. Zajímavostí je, že na stavbě Šancí se podíleli 
především místní obyvatelé, a mnohdy to také byla jejich povinnost. 

První velká přestavba v roce 1663 trvala 97 dnů. Pracovalo na ní 
75 dělníků, 11 tesařů, 7 formanů s povozy a tři pokladači drnů. V té době 
tvořilo posádku 100 mužů, kteří postupně snědli zásoby: 5000 pecnů 
perníku uložených v sudech, 100 šeflů mouky, 60 beček másla a 40 beček 
sýra, 50 polet slaniny (polet = půlek zvířete), 15 šeflů hrachu, 5 centýřů 
soli (1 centýř = 56 kg), 10 věder octa a 15 kusů hovězího dobytka. 

Jak takové opevnění vypadalo?  
Uvnitř opevnění stály dřevěné domy pro posádku, stáje pro koně, sklad 
potravin, prachárna a také dřevěná kaple pro zajištění duchovních potřeb. 
Ve Velké Šanci v Mostech u Jablunkova byla rovněž postavena pekárna 
a v roce 1724 byl do pevnosti vybudován vodovod.

Systém opevnění, vybudovaný na jižní a jihovýchodní hranici Slezska od 16. do 19. století, se nachází na území tří států – Česka, Slovenska a Polska, 
v okolí Jablunkovského průsmyku ve výšce 551 – 605 m. n. m. Již od pravěku tudy vedla obchodní stezka, která byla ve středověku pro převažující obchod 
s mědí přepravovanou z hornouherských dolů přes Slezsko dále do celé Evropy nazývána ,,měděnou stezkou“. 

Postupné snížení obranného významu 
Význam celého opevněného systému se časem postupně měnil, tak jak 
přibývalo či ubývalo nebezpečí. Naposled byly hradby silněji obsazeny 
roku 1741 za slezské války, kdy bylo Slezsko opanováno pruským vojskem, 
jež vtrhlo i do Jablunkova. Vojsko město obsadilo a odtud podniklo útok 
na hradby u Mostů. Ty vojsko obsadilo, zničilo je a posléze odtáhlo 
k severu. V roce 1848 bylo opevnění Velká šance s konečnou platností 
vyřazeno jako zastaralý opevňovací systém.

Kontakt
Návštěvnické centrum opevnění Šance
Mosty u Jablunkova 1165
Tel.: +420 596 412 068
www.opevneni-sance.cz
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Neobvyklý zážitek 
na elektrolodi Harta 
Plavby lodí po přehradě Slezská Harta jsou stále populárnější. Tato vodní nádrž se řadí mezi deset největších nádrží v republice 
a nachází se v ochranném pásmu, kde je zakázáno používat lodě se spalovacími motory. Místní lodní doprava doplňuje 
infrastrukturu cyklostezek vybudovaných okolo přehrady. 

Okružní plavba trvá zhruba tři a půl hodiny a loď staví v pěti přístavech. 
Domovský přístav je v Leskovci nad Moravicí, dalšími zastaveními jsou 
Razová, Mezina, Nová Pláň a Roudno. Ceny palubních lístků se liší podle 
toho, zda si výletník vybere okružní nebo vyhlídkovou plavbu. 

Mikroregion Slezská Harta ve spolupráci s Moravskoslezským krajem 
chystá také projekt výstavby cyklostezky. V první fázi se jedná o propojení 
přehrady Slezská Harta a města Bruntálu po pravém břehu Slezské Harty. 
Na propojení lodní dopravy s cykloturistikou bylo v Leskovci nad Moravicí 
myšleno již dříve - dnes tady totiž funguje i půjčovna elektrokol.  

Nejmladším přírůstkem flotily je elektroloď Harta. Elektroloď je poháněna dvěma třiašedesáti kilowattovými motory. Jedná se o katamarán používající 
pohonné lithiové baterie, což je nejmodernější způsob pohonu. Díky tomuto je provoz lodi šetrný k životnímu prostředí. V rámci rozšíření infrastruktury 
bylo vybudováno 5 mol s nabíjecími stanicemi, která slouží k nástupu a výstupu cestujících po celé přehradě. Zajímavosti v číslech: loď pro svůj provoz 
potřebuje dva kapitány, dva lodníky a celkově pojme až 45 cestujících a 10 jízdních kol. Je dlouhá 18 metrů, široká 5 metrů a má dvě podlaží. Jak taková 
elektroloď vypadá? Ve spodní části lodi se nachází kajuta pro kapitána a lodníka, posezení s židlemi, stolky, barem, nahoře pak vyhlídková terasa. Loď 
Harta rovněž disponuje malým bufetem a sociálním zařízením přizpůsobeným i pro imobilní turisty.

