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Platforma widokowa
Bezruča – Hradec
nad Moravicí
W południowej części parku pałacowego znajduje się jednokondygnacyjna platforma widokowa, którą podpierają 4 kamienne filary. Przez długi czas nosiła nazwę Wilhelmshöhe
(po cesarzu Wilhelmie), jednak po II wojnie światowej nazwano ją na cześć śląskiego poety Petra Bezruča. Platforma
gwarantuje przepiękny widok na Czerwony i Biały Pałac,
miasto Hradec nad Moravicí i pobliską Opawę.

Bezručova vyhlídka
– Hradec nad Moravicí
V jižní části zámeckého parku se nachází jednopodlažní vy
hlídková plošina, kterou podpírají 4 kamenné pilíře. Dlouhou
dobu nesla název Wilhelmshöhe (na počest císaře Viléma),
nicméně po 2. světové válce získala název po slezském básníkovi Petru Bezručovi. Vyhlídka zaručuje nádherný výhled
na Červený a Bílý zámek, město Hradec nad Moravicí a blízkou Opavu.

Obecné informace

Informacje ogólne

Poloha Město Hradec nad Moravicí
Otevírací doba celoroční
Vstupné vyhlídka je součástí zámeckého parku,
do kterého je vstup od dubna do října
zpoplatněn
Počet schodů 16
Celková výška rozhledny 9 m
Nadmořská výška 435 m n.m.
Parkovistě vzdálenost cca 200 m pod zámkem
Doprava
vlak vzdálenost cca 3,5 km
bus vzdálenost cca 3 km
dálnice (D1) – vzdálenost cca 19 km
(sjezd u Fulneku)

Lokalizacja Miasto Hradec nad Moravicí
Dostępne przez cały rok
Opłata za wstęp punkt widokowy jest częścią parku
pałacowego, do którego jest wstęp płatny
od kwietnia do października
Liczba schodów 16
Wysokość obiektu 9 m
Wysokość n.p.m. 435 m n.p.m.
Parking odległość ok. 200 m pod zamkiem
Komunikacja
pociąg odległość ok. 3,5 km
autobus odległość ok. 3 km
autostrada (D1) – odległość ok. 19 km (zjazd Fulnek)

GPS 49°51’21.731”N, 17°52’5.084”E

Atrakcją znajdującą się najbliżej platformy widokowej im. Bezruča jest bajkowy pałac Hradec nad
Moravicí. Jego czerwona i biała część stanowią
niepowtarzalny przykład zachowanej historii. Kolejną bardzo ciekawą atrakcją jest obiekt techniczny
Kanał Weisshuhna, nazywany też Jazem Papierniczym, który wraz z trzema tunelami i dwoma
akweduktami liczy 45 m długości i został zbudowany w 1891 roku przez przedsiębiorcę Weisshuhna
w niedalekich Žimrovicach.
Nejbližší atraktivitou Bezručovy vyhlídky je pohád
kový zámecký areál Hradec nad Moravicí. Jeho
Červený a Bílý zámek jsou ojedinělou ukázkou dochované historie. Další velmi zajímavou atraktivitou
je technické dílo Weisshuhnův kanál nazývaný též
Papírenský splav, který je se třemi tunely a dvěma
akvadukty dlouhý 45 m a byl vybudován v roce
1891 podnikatelem Weisshuhnem v nedalekých
Žimrovicích.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Šance” – Jakubčovice 3,5 km
2) Wieża widokowa „Vikštejn” 8,9 km
3) Wieża miejska „Hláska” – Opava 9,5 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Šance“ – Jakubčovice 3,5 km
2) Vyhlídková věž „Vikštejn“ 8,9 km
3) Městská věž „Hláska“ – Opava 9,5 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Platforma widokowa
Bezruča – Kopřivnice
Niedaleko wzniesienia Bílá hora na Laskiej ścieżce dydaktycznej (element Laskiej Bramy Beskidów) na szczycie wzgórza
Brdy (461 m n.p.m.) stoi czterokondygnacyjna platforma widokowa im. Bezruča o wysokości 13 metrów. Po pokonaniu
45 schodów można się rozkoszować widokami na całe miasto.

Bezručova vyhlídka –
Kopřivnice
Nedaleko Bílé hory, na Lašské naučné stezce (součást Lašské
brány Beskyd), na vrcholu kopce Brdy (461 m n.m.) naleznete dřevěnou 13 metrů vysokou čtyřpodlažní Bezručovu vyhlídku. Po zdolání 45 schodů se budete kochat pohledem na
celé město.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Město Kopřivnice
celoroční
volně přístupné
45
13 m
461 m n.m.
vzdálenost cca 800 m
vzdálenost cca 2 km
vzdálenost cca 2 km
(D48) – vzdálenost cca 8,5 km (exit 30)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°35’23.649”N, 18°9’32.157”E

Miasto Kopřivnice
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
45
13 m
461 m n.p.m.
odległość ok. 800 m
odległość ok. 2 km
odległość ok. 2 km
(D48) – odległość ok. 8,5 km (zjazd 30)

Miłośnikom atrakcji przyrodniczych polecamy Laską
Ścieżkę Edukacyjną i ruiny zamku Šostýn, punkt widokowy Raškova vyhlídka a także najwyższy szczyt
Kopřivnicy – Červený kámen, skąd roztacza się piękny widok na całe miasto. Nie można też zapomnieć
o słynnych zakładach motoryzacyjnych Tatra. W Kopřivnicy są 2 muzea tematyczne – jedno poświęcone jest samochodom osobowym a w drugim można obejrzeć samochody ciężarowe oraz Słowacką
Strzałę, która ma tu swój depozyt.
Zájemci o přírodní zajímavosti se mohou vydat
po Lašské naučné stezce a navštívit zříceninu hradu Šostýn, Raškovu vyhlídku nebo nejvyšší vrchol
Kopřivnice – Červený kámen, odkud je krásný výhled na celé město. Nelze opomenout slavnou auto
mobilku Tatra. V Kopřivnici jsou hned 2 tematická
muzea – jedno je věnováno osobním automobilům
a v druhém je možné zhlédnout jednak automobi
ly nákladní, ale také Slovenskou strelu, jež zde má
svůj depozitář.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Bílá hora” 2,4 km
2) Zamek Štramberk z wieżą Trúba 3 km
3) Wieża widokowa „Velký Javorník” 7 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Bílá hora“ 2,4 km
2) Hrad Štramberk s věží Trúba 3 km
3) Rozhledna „Velký Javorník“ 7 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Blahutovice”
Wieża widokowa Blahutovice jest najmłodszą między wieżami i platformami widokowymi Euroregionu Silesia. Zbudowana została w 2021 roku, w części miejscowości Blahutovice,
w gminie Jeseník nad Odrou, na wzgórzu o tej samej nazwie
(331 m n.p.m.). Jest to wyjątkowa konstrukcja stożkowej wieży, którą otaczają stalowe wrzecionowate schody i 8 drewnianych trójkątnych pilastrów. Wieża wznosi się na wysokość
27,5 m. Galeria umieszczona jest na wysokości 15 m i daje
możliwość obejrzenia panoramy Beskidów z Łysą Górą, pasm
Gór Hostyńskich i Odrzańskich oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Poodří.

Rozhledna
„Blahutovice“
Rozhledna Blahutovice se řadí mezi nejmladší rozhledny a vy
hlídková místa Euroregionu Silesia. Byla vybudována v 2021
v místní části Blahutovice v obci Jeseníku nad Odrou na stej
nojmenném vrchu (331 m n. m.). Jedná se o ojedinělou kon
strukci kuželové věže, kterou do kruhu obepíná ocelové vře
tenovité schodiště a 8 dřevěných trojúhelníkových pilastrů.
Rozhledna ční do výšky 27,5 m. Ochoz je umístěn ve výšce
15 m a nabízí možnost shlédnout scenérii Beskyd s Lysou ho
rou, Hostýnských a Oderských vrchů a chráněnou krajinnou
oblast Poodří.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Obec Jeseník nad Odrou
celoroční
volně přístupné
79
27,5 m
331 m n.m.
vzdálenost cca 10 m
vzdálenost cca 3 km
vzdálenost cca 800 m
(D1) – vzdálenost cca 9 km (exit 321)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°35’23.835”N, 17°52’41.602”E

Gmina Jeseník nad Odrou
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
79
27,5 m
331 m n.p.m.
odległość ok. 10 m
odległość ok. 3 km
odległość ok. 800 m
(D1) – odległość ok. 9 km (zjazd 321)