Turist ické noviny Moravskoslezský kraj léto 2020 3. vydání
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Trendem posledních let jsou elektrokola. Je to skvělý způsob, jak si mohou lidé užít náročnější a delší výlety.  Projekt E-kola 
pro kraj začal na jaře 2018, kdy do 10 vybraných lokalit dodal kraj 40 elektrokol. Dnes už mají zájemci k dispozici na 
30 místech celkem 120 kol a v tomto roce se připravuje další rozšíření výpůjčních míst. Projížďka na krajských elektrokolech 
je možná například na Pustevnách, v Dolních Vítkovicích, u Ovčárny pod Pradědem nebo třeba na Hrčavě, s tím, že se zájem 
o půjčení elektrokola zvyšuje. Seznam všech distribučních míst je na stránkách ww.severnimorava.travel.

Tuto síť půjčoven elektrokol doplní v Jeseníkách také síť nabíjecích stanic. 
V červnu dojde ke spuštění celkově 20 dokovacích stanic v našem kraji, 
kde si milovníci cykloturistiky mohou dobít zapůjčené nebo své kola zcela 
zdarma. Tento projekt vzniká ve spolupráci s Olomouckým krajem, kdy na 
olomoucké straně Jeseníků si mohou návštěvníci dobít elektrokolo na 
20 místech. S ohledem na výdrž baterie si cyklisté užijí až stokilometrovou 
vyjížďku.

Vzhledem ke stále rostoucímu přetěžování 
silnic osobními automobily je cílem obou 
projektů propagace alternativních možností 
mobility. Podporou elektrokol v souvislosti 
s cestovním ruchem se Moravskoslezský kraj 
řadí k pokrokovějším regionům, které turistům 
nabízejí možnost šetřit přírodu i svoje zdraví.
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Silesianka
Stezka rozhleden a vyhlídkových 
míst v Euroregionu Silesia

Vypadá to jako rozhledna na tenkých nožkách, má to veselý 
úsměv, batoh na zádech a dalekohled (a nenosí roušku :-). Tak 
takto vypadá maskot nově vznikající stezky rozhleden 
a vyhlídkových míst na území Euroregionu Silesia zvané 
„Silesianka“. Již v roce 2016 tento česko-polský euroregion 
zahájil první kroky k vytvoření nového přeshraničního produk-
tu v podobě turistické stezky zahrnující více než tři desítky 
rozhleden a vyhlídkových míst na české i polské straně 
euroregionu. 

Turist ické noviny Moravskoslezský kraj léto 2020 3. vydání

Všechna tato místa budou představovat ucelenou nabídku v podobě 
přeshraniční stezky „Silesianka“, ke které bude vydána mapa v elektro-
nické i tištěné formě a brožura ve čtyřech jazykových mutacích. 
Stezka bude vyznačena formou QR kódů na dotčených objektech, 
budou zřízeny společné webové stránky, k dispozici bude nabídka 
tematických výletů pěšky, na kole i autem, věrnostní program a další 
propagační materiály a předměty včetně společenské hry a maskota, 
jehož podoba vznikla v rámci dětské veřejné soutěže.  Realizace 
projektu byla zahájena v říjnu loňského roku a potrvá do září 2021. 
Na výsledný produkt si tedy musí návštěvníci ještě chvíli počkat, nic 
jim však nebrání již nyní navštívit některé ze zmiňovaných míst, které 
již dnes nabízí úchvatné výhledy na krásy česko-polského příhraničí, 
a také sledovat naši facebookovou stránku Silesianka.

Na začátku byla zmapována stávající vyhlídková místa a zájem obcí, měst 
a dalších subjektů o vytvoření nových. Poté bylo postupně připraveno 
k realizaci třináct nových rozhleden na obou stranách euroregionu, z nichž 
deset menších již bylo v průběhu posledních dvou let zrealizováno 
v podobě menších projektů financovaných z Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Silesia v rámci programu Evropské unie Interreg V-A Česká republika – 
Polsko. Zbývající tři větší rozhledny - ve Vladislavi (Wodzisław Śląski), 
Budišově nad Budišovkou a Jeseníku nad Odrou budou zrealizovány 
v průběhu letošního roku v rámci jednoho většího společného projektu 
řízeného Euroregionem Silesia a podpořeného z unijních prostředků 
částkou ve výši 850 tisíc euro. Tři nové rozhledny, které budou v rámci 
projektu vybudovány, se společně s dalšími rozhlednami a vyhlídkovými 
místy na české a polské straně Euroregionu Silesia propojí v nový 
přeshraniční turistický produkt nabízející pohled na zajímavá místa z ptačí 
perspektivy. Jeho součástí bude přes třicet vyhlídek, a to jak všechny nově 
vybudované, tak i ty stávající jako například opavská Hláska, Bezručova 
vyhlídka v Hradci nad Moravicí, radniční věž v polských Hlubčicích (Głubc-
zyce) nebo Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice. 