W pobliżu wieży widokowej znajduje się jeden
z przystanków pielgrzymkowego Szlaku św. Franciszka. To medytacyjny nie trudny szlak o długości
4,5 km z dziesięcioma przystankami na motywy
Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu. Szlak ma
swój początek przy klasztorze w Blahutovicach.
W Jeseníku nad Odrou warto spróbować znanej
wody mineralnej – Szczawy Jesionickiej. W niedalekiej miejscowości Vražné zaś można odwiedzić dom
rodzinny J. G. Mendela i muzeum.
V blízkosti rozhledny se nachází jedno ze zastave
ní Františkovy poutní cesty. Jedná se o meditativní
4,5 km dlouhou nenáročnou stezku s deseti zastaveními na motivy Sluneční písně sv. Františka z Assisi.
Cesta začíná u kláštera v Blahutovicích. V Jeseníku
nad Odrou lze ochutnat známý minerální pramen –
Jesenickou kyselku. V nedaleké obci Vražné je pak
možné navštívit rodný dům J. G. Mendela a muzeum.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża strażnicza zamku Starý Jičín 6,1 km
2) Wieża widokowa Veselská 7,7 km
3) Wieża widokowa „Pohoř-Olšová” 8 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Strážní věž hradu Starý Jičín 6,1 km
2) Veselská rozhledna 7,7 km
3) Rozhledna „Pohoř-Olšová“ 8 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Bílá hora”
Z wieży widokowej na wzniesieniu Bílá hora (557 m n.p.m.),
znajdującej się na pograniczu Kopřivnicy i Štramberka, roztaczają się urokliwe widoki np. na okolice Ostravy, pogórze
Palkovické hůrky z ruinami zamku Hukvaldy oraz Beskidy.
Okolice Bílej hory ustanowiono obszarem specjalnej ochrony
siedlisk w ramach sieci Natura 2000.

Rozhledna
„Bílá hora“
Rozhledna na Bílé hoře (557 m n.m.), nacházející se na pomezí
Kopřivnice a Štramberka, Vám poskytne impozantní pohled
např. na Ostravsko, Palkovické hůrky se zříceninou hradu Hu
kvaldy a Beskydy. Okolí Bílé hory bylo prohlášeno za evrop
sky významnou lokalitu a je součástí soustavy Natura 2000.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Mĕsto Kopřivnice
sezónně
vstup zpoplatněn
161
43 m
557 m n.m.
vzdálenost cca 1,3 km
vzdálenost cca 2,3 km
vzdálenost cca 1,5 km
(D48) – vzdálenost cca 7 km (exit 30)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°35’39.448”N, 18°7’35.066”E

Miasto Kopřivnice
sezonowo
wstęp płatny
161
43 m
557 m n.p.m.
odległość ok. 1,3 km
odległość ok. 2,3 km
odległość ok. 1,5 km
(D48) – odległość ok. 7 km (zjazd 30)

W niedalekim mieście Štramberk można zwiedzić
ruiny o tej samej nazwie ze znaną wieżą Trúba.
Warto także zwiedzić jaskinię Šipka znajdującą się
w Štramberskim Parku Narodowym. Znana jest
przede wszystkim ze względu na znalezisko szczęki
dziecka neandertalczyka. Na terenie dawnego kamieniołomu wapienia nazywanego Dolní Kamenárka znajduje się ogród botaniczny. Miłośników przyrody z pewnością zainteresuje kamienny labirynt
z amfiteatrem dawnego kamieniołomu lub nowo
odkryta jaskinia oraz licznie odwiedzane drogi
wspinaczkowe na niektórych ścianach.
V nedalekém městě Štramberku je možné navštívit
stejnojmennou zříceninu se známou věží Trúba. Za
návštěvu stojí také jeskyně Šipka, nacházející se ve
štramberském Národním sadu. Je známá především nálezem čelisti neandrtálského dítěte. V prostoru starého vápencového lomu zvaného Dolní
Kamenárka se pak nachází botanická zahrada. Milovníky přírody zde jistě zaujme kamenný labyrint
s amfiteátrem starého lomu nebo nově objevená
propasťová jeskyně a hojně navštěvované horolezecké cesty na některých stěnách.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Zamek Štramberk z wieżą Trúba 0,7 km
2) Platforma widokowa Bezruča – Kopřivnice 2,4 km
3) Wieża widokowa „Velký Javorník” 7,8 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Hrad Štramberk s věží Trúba 0,7 km
2) Bezručova vyhlídka – Kopřivnice 2,4 km
3) Rozhledna „Velký Javorník” 7,8 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Halaška”
Prawie 30-metrowa nietypowa stalowa wieża widokowa
była wzniesiona w 2021 roku wśród drzew na górze Kopřivná (641 m n.p.m.), na terenie miasta Budišov nad Budišovką.
Ma rzut kwadratu i szklany dach do obserwacji nocnego nieba. Od Pradziada przez Kružberską zaporę, Nizinę Opawską
i Ostrawską po Beskidy – taki widok można ujrzeć z galerii
wieży widokowej. Przyległe okolice kuszą odwiedzinami
przyrodniczego dziedzictwa o nazwie „Kraina Łupka” – więcej informacji w miejscowym Muzeum Łupka.

Rozhledna
„Halaška“
Téměř 30metrová atypická ocelová rozhledna vyrostla v roce
2021 mezi stromy na kopci Kopřivná (641 m n.m.), a to na
území města Budišov nad Budišovkou. Má čtvercový půdorys
a skleněnou střechu k pozorování noční oblohy. Od Pradědu
přes Kružberskou přehradu, opavskou a ostravskou nížinu
po Beskydy – takový výhled lze spatřit z ochozu rozhledny.
Přilehlé okolí láká k návštěvě přírodního dědictví s názvem
„Krajina břidlice“ – více informací v místním Muzeu břidlice.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Město Budišov nad Budišovkou
celoroční
volně přístupné
144
29 m
641 m n.m.
vzdálenost cca 3 km
vzdálenost cca 4,2 km
vzdálenost cca 3,2 km
(D1) – vzdálenost cca 36 km (exit 321)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°48’41.543”N, 17°36’31.828”E

Miasto Budišov nad Budišovkou
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
144
29 m
641 m n.p.m.
odległość ok. 3 km
odległość ok. 4,2 km
odległość ok. 3,2 km
(D1) – odległość ok. 36 km (zjazd 321)

Największą atrakcją jest Muzeum Łupka w Budišovie nad Budišovkou. Wystawy przedstawiają wydobycie łupków oraz wykorzystywane narzędzia,
można obejrzeć próbki różnych rodzajów minerałów, wyroby z łupka, historyczne dokumenty i fotografie. W okolicy zbudowano niemal 70 km ścieżek
edukacyjnych poświęconych łupkom – Ścieżka łupków, Dziedzictwo łupków, Ścieżka Čermáka i ścieżka do Kopalni Flaschara. Niedaleko znajduje się także zapora Kružberk zbudowana w 1955 roku.
Největší atraktivitou je Muzeum břidlice v Budišově
nad Budišovkou. Expozice dokumentuje samotnou
těžbu břidlice a používané nářadí, lze zde zhlédnout
vzorky různých druhů nerostů, výrobky z břidlice,
historickou dokumentaci a fotografie. V okolí bylo
vybudováno téměř 70 km naučných stezek věnovaných břidlici – Břidlicová stezka, Dědictví břidlice,
Čermákova stezka a stezka K Flascharovu dolu. Nedaleko se nachází také významné vodní dílo z roku
1955 – Kružberská přehrada.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Těchanovická vyhlídka“ 5,2 km
2) Wieża widokowa „Vikštejn” 11,8 km
3) Platforma widokowa Bezruča – Hradec nad Moravicí 19,2 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Těchanovická vyhlídka” 5,2 km
2) Vyhlídková věž „Vikštejn” 11,8 km
3) Bezručova vyhlídka – Hradec nad Moravicí 19,2 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Hošťálkovice”
Zadaszona, w całości drewniana wieża o wysokości 8 m
z platformą widokową na wysokości 5 m. To wieża widokowa „Hošťálkovice“, znajdująca się na zboczu w ostrawskiej
dzielnicy Hošťálkovice. Z galerii platformy widokowej można
zobaczyć całą aglomerację ostrawską, włącznie z autostradą
biegnącą w kierunku Polski.

Rozhledna
„Hošťálkovice“
Celodřevěná zastřešená vyhlídková věž s výškou 8 m a vyhlídkovou plošinou ve výšce 5 m. To je rozhledna „Hošťálkovice“ nacházející se na stráni v ostravském městském obvodu
Hošťálkovice. Z ochozu vyhlídkové plošiny lze shlédnout celou ostravskou aglomeraci včetně nedaleké dálnice směřující
do Polska.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Okres Ostrava
celoročně
zdarma/volně přístupný
14
8m
245 m n.m.
parkování v místě
vzdálenost cca 1,6 km
vzdálenost cca 900 m
(D1) – vzdálenost cca 11 km (exit 361)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°50’39.951”N, 18°12’40.680”E

Powiat Ostrawa
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
14
8m
245 m n. p. m.
parking na miejscu
odległość ok. 1,6 km
odległość ok. 900 m
(D1) – odległość ok. 11 km (zjazd 361)

Tuż obok wieży widokowej Hošťálkovice, w dawnym parku dzieci mogą poszaleć na asfaltowym
torze pumptrack. Można też wypożyczyć rowery i wyruszyć wzdłuż Odry, która płynie tuż pod
wieżą widokową, do największego muzeum górnictwa w kraju, do Parku Landek. Można też pojechać dalej ścieżką rowerową do wieży widokowej
Nowego Ratusza.
Hned vedle Hošťálkovické vyhlídky, v bývalém
parčíku se děti mohou vyřádit na asfaltové pump-
trackové dráze. Zároveň je možné vypůjčit si sdílená kola a vydat se podél Odry, která protéká
přímo pod rozhlednou, do největšího hornického muzea v ČR, do Landekparku. A kdo by chtěl
urazit ještě více kilometrů, může po cyklostezce
pokračovat až na vyhlídkovou věž Nové radnice.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wielki Piec nr 1 z nadbudową Bolt Tower – Ostrava 5,5 km
2) Wieża widokowa Nowego Ratusza – Ostrava 5,8 km
3) Wieża Starego Ratusza – Ostrava 5,9 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Vysoká pec č. 1 s nástavbou Bolt Tower – Ostrava 5,5 km
2) Vyhlídková Věž Nové radnice – Ostrava 5,8 km
3) Věž Staré radnice – Ostrava 5,9 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Kanihůra”
Nazwa wieży widokowej nawiązuje do wierzchołka zwanego
Kanihůra (345 m n.p.m.), który znajduje się w pobliżu miejscowości Bílov, w Parku Przyrodniczym Gór Odrzańskich.
Jest to wieża przekaźnikowa z platformą widokową, znajdującą się na wysokości ok. 26 m (udostępniona zwiedzającym
w 2006 roku). Dla niesamowitych widoków na cały masyw
Beskidu Śląsko – Morawskiego należy pokonać 137 stalowych schodów.

Rozhledna
„Kanihůra“
Název rozhledny je odvozen od vrcholu zvaného Kanihůra
(345 m n.m.), který se nachází poblíž obce Bílov v přírodním
parku Oderských vrchů. Jedná se o radiotelekomunikační
vysílač s vyhlídkovou plošinou ve výšce cca 26 m (veřejnosti
zpřístupněn v roce 2006). Za úžasnými výhledy na celý masiv
Moravskoslezských Beskyd však musíte po ocelovém schodi
šti zdolat 137 schodů.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Obec Bílov
sezónně
vstup zpoplatněn
137
62,5 m
345 m n.m.
vzdálenost cca 20 m
vzdálenost cca 4 km
vzdálenost cca 500 m
(D1) – vzdálenost cca 2 km (exit 336)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°43’56.790”N, 18°0’36.506”E

Gmina Bílov
sezonowo
wstęp płatny
137
62,5 m
345 m n.p.m.
odległość ok. 20 m
odległość ok. 4 km
odległość ok. 500 m
(D1) – odległość ok. 2 km (zjazd 336)

Z wieży widokowej Kanihůra można obejrzeć cały
Beskid Śląsko-Morawski i Poodrze niczym na dłoni.
Wybierając pieszą trasę z Bílovca w kierunku wieży
przechodzimy wokół drogi krzyżowej, której osobliwością są poszczególne przystanki wykonane ze
stali patynowanej. Miłośnikom kolejnictwa polecamy wizytę w pałacu w Studénce, którego wystawy
przedstawiają historię transportu kolejowego i produkcji wagonów kolejowych.
Aby bylo možné shlédnout celé Moravskoslezské
Beskydy s Poodřím jako na dlani, rozhledna Kanihů
ra je ta správná volba. V případě pěší trasy z Bílov
ce směrem k rozhledně je průchozím bodem zdejší
křížová cesta, která je unikátní v tom, že jednotlivá
zastavení jsou zhotovena z patinující oceli. Fanouškům železnice je možné doporučit návštěvu zámku
ve Studénce, jehož expozice mapuje historii železniční dopravy a výroby železničních vagónů.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Slatina” 8,1 km
2) Wieża widokowa „Pohoř-Olšová” 12,4 km
3) Wieża widokowa „Šance” – Jakubčovice 14,8 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Slatina“ 8,1 km
2) Rozhledna „Pohoř-Olšová“ 12,4 km
3) Rozhledna „Šance“ – Jakubčovice 14,8 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża miejska
„Hláska” – Opava
... inaczej Strażnik Opavy, należy do najstarszych obiektów
w Opavie. W przeszłości pełniła różne funkcje, oprócz sklepików kupieckich mieścił się tu też przez pewien czas np. teatr.
Z galerii na wysokości 35 m można oglądać miasto a przy dobrej widoczności można dojrzeć nawet majestatyczny szczyt
Jesioników, Pradziad!

Městská věž
„Hláska“ – Opava
… nebo také Strážkyně Opavy patří k vůbec nejstarším budo
vám v Opavě. V minulosti plnila různé funkce, kromě obchodních krámků tady našlo prozatímní útočiště např. i divadlo.
Z ochozu ve výšce 35 m budete mít Opavu jako dlani a při
dobré viditelnosti dohlédnete až na majestátní vrchol Jeseníků Praděd!

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Statutární město Opava
sezónně
vstup placený
183
60,28 m
258 m n.m.
vzdálenost cca 200 m
vzdálenost cca 700 m
vzdálenost cca 700 m
(D1) – vzdálenost cca 36 km (exit 354)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°56’19.904”N, 17°54’9.324”E

Miasto Opawa
sezonowo
wstęp płatny
183
60,28 m
258 m n.p.m.
odległość ok. 200 m
odległość ok. 700 m
odległość ok. 700 m
(D1) – odległość ok 36 km (zjazd 354)

Najważniejszą atrakcją historyczną w pobliżu wieży
miejskiej jest Śląskie Muzeum Krajowe, które jest
najstarsze na terenie całego kraju. Poświęcone jest
historii czeskiego Śląska od prehistorii po wiek XX.
Po doznania kulturalne warto wybrać się do Teatru
Śląskiego z XIX wieku, natomiast niedaleki park
miejski można polecić dla aktywności rekreacyjnych (np. trasy na rolki, boisko workout, skatepark
i inne).
Nejvýznamnější historickou atraktivitou v blízkosti městské věže je Slezské zemské muzeum, které
je nejstarším muzeem na území ČR. Návštěvníci se
v něm seznámí s historií českého Slezska, a to od
pravěku až do 20. století. Za kulturou je pak možné
vydat se do Slezského divadla z 19. století a k volnočasovým aktivitám lze využít nedaleké městské sady
(např. in-line bruslení, workoutové hřiště, skatepark).

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża Widokowa „Šibenice” – Stěbořice 9 km
2) Platforma widokowa Bezruča – Hradec nad Moravicí 9,5 km
3) Wieża widokowa „Šance” – Jakubčovice 9,9 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Šibenice“ – Stěbořice 9 km
2) Bezručova vyhlídka – Hradec nad Moravicí 9,5 km
3) Rozhledna „Šance“ – Jakubčovice 9,9 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021

Szczegóły na / Podrobnosti na: www.silesianka.eu

SILESIANKA

silesianka_plcz

Wielki Piec nr 1
z nadbudową Bolt Tower
– Ostrava
Wieża widokowa „Bolt Tower” (wieża śrubowa), jako część
przemysłowego kompleksu Dolní Vítkovice (narodowy zabytek kultury), jest ciekawym symbolicznym obiektem łączącym
elementy nowoczesnej architektury ze starym poprzemysłowym dziedzictwem ubiegłego wieku. Unikalna wieża daje
nam nie tylko wszechogarniający widok na Ostrawę i okolice,
ale także możliwość przyjemnego spędzenia czasu w chmurach np. przy piciu kawy. Nadbudówka wysokiego pieca nr 1,
wysoka na 25 m, została ukończona w 2015 roku.