Silesianka



Tradiční
skvosty
Národní památkový ústav pečuje o soubor zpřístupněných kulturních památek. Spravuje zejména hrady a zámky. Druhou 
základní činností je odborný dohled a poradenství při údržbě a obnově památek a památkově chráněných území. Od září 2015 
naše odborné pracoviště najdete vedle Městské nemocnice Ostrava. Budova z roku 1933 patřila původně Okresnímu sociálně-
-zdravotnímu ústavu. Součástí obnovy před pěti lety byla i adaptace moderní přístavby pro potřeby depozitáře archeologických 
nálezů. Kromě konzultace k určité kulturní památce k nám můžete zavítat na zajímavou výstavu, do knihovny nebo badatelny. 
Vydáváme knihy o archeologii, industriálním dědictví, moderní architektuře. Pořádáme přednášky a komentované prohlídky 
k aktuálním výzkumům. 

Aktuálně pořádáme výstavu 
Krása středověkého a renesančního skla
Z čeho pili ve středověku a renesanci obyvatelé Opavy? Jak mohou 
skleněné střípky přispět k poznání života našich předků? Vystaveny 
jsou nálezy získané z archeologických výzkumů města Opavy téměř 
za šedesát let. Prohlédnout si můžete luxusní sklo dovážené na stoly 
opavských měšťanů z Benátek, Německa a Uher, ale také výrobky 
z místních skláren. Sklářská výroba má v českých zemích dlouhou 
tradici. Sahá až do 13. století, kdy byly v zalesněných oblastech 
zakládány první hutě. Již od středověku se české sklo vyváželo do 
rozsáhlé oblasti střední a severní Evropy. Ještě větší rozkvět známe 
z období renesance. Výstava je přístupná od pondělí do pátku v 9 až 
17 hodin za symbolických 10 Kč.

Zámek Hradec nad Moravicí 
První zmínky o Hradci a jeho hradisku pocházejí z poloviny 11. století. Do 
komplexu památkových budov s rozsáhlým parkem dnes patří Bílý 
zámek, za ním se tyčí tzv. Bílá věž a do areálu se vstupuje branou, která 
je součástí novogotického Červeného zámku. V držení hradeckého 
panství se vystřídalo osm knížat a hrabat Lichnovských v šesti  genera-
cích. Každý z nich byl individualitou mimořádného vzdělání, zájmů, 
schopností a vybraných styků. To vše napomohlo společensko-
reprezentačnímu postavení hradeckého zámku i spektru a úrovni jeho sbírek.

Důl Michal  
Historie dolu se začíná psát v roce 1843. Uzavřen byl v roce 1993, v roce 
1995 prohlášen za národní kulturní památku. Probíhá postupná obnova 
respektující atmosféru místa i koncept zachování ve stavu posledního 
pracovního dne. Návštěvník postupně prochází trasou, kterou horníci ráno 
nastupovali do práce, přes řetízkové šatny, cechovnu a lampovnu spojovacím 
mostem do jámové budovy, odkud sjížděli do podzemí. Prohlídková trasa 
umožňuje zhlédnout nejdůležitější provozy dolu (unikátní strojovnu 
a kompresorovnu, dispečink) a další expozice dokreslující jeho provoz.

Ve správě Národního památkového ústavu se nacházejí čtyři významné památky regionu. Areál Dolu Michal 
v Michálkovicích, zámky Raduň a Hradec nad Moravicí a nově také zámek v Janovicích u Rámařova.

www.npu.cz
     pamatkariostrava
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Důl Michal, www.dul-michal.cz Zámek Hradec nad Moravicí, www.zamek-hradec.cz

Zámek Raduň, www.zamek-radun.cz Zámek Janovice u Rýmařova, www.zamek-janoviceurymarova.cz
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Taky Vás štve, že u spousty akcí visí otazník? Nebojte se, vše pro Vás sledujeme.
Pro nejnovejší informace sledujte náš web. 

Na tomto místě byste 
normálně našli kalendář akcí...                  