Vysoká pec č. 1
s nástavbou Bolt Tower
– Ostrava
Vyhlídková věž „Bolt Tower“ (česky „šroubová věž“), jako
součást průmyslové Dolní oblasti Vítkovice (národní kulturní památka), je zajímavým symbolickým objektem spojujícím
prvky nové architektury se starým industriálním dědictvím
minulého století. Unikátní věž nabízí nejen všeobjímající výhled na Ostravu a blízké okolí, ale také možnost příjemně
strávit čas v oblacích např. při pití kávy. Nástavba vysoké
pece č. 1 vysoká 25 m byla dokončena v roce 2015.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus (MHD)
rychlostní silnice

Informacje ogólne

Dolní oblast Vítkovice z.s.
celoročně
vstup placený
370
77,7 m
217 m n.m.
vzdálenost 50 m
vzdálenost cca 1,4 km
vzdálenost cca 100 m
(I/56) – vzdálenost cca 100 m

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
droga ekspresowa

GPS 49°49’9.356”N, 18°16’36.410”E

Dolní oblast Vítkovice z.s.
przez cały rok
wstęp płatny
370
77,7 m
217 m n.p.m.
odległość ok. 50 m
odległość ok. 1,4 km
odległość ok. 100 m
(I/56) – odległość ok. 100 m

W poprzemysłowym kompleksie Dolní Vítkovice
rozrywkę znajdzie cala rodzina. Można tu zwiedzić
Duży i Mały Świat Techniki. Oba budynki są dosłownie pełne przeróżnych interaktywnych ekspozycji
a w sąsiednim oddziale Narodowego Muzeum Rolnictwa można obejrzeć wystawę żywności i podziwiać dawne maszyny rolnicze a komu będzie wciąż
za mało, to świat trampolin w Kopalni Hlubina
z pewnością odbierze wszystkim resztki sił.
V industriálním areálu Dolních Vítkovic se zabaví
opravdu celá rodina. Je zde možné navštívit Velký
a Malý svět techniky, jehož obě budovy jsou doslo
va plné nejrůznějších interaktivních expozic, ve vedlejší pobočce Národního zemědělského muzea lze
nahlédnout do expozice potravin či obdivovat staré
zemědělské stroje a ty, kterým by ani toto nestačilo, zajisté zbaví posledních sil svět trampolín v areá
lu Dolu Hlubina.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża Starego Ratusza – Ostrava 2,1 km
2) Wieża widokowa Nowego Ratusza – Ostrava 2,7 km
3) Wieża widokowa „Hošťálkovice” 5,5 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Věž Staré radnice – Ostrava 2,1 km
2) Vyhlídková věž Nové radnice – Ostrava 2,7 km
3) Rozhledna „Hošťálkovice“ 5,5 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
Nowego Ratusza
– Ostrava
Nie sposób przeoczyć żelbetową dominantę, sięgającą wysokości 85,6 m, którą ozdabia tarcza zegarowa o średnicy 3,5 m.
Wieża widokowa została zbudowana na lewym brzegu rzeki
Ostrawicy w 1930 roku, w czasie złotego wieku przemysłowej Ostrawy, dzięki temu nosi nazwę „Nowy Ratusz”. Przy
dobrej pogodzie można zobaczyć nie tylko piękne pasmo
Jesioników i Beskidów, ale także polskie pogranicze (Rybnik,
Hałda Szarlota).

Vyhlídková Věž
Nové radnice – Ostrava
Nepřehlédnutelná železobetonová dominanta, kterou zdobí
hodinový ciferník s průměrem 3,5 m, dosahuje výšky 85,6 m.
Vyhlídková věž byla vybudována na levém břehu řeky Ostra
vice v roce 1930, v období zlatého věku průmyslové Ostravy,
a díky tomu nese název „Nová radnice“. Za jasného počasí lze
spatřit nejen krásné pohoří Jeseníků a Beskyd, ale také pol
ské příhraničí (město Rybnik, halda Szarlota).

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Statutární město Ostrava
celoročně
vstup placený
429
85,6 m
210 m n.m.
vzdálenost cca 50 m
vzdálenost cca 1,5 km
vzdálenost cca 1,5 km
(D1) – vzdálenost cca 5 km (exit 369)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°50’29.898”N, 18°17’29.785”E

Miasto Ostrawa
przez cały rok
wstęp płatny
429
85,6 m
210 m n.p.m.
odległość ok. 50 m
odległość ok. 1,5 km
odległość ok. 1,5 km
(D1) – odległość ok. 5 km (zjazd 369)

Całego kompleksu ratuszowego z najwyższym ratuszowym punktem widokowym w kraju strzeże
rzeźba Ikara, symbolizująca wzloty i upadki Ostrawy. Okolice ratusza, Sady Komeńskiego, to świetne
miejsce na spacery lub przejażdżki. Brzegiem wzdłuż
rzeki Ostrawicy (rzeka graniczna między Morawami
i Śląskiem) można przechadzać się po tzw. „Małej
Kopenhadze”. Zainteresowani mogą też odwiedzić
ostrawski ogród zoologiczny (drugi co do wielkości
w RCz).
Celý radniční komplex s nejvyšší radniční vyhlídkou
v ČR střeží socha Ikara, který symbolizuje vzestupy
a pády Ostravy. Komenského sady v okolí radnice přímo vybízejí k procházce či projížďce a podél nábřeží
kolem řeky Ostravice (hraniční řeka mezi Moravou
a Slezskem) je možné se toulat tzv. „Malou Kodaní”.
A komu by i toto bylo málo, může navštívit ostravskou zoologickou zahradu (druhou největší v ČR).

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża Starego Ratusza – Ostrava 0,7 km
2) Wielki Piec nr 1 z nadbudową Bolt Tower – Ostrava 2,7 km
3) Wieża widokowa „Hošťálkovice” 5,8 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Věž Staré radnice – Ostrava 0,7 km
2) Vysoká pec č. 1 s nástavbou Bolt Tower – Ostrava 2,7 km
3) Rozhledna „Hošťálkovice“ 5,8 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża Starego Ratusza
– Ostrava
Pierwotna wieża ratuszowa miasta Ostrawy (Masarykovo
náměstí), w której dzisiaj znajduje się Muzeum Ostrawskie.
Budynek był kilkakrotnie przebudowywany, a nawet w przeszłości uderzył w niego piorun. Z wysokości 36,5 m, z historycznej wieży, można zobaczyć dzielnice miejskie (Śląska
Ostrawa, Morawska Ostrawa, Poruba) oraz pobliskie ważne
obiekty Ostrawy, np. kościół św. Wacława, Nowy Ratusz,
zamek Śląskoostrawski, Hałdę Ema, Dolní oblast Vítkovice
i Teatr lalek.

Věž Staré radnice
– Ostrava
Původní radniční věž města Ostravy (na Masarykově náměstí)
dnes slouží jako Ostravské muzeum. Budova byla několikrát
přestavována a dokonce v minulosti do ní udeřil blesk. Z výšky 36,5 m lze z historické věže spatřit městské obvody (Slezská Ostrava, Moravská Ostrava, Poruba) a blízké významné
objekty města Ostravy, např. kostel sv. Václava, Novou radnici, Slezskoostravský hrad, haldu Ema, Dolní oblast Vítkovice
a Divadlo loutek.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Statutární mĕsto Ostrava
sezónně
vstup placený
114
36,5 m
210 m n.m.
vzdálenost cca 150 m
vzdálenost cca 1,5 km
vzdálenost cca 1,5 km
(D1) – vzdálenost cca 5 km (exit 361)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°50’6.144”N, 18°17’35.119”E

Miasto Ostrawa
sezonowo
wstęp płatny
114
36,5 m
210 m n.p.m.
odległość ok. 150 m
odległość ok. 1,5 km
odległość ok. 1,5 km
(D1) – odległość ok. 5 km (zjazd 361)

Od Starego Ratusza w kierunku południowym można dotrzeć na teren Targów Černá louka. Tu ma
swój początek ścieżka edukacyjna, prowadząca
przez rzekę Ostrawicę do Zamku Śląskoostrawskiego (w wyniku działalności wydobywczej osiadł
o 18 metrów). Dziś odbywa się tu wiele imprez.
Od zamku można pójść na ostrawski wulkan – Hałdę Ema, która w swoim wnętrzu wciąż się pali i cały
czas można zobaczyć unoszący się lekki dym.
Od Staré radnice směrem na jih se dostanete na
Výstaviště Černá louka. Odtud začíná naučná stezka, která vede přes řeku Ostravici k Slezskoostrav
skému hradu (vlivem důlní činnosti poklesl o ne
uvěřitelných 18 metrů). Dnes se zde koná mnoho
akcí. Od hradu je pak možné vyrazit až na ostrav
skou sopku – Haldu Ema, která ve svém nitru stále
hoří, a pořád je zde vidět stoupat lehký kouř.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa Nowego Ratusza – Ostrava 0,7 m
2) Wielki Piec nr 1 z nadbudową Bolt Tower – Ostrava 2,1 km
3) Wieża widokowa „Hošťálkovice” 5,9 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Vyhlídková věž Nové radnice – Ostrava 0,7 km
2) Vysoká pec č. 1 s nástavbou Bolt Tower – Ostrava 2,1 km
3) Rozhledna „Hošťálkovice“ 5,9 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Pomnik Śląskiego Ruchu
Oporu na Ostrá hůrka –
Háj na Śląsku
Na wysokości 310 m n.p.m., w pobliżu miejscowości Háj ve
Slezsku, znajduje się Ostrá hůrka lub jak kto woli Vršek nad
Hájem. Jest to znaczące historycznie miejsce związane ze
Ślązakami. Już przy podchodzeniu na szczyt rozpościera się
przepiękna Wyżyna Hlučínská i krajobraz doliny rzeki Opawy.
Przez to fascynujące historyczne miejsce biegnie ponad 7 kilometrowa ścieżka edukacyjna „Hájecké chodníčky“, która
łączy powojenne obwarowania (bunkry, schrony i twierdze).

Památník slezského
odboje na Ostré hůrce –
Háj ve Slezsku
V nadmořské výšce 310 m n.m. poblíž obce Háj ve Slezsku
se nachází Ostrá hůrka neboli také Vršek nad Hájem. Jedná
se o historicky významné místo spjaté se Slezany. Již při výstupu na hůrku se naskýtá výhled na nádhernou Hlučínskou
pahorkatinu a krajinu údolí řeky Opavy. Tímto fascinujícím
historickým místem vede přes 7 km dlouhá naučná stezka
„Hájecké chodníčky“, jež propojuje poválečná opevnění (bunkry, sruby a tvrze).

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
rychlostní silnice

Informacje ogólne

Obec Háj ve Slezsku
celoroční
volně přístupné
7
315 m n.m.
vzdálenost cca 400 m
vzdálenost cca 1,5 km
vzdálenost cca 1 km
(I/11) – vzdálenost cca 2 km
(sjezd Velká Polom)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
droga ekspresowa

GPS 49°53’30.445”N, 18°5’33.901”E

Gmina Háj ve Slezsku
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
7
315 m n.p.m.
odległość ok. 400 m
odległość ok. 1,5 km
odległość ok. 1 km
(I/11) – odległość ok. 2 km
(zjazd Velká Polom)

Wokół punktu widokowego Ostrá hůrka biegnie
ścieżka edukacyjna „Hájecké chodníčky”, która
ma swój początek na stacji kolejowej Háj ve Slezku. Ścieżka prowadzi koło obiektów militarnych
twierdzy Smolkov z 2. wojny światowej. Podziemia
twierdzy są wprawdzie niedostępne do zwiedzania
(wciąż są wykorzystywane przez Wojsko Republiki
Czeskiej), jednak roztaczają się stąd piękne widoki
na żwirownię benešovską i Jezioro Hlučínské, gdzie
można skorzystać z kąpieli i gastronomii.
Přes vyhlídku Ostrá hůrka prochází naučná stezka „Hájecké chodníčky”, která začíná na železniční
stanici Háj ve Slezku. Stezka prochází kolem vojenských objektů pevnosti Smolkov z 2. světové války,
a i když je podzemí pevnosti veřejnosti nepřístupné
(stále je využíváno Armádou České republiky), i tak
se lze pokochat nádhernými výhledy na benešovskou štěrkovnu a Hlučínské jezero, kde je možnost
se vykoupat a občerstvit.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Hošťálkovice” 10 km
2) Wieża widokowa „Slatina” 12,6 km
3) Wieża widokowa „Šance” – Jakubčovice 13,5 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Hošťálkovice“ 10 km
2) Rozhledna „Slatina“ 12,6 km
3) Rozhledna „Šance“ – Jakubčovice 13,5 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Pohoř-Olšová”
Zapraszamy na wieżę widokową liczącą 17 metrów wysokości, której kształt nawiązuje do herbu miasta Odry – wieży
strażniczej. Po pokonaniu 64 schodów można podziwiać urokliwe widoki na Beskidy, Jesioniki a także autostradę wijącą
się przez Bramę Morawską. W okolicy można zwiedzać tereny Krainy Łupków (Krajina Břidlice), np. kopalnię Flascharův
důl w miejscowości Odry.

Rozhledna
„Pohoř – Olšová“
Zveme vás na 17 m vysokou rozhlednu, jejíž tvar je inspirován znakem města Oder – strážní věží. Po zdolání 64 schodů
se vám otevřou úchvatné pohledy na pohoří Beskydy, Jeseníky a také dálnici vinoucí se Moravskou bránou. V okolí je
možné navštívit oblast Krajiny břidlice, např. Flascharův důl
v Odrách.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Mĕsto Odry
celoroční
volně přístupné
64
17 m
475 m n.m.
vzdálenost 30 m
vzdálenost cca 6 km
vzdálenost cca 600 m
(D1) – vzdálenost cca 9 km (exit 321)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°39’42.020”N, 17°52’38.476”E

Miasto Odry
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
64
17 m
475 m n.p.m.
odległość ok. 30 m
odległość ok. 6 km
odległość ok. 600 m
(D1) – odległość ok. 9 km (zjazd 321)

W mieście Odry warto zwiedzić Muzeum Ziemi Oderskiej. W budynku dawnej kamienicy mieszczańskiej
można obejrzeć wystawę poświęconą przemianom
oderskiego dekanatu oraz inne wystawy tematyczne. Niedaleko rynku znajduje się centrum obsługi
turystów Katovna. Rodzinom z dziećmi proponujemy obejrzenie ekspozycji pn. Bajkowe Poodří.
Ve městě Odry stojí za návštěvu Muzeum Oderska.
V objektu bývalého měšťanského domu lze zhléd
nout jak stálou expozici věnovanou proměnám
oderského děkanátu, tak také jiné tématické výsta
vy. Nedaleko náměstí se pak nachází návštěvnické
centrum Katovna. Pro rodiny s dětmi lze doporučit
k návštěvě expozici Pohádkové Poodří.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa Veselská 5,3 km
2) Wieża widokowa „Blahutovice” 8 km
3) Wieża strażnicza zamku Starý Jičín 10,7 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Veselská rozhledna 5,3 km
2) Rozhledna „Blahutovice“ 8 km
3) Strážní věž hradu Starý Jičín 10,7 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Slatina”
Na szczycie Okrouhlík (467 m n.p.m.), na terenie Slatiny,
wznosi się drewniana wieża widokowa o tej samej nazwie.
Dach obiektu zaprojektowano w nietypowym kształcie sześciokąta. Udostępniona jest zwiedzającym od 2019 roku, otoczenie wieży dopełnia wiata z ławkami. Z platformy o wysokości 12 m można zobaczyć Kotlinę Ostrawską, Góry Odrzańskie,
Beskidy i Jesioniki. Ciekawym, najbliższym miejscem na wycieczkę, jest miasto Bílovec, gdzie znajduje się młyn wiatrowy
i muzeum.

Rozhledna „Slatina”
Na vršku Okrouhlík (467 m n.m.) na území obce Slatina se tyčí
dřevěná rozhledna se stejnojmenným názvem. Střecha objektu je koncipována do atypického šestiúhelníku. Zpřístupněna
veřejnosti je od roku 2019 a její zázemí doplňuje přístřešek
s lavičkami. Z plošiny ve výšce 12 metrů lze spatřit Ostravskou pánev, Oderské Vrchy, Beskydy i Jeseníky. Zajímavým
nejbližším místem k výletu je město Bílovec, kde se nachází
větrný mlýn a muzeum.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Obec Slatina
celoroční
volně přístupné
57
20 m
462 m n.m.
vzdálenost cca 1,2 km
vzdálenost cca 7 km
vzdálenost cca 1,2 km
(D1) – vzdálenost cca 13 km (exit 336)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°48’11.5”N, 17°59’02.8”E

Gmina Slatina
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
57
20 m
462 m n.p.m.
odległość ok. 1,2 km
odległość ok. 7 km
odległość ok. 1,2 km
(D1) – odległość ok. 13 km (zjazd 336)

W odległości 10 km od wieży widokowej znajduje
się Wiatrak Bílovec. To drewniany młyn typu niemieckiego z 1878 roku. Ciekawych wrażeń muzealnych dostarczy wizyta w Muzeum Miejskim w Bílovcu, które mieści się w barokowej kamienicy z 2. poł.
XVIII wieku. Ciekawostką muzeum jest wirtualny
przewodnik oprowadzający po wystawach, którym
jest skryba, który tu mieszkał i pracował ponad
200 lat temu. Oprócz audioprzewodnika do dyspozycji zwiedzających są także dotykowe ekrany,
na których są kolejne informacje na temat wystaw
oraz historii miasta.
Ve vzdálenosti 10 km od rozhledny se nachází
Větrný mlýn Bílovec. Jedná se o dřevěný mlýn
německého typu z roku 1878. Rozmanitý muzejní
zážitek nabízí Městské muzeum v Bílovci, které se
nachází v barokním domě z 2. poloviny 18. století.
Zvláštností bíloveckého muzea je virtuální průvodce po expozicích – vrchnostenský písař, který zde žil
a pracoval před více než 200 lety. Návštěvník může
kromě audioprůvodce využít techniku v podobě
dotykových obrazovek, z kterých se může dozvědět
další informace vztahující se nejenom k expozici,
ale také k historii města.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Šance” – Jakubčovice 7,2 km
2) Wieża widokowa „Kanihůra” 8,1 km
3) Platforma widokowa Bezruča – Hradec nad Moravicí 10,2 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Šance“ – Jakubčovice 7,2 km
2) Rozhledna „Kanihůra“ 8,1 km
3) Bezručova vyhlídka – Hradec nad Moravicí 10,2 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Sosnová”
Drewniana wieża widokowa na Wzgórzu Anny (Anenský
vrch), zbudowana w 2018 roku, otrzymała tę samą nazwę, co
miejscowość. Wysoka na 25 m, z galerii widokowej znajdującej się na wysokości 22 m rozpościera się widok na Niskie
Jesioniki, w kierunku północno-zachodnim można zobaczyć
także szczyt Pradziada – najwyższej góry Jesioników. Warto
udać się do znajdującego się w pobliżu źródła Anny z kaplicą
św. Anny.

Rozhledna „Sosnová“
Dřevěná rozhledna na Anenském vrchu byla vybudována
v roce 2018 a pojmenována podle obce Sosnová. Je vysoká
25 metrů a z vyhlídkového ochozu ve výšce 22 m je možné
si prohlédnout široké okolí Nízkého Jeseníku, směrem na
severozápad je pak možné vidět i vrchol Pradědu – nejvyšší
hory Jeseníků. V blízkém okolí je možné navštívit Anninu stu
dánku s kaplí Sv. Anny.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
vlak

Informacje ogólne

Obec Sosnová
celoroční
zdarma (dobrovolné vstupné)
83
25 m
506 m n.m.
vzdálenost cca 300 m

vzdálenost cca 1 km
vzdálenost cca 9 km (Zátor)
a 10 km (Skrochovice)
silnice (I/11) – vzdálenost cca 3 km

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
pociąg

Gmina Sosnová
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
83
25 m
506 m n.p.m.
odległość ok. 300 m

odległość ok. 1 km
odległość ok. 9 km (Zátor),
10 km (Skrochovice)
droga ekspresowa (I/11) – odległość ok. 3 km

GPS 49°59’36.264”N, 17°39’10.100”E

Najbliżej usytuowaną atrakcją przyrodniczo-kulturalną jest źródełko Anny z kaplicą św. Anny
oddalone o ok. 2 km od wieży widokowej, przy
którym znajduje się też miejsce do wypoczynku.
W pobliskiej miejscowości Lichnov można obejrzeć muzeum o bardzo ciekawej tematyce – widły,
wieśniacy, widłactwo. Na wystawie jest ponad
800 eksponatów. Nad muzeum znajduje się wiatrak z 1736 roku.
Nejbližší přírodní a kulturní atraktivitou je cca
2 km od rozhledny vzdálená Annina studánka
s kaplí Sv. Anny, kde se také nachází odpočinkové místo. V nedaleké obci Lichnov je pak možné
navštívit muzeum s velmi zajímavou tématikou –
vidle, vidláci, vidláctví. Expozice nabízí přes 800
exponátů. Nad muzeem se nachází větrný mlýn
z roku 1736.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa Šibenice – Stěbořice 10 km
2) Wieża miejska „Hláska” – Opava 18,9 km
3) Wieża widokowa we Włodzieninie 19 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna Šibenice – Stěbořice 10 km
2) Městská věž „Hláska“ – Opava 18,9 km
3) Vyhlídková věž ve Włodzieninie 19 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża strażnicza
zamku Starý Jičín
Na Starojickim wzgórzu (481 m n.p.m.), niedaleko miejscowości Starý Jičín, znajduje się średniowieczny zamek (ruiny)
o tej samej nazwie oraz wieża strażnicza o wysokości 20 m.
Pierwotnie w tym miejscu stała drewniana twierdza. Z wieży
zamkowej rozpościera się widok na okolice Bramy Morawskiej, gdzie można dostrzec np. Góry Hostyńskie czy zamki
Helfštýn i Hukvaldy. Będąc w tej okolicy warto zobaczyć barokowy zamek Kunín.

Strážní věž
hradu Starý Jičín
Na Starojickém kopci (481 m n.m.) nedaleko obce Starý Jičín
se nachází zřícenina stejnojmenného středověkého hradu
a strážní věž vysoká 20 m. Původně na tomto místě bývala
dřevěná tvrz. Z hradní věže se naskýtá výhled do širokého
okolí Moravské brány, přičemž lze zahlédnout např. Hostýnské vrchy či hrady Helfštýn a Hukvaldy. K návštěvě v okolí lze
doporučit barokní zámek Kunín.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Obec Starý Jičín
sezónně
placený
54
20 m
481 m n.m.
vzdálenost cca 1,5 km
vzdálenost cca 5 km
vzdálenost cca 1 km
(R48) – vzdálenost cca 1,5 km
(sjezd Starý Jičín)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°34’59.488”N, 17°57’47.579”E

Gmina Starý Jičín
sezonowo
płatny
54
20 m
481 m n.p.m.
odległość ok. 1,5 km
odległość ok. 5 km
odległość ok. 1 km
(R48) – odległość ok. 1,5 km
(zjazd Starý Jičín)

Od wieży strażniczej ruin gotyckiego zamku można
przejść do pobliskiego barokowego zamku Kunín.
W czasach austriackiej hrabianki powstał tu instytut edukacyjny, który ukończył ojciec narodu,
František Palacký. W drodze na południe od zamku
można zobaczyć inne magiczne miejsca, źródełko
z kaplicą Svinec oraz sztuczną jaskinię pielgrzymkową Maryi Panny z Lourdes z 1888 roku w miejscowości Petřkovice.
Od strážní věže zříceniny gotického hradu je možné
se přesunout do nedalekého barokního zámku
Kunín. Za doby působení rakouské hraběnky zde
vznikl vzdělávací ústav, kterým prošel otec národa, František Palacký. Při cestě na jih od hradu lze
zhlédnout další magická místa, a to oční studánku s kaplí Svinec a také uměle vytvořenou poutní
jeskyni Panny Marie Lurdské z roku 1888 v obci
Petřkovice.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Blahutovice” 6,1 km
2) Wieża widokowa „Pohoř-Olšová” 10,7 km
3) Zamek Štramberk z wieżą Trúba 11,1 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Blahutovice“ 6,1 km
2) Rozhledna „Pohoř-Olšová” 10,7 km
3) Hrad Štramberk s věží Trúba 11,1 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Šance” – Jakubčovice
Znajduje się na północno-zachodnich obrzeżach miejscowości Jakubčovice niedaleko miasta Hradec nad Moravicí. Drewniana budowla na betonowych filarach ma 16 metrów wysokości. Przy sprzyjającej pogodzie można podziwiać nie tylko
szerokie okolice ziemi opavskiej, ale także najwyższe szczyty
Beskidów i Jesioników.

Rozhledna
„Šance“ – Jakubčovice
Nachází se na severozápadním okraji Jakubčovic, části města Hradec nad Moravicí. Dřevěná stavba na betonových pi
lířích dosahuje výšky 16 metrů. Za příznivého počasí můžete
spatřit nejen široké okolí Opavska, ale také nejvyšší vrcholy
Beskyd a Jeseníků.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
vlak
silnice

Informacje ogólne

Město Hradec nad Moravicí
celoroční
volně přístupné
60
15,5 m
522 m n.m.
vzdálenost cca 300 m
vzdálenost cca 700 m
vzdálenost cca 6 km
(I/11) – vzdálenost cca 15 km

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
pociąg
droga ekspresowa

GPS 49°51’1.714”N, 17°54’57.439”E

Miasto Hradec nad Moravicí
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
60
15,5 m
522 m n.p.m.
odległość ok. 300 m
odległość ok. 700 m
odległość ok. 6 km
(I/11) – odległość ok. 15 km

Bezpośrednio pod wieżą widokową znajdują się
jedne z najlepiej zachowanych umocnień ziemnych
z końca XVIII wieku, tzn. szańce (stąd też nazwa
wieży widokowej), które powstały w czasach wojen śląskich. Spośród kolejnych pobliskich atrakcji
można obejrzeć „Śląską Kalwarię” (drogę krzyżową
z 13 kaplicami z kamiennymi płaskorzeźbami Cierpienia Chrystusa) oraz renesansowy pałac Raduň
z oranżerią.
Přímo pod rozhlednou se nachází jedno z nejzacho
valejších zemních opevnění z konce 18. století –
šance, které historicky vznikly v průběhu slezských
válek (odtud také samotný název rozhledny). K dalším blízkým atraktivitám patří „Slezská Kalvárie”
(křížová cesta s 13 kapličkami s kamennými relié
fy Kristova utrpení) a renesanční zámek Raduň
s oranžérií.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Platforma widokowa Bezruča – Hradec nad Moravicí 3,5 km
2) Wieża widokowa „Slatina” 7,2 km
3) Wieża miejska „Hláska” – Opava 9,9 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Bezručova vyhlídka – Hradec nad Moravicí 3,5 km
2) Rozhledna „Slatina“ 7,2 km
3) Městská věž „Hláska“ – Opava 9,9 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Šibenice” – Stěbořice
Betonowa budowla o wysokości 12,6 m jest nietypową architektonicznie, współczesną wieżą widokową, która przypomina bunkier wojenny. Znajduje się na wzgórzu o tej samej
nazwie w miejscowości Stěbořice. W pobliżu wieży znajduje
się „wojskowy plac ćwiczeń“ dla dzieci oraz stała ekspozycja, dotycząca budowy bunkrów na ziemi opawskiej. Z wieży
możemy oglądać przepiękne widoki na Opawę, Płaskowyż
Głubczycki, na Wielki i Mały Roudný i na najwyższy szczyt Morawsko-Śląskiego Kraju – Pradziad w Jesionikach. Przy sprzyjających warunkach pogodowych zobaczymy także Beskidy.

Rozhledna
„Šibenice“ – Stěbořice
Celobetonová stavba s výškou 12,6 m je architektonicky
atypickou rozhlednou připomínající vojenský bunkr. Nachází se na stejnojmenném vrchu v obci Stěbořice. Zázemí rozhledny doplňuje „vojenské cvičiště“ pro děti a vnitřní stálá
expozice o výstavbě bunkrů na Opavsku. Z rozhledny se nabízí nádherné výhledy na Opavu a Opavskou pahorkatinu, na
Velký a Malý Roudný a na nejvyšší horu Moravskoslezského
kraje, Praděd v Jeseníkách. V případě pěkného počasí také
na B
 eskydy.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Obec Stěbořice
sezónně
dobrovolné vstupné
52
12,6 m
375 m n.m.
vzdálenost cca 250 m
vzdálenost cca 7 km
vzdálenost cca 1,5 km
(D1) – vzdálenost cca 42 km

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°57’13.098”N, 17°46’40.319”E

Gmina Stěbořice
sezonowo
dobrowolny datek
52
12,6 m
375 m n.p.m.
odległość ok. 250 m
odległość ok. 7 km
odległość ok. 1,5 km
(D1) – odległość ok. 42 km

Niedaleko wieży widokowej (5 km) można zwiedzić
zabytek techniki – bunkier przeciwpiechotny „U trigonometru” w Milostovicach z 1938 roku. Kolejną,
tym razem atrakcją przyrodniczą, do polecenia jest
Arboretum Nový Dvůr, gdzie można obejrzeć bogatą kolekcję dendrologiczną „Drzew pięciu kontynentów”. Rośnie tu ponad 7000 gatunków roślin.
Arboretum słynie z dużej kolekcji gatunku różaneczników, należącej do najbogatszych w Czechach.
Nedaleko rozhledny (5 km) lze navštívit technickou
památku – pěchotní srub „U trigonometru“ z roku
1938 v Milostovicích. Další, tentokrát přírodní atrak
tivitou, je Arboretum Nový Dvůr, kde lze zhlédnout
bohatou dendrologickou sbírku s názvem „Dřeviny
pěti světadílů“. Roste zde na 7 tisíc druhů rostlin
a dřevin. Arboretum proslavila velká sbírka rododendronů, která patří k nejbohatším v ČR.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża miejska „Hláska” – Opava 9 km
2) Wieża widokowa „Sosnová” 10 km
3) Platforma widokowa Bezruča – Hradec nad Moravicí 12,6 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Městská věž „Hláska“ – Opava 9 km
2) Rozhledna „Sosnová“ 10 km
3) Bezručova vyhlídka – Hradec nad Moravicí 12,6 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Zamek Štramberk
z wieżą Trúba
Średniowieczne ruiny zamku z wieżą Trúba (reg. Kulatina)
o wysokości 40 m są dominującą „ozdobą“ miasta Štramberk.
Wieża stała się turystyczną wieżą widokową prawie 120 lat
temu. W czasie dobrej pogody wieża daje nam piękne widoki
na miasta Nový Jičín i Příbor, a także na pobliskie wierzchołki
Bílej hory, czy odleglejszą panoramę Jesioników i Beskidów.
Poznając tę okolicę można odwiedzić ciekawe miejsca przyrodnicze, np. park z jaskinią Šipka, która jest znaczącym znaleziskiem pozostałości życia prehistorycznego.

Hrad Štramberk
s věží Trúba
Středověká zřícenina hradu s věží Trúba (lidově Kulatina), vy
sokou 40 m, je dominantní „ozdobou“ města Štramberk. Věž
se stala turistickou rozhlednou před téměř 120 lety. Za dob
rého počasí se z rozhledny nabízí krásné výhledy na města
Nový Jičín a Příbor, ale také na blízké vrcholky Bílé hory či
vzdálenější panorama Jeseníků a Beskyd. Navštívit lze další
zajímavá místa, např. nedaleký Národní sad s jeskyní Šipka,
jež je významným nalezištěm pozůstatků pravěkého života.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Město Štramberk
sezónně
vstup placený
172
40 m
450 m n.m
vzdálenost cca 1,2 km
vzdálenost cca 2 km
vzdálenost cca 350 m
(D48) – vzdálenost cca 11 km
(sjezd Nový Jičín)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°35’32.487”N, 18°6’58.554”E

Miasto Štramberk
sezonowo
wstęp płatny
172
40 m
450 m n.p.m.
odległość ok. 1,2 km
odległość ok. 2 km
odległość ok. 350 m
(D48) – odległość 11 km (zjazd Nový Jičín)

W odległości ok. 300 m od wieży widokowej znajduje się muzeum pochodzącego z niedalekiej Kopřivnicy Zdeňka Buriana, który w Štramberku czerpał
inspirację dla swoich rysunków i ilustracji. Muzeum
stanowi element zespołu drewnianych chałup i domów, wąskich uliczek, murków i pozostałości murów miejskich, tworzących malowniczą i zachowaną
część historycznego miasta Štramberk – miejską
strefę ochrony zabytków. Niedaleko można obejrzeć narodowy pomnik przyrody – Sad Narodowy
z jaskinią Šipka.
Ve vzdálenosti cca 300 m od rozhledny se nachází
muzeum významného rodáka z nedaleké Kopřivnice, Zdeňka Buriana, který ve Štramberku čerpal
inspiraci pro své kresby a ilustrace. Toto muzeum
je součástí souboru roubených chalup a domků,
úzkých uliček, zídek a pozůstatků hradeb tvořících
malebnou a zachovalou část historického města Štramberk – městskou památkovou rezervaci.
Nedaleko je možné zhlédnout národní přírodní památku – Národní sad s jeskyní Šipka.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Bílá hora” 0,7 km
2) Platforma widokowa Bezruča – Kopřivnice 3 km
3) Wieża widokowa „Velký Javorník” 7,9 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Bílá hora“ 0,7 km
2) Bezručova vyhlídka – Kopřivnice 3 km
3) Rozhledna „Velký Javorník“ 7,9 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Těchanovická vyhlídka”
W maju 2018 roku uroczyście udostępniono nowo wybudowaną drewnianą wieżę „Těchanovická vyhlídka”, jej wysokość
sięga prawie 12 m. Z wieży można zobaczyć zarówno przyległe miejscowości, zalew Kružberk na rzece Morawica, a także
były wulkan Velký Roudný oraz majestatyczny Pradziad. Przy
okazji pieszej wycieczki warto odwiedzić niedaleką Raabovou sztolnię w miejscowości Zálužné.

Rozhledna
„Těchanovická vyhlídka“
V květnu 2018 byla slavnostně zpřístupněna nově vybudova
ná dřevěná rozhledna „Těchanovická vyhlídka“, jejíž výška
dosahuje necelých 12 m. Z rozhledny lze shlédnout nejen
přilehlé obce či vodní nádrž Kružberk na řece Moravici, ale
také bývalou sopku Velký Roudný a majestátný Praděd. Při
samotném pěším výletě doporučujeme navštívit nedalekou
Raabovu štolu v Zálužné.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
vlak
dálnice

Obec Staré Těchanovice
celoroční
volně přístupné
39
11,85 m
495 m n.m.
vzdálenost cca 645 m
vzdálenost cca 645 m
vzdálenost cca 3,9 km
vzdálenost od exit 321
nebo 330 cca 32 km (D1)

Informacje ogólne
Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
pociąg
autostrada
GPS 49°48’58.615”N, 17°40’51.814”E

Gmina Staré Těchanovice
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
39
11,85 m
495 m n.p.m.
odległość ok. 645 m
odległość ok. 645 m
odległość ok. 3,9 km
odległość od zjazdu 321
lub 330 ok 32 km (D1)

Fenomenem regionu jest Kraina Łupka, o czym
można się przekonać oglądając niedaleką Sztolnię Raaba. Miłośnikom historycznej architektury
można polecić zwiedzanie dawnego uzdrowiska
Jánské Koupele, które powstało prawdopodobnie
w 1811 roku. A obecnie „słoneczne” kąpiele można
znaleźć tuż przy wieży widokowej.
Fenoménem oblasti je Krajina Břidlice, o čemž je
možné se přesvědčit při návštěvě nedaleké Raabovy štoly. Milovníkům dobové architektury lze
doporučit návštěvu bývalých lázní Jánské Koupele,
které vznikly pravděpodobně v roce 1811. A lázně,
tentokrát „sluneční”, lze nalézt přímo u samotné
rozhledny.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Halaška” 5,2 km
2) Wieża widokowa „Vikštejn” 6,7 km
3) Platforma widokowa Bezruča – Hradec nad Moravicí 14,1 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Halaška“ 5,2 km
2) Vyhlídková věž „Vikštejn“ 6,7 km
3) Bezručova vyhlídka – Hradec nad Moravicí 14,1 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Velký Javorník”
Drewniana wieża widokowa wraz z jej otoczeniem została zbudowana w 2013 roku na górze o tej samej nazwie
(918 m n.p.m.), na południowy zachód od Frenštátu pod
Radhoštěm. Miejscowa malownicza architektura miała także
wpływ na wygląd wieży. Budowla mierzy ok. 26 m, a zwiedzającym umożliwia widoki od rejonu Poodří, aż po Łysą
Górę z dwóch punktów wysokościowych (15 m i 20 m).

Rozhledna
„Velký Javorník“
Dřevěná rozhledna se zázemím byla postavena v roce 2013
na stejnojmenném kopci (918 m n.m.) jihozápadně od Frenš
tátu pod Radhoštěm. Malebná místní architektura se přenes
la také na její celkovou podobu. Stavba měří cca 26 m a ná
vštěvníkům nabízí výhledy od oblasti Poodří až po Lysou horu
hned ze dvou výškových bodů (15 m a 20 m).

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Město Frenštát pod Radhoštěm
celoroční
volně přístupné
105
25,915 m
918 m n.m.
vzdálenost cca 5 km (sedlo Pindula)
vzdálenost cca 5,5 km
vzdálenost cca 5 km
(D48) – vzdálenost cca 20 km (exit 30)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°31’38.230”N, 18°9’39.140”E

Miasto Frenštát pod Radhoštěm
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
105
25,915 m
918 m n.p.m.
odległość ok. 5 km (parking na Pinduli)
odległość ok. 5,5 km
odległość ok. 5 km
(D48) – odległość ok. 20 km (zjazd 30)

Na Velký Javorník najlepiej wyruszyć z Frenštátu
pod Radhoštěm. Na początku wycieczki warto
zwiedzić Muzeum Frenštátu, które przedstawia
historię i przyrodę regionu. Do wieży widokowej
można pójść ścieżką edukacyjną Beskydské nebe
(Beskidzkie Niebo), która prowadzi wokół obiektu
skoczni narciarskich Jiřego Raški, przez ekspozycję Życie w koronach drzew, przez Horečky na sam
szczyt Velký Javorník.
Nejlepší je vyrazit na Velký Javorník přímo z Frenš
tátu pod Radhoštěm. Výlet doporučujeme zahájit
návštěvou Muzea Frenštátu, které představuje
historii a přírodu zdejšího okolí. K samotnému
výstupu k rozhledně lze využít naučnou stezku
Beskydské nebe, která vede kolem skokanského
areálu Jiřího Rašky, dále pak přes expozici Život
v korunách stromů a Horečky až na samotný vrchol
Velkého Javorníku.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Platforma widokowa Bezruča – Kopřivnice 7 km
2) Wieża widokowa „Bílá hora” 7,8 km
3) Zamek Štramberk z wieżą Trúba 7,9 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Bezručova vyhlídka – Kopřivnice 7 km
2) Rozhledna „Bílá hora“ 7,8 km
3) Hrad Štramberk s věží Trúba 7,9 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
Veselská
Z wieży widokowej o wysokości 10 metrów roztaczają się widoki nie tylko na tereny Bramy Morawskiej. To obiekt futurystyczny o betonowej podstawie, obsypany łupkiem, który
jest jedną z typowych dla tego regionu skał. Ławeczki zlokalizowane w otoczeniu wieży są czarno-białe i w krajobrazie
tworzą partię szachów (skoczek, pionek, goniec, wieża = wieża widokowa).

Veselská rozhledna
Z desetimetrové rozhledny se nabízí výhledy nejen na Mo
ravskou bránu. Jedná se o futuristickou stavbu s betonovým
podstavcem obsypaným břidlicí, jednou ze zdejších typických
hornin. Posezení v okolí rozhledny jsou v černobílé barvě
a v krajině rozehrávají šachovou partii (jezdec, pěšec, střelec,
věž = rozhledna).

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
vlak
bus
dálnice

Informacje ogólne

Město Odry
celoroční
volně přístupné
43
13,9 m
547 m n.m.
vzdálenost 20 m
vzdálenost cca 5 km
vzdálenost cca 5 km
(D1) – vzdálenost cca 10 km (exit 321)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
pociąg
autobus
autostrada

GPS 49°38’35.369”N, 17°48’33.441”E

Miasto Odry
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
43
13,9 m
547 m n.p.m.
odległość ok. 20 m
odległość ok. 5 km
odległość ok. 5 km
(D1) – odległość ok. 10 km (zjazd 321)

Niedaleko wieży widokowej znajduje się historyczna Kopalnia Flaschara z przełomu XIX i XX wieku,
gdy w regionie swój szczyt rozwoju osiągał przemysł łupkowy. Trasa zwiedzania obejmuje 400 m
udostępnionych korytarzy, kilka komór wydobywczych oraz trasę wyciągową zainstalowaną w kominie łączącym o wysokości 20 metrów. Warto także
zwiedzić Muzeum Ziemi Oderskiej w Odrách, ścieżkę edukacyjną Srebrny Chodnik, Srebrne Jeziorko
oraz młyn wodny Wesselsky w Loučkach.
Nedaleko rozhledny se nachází historické důlní
dílo Flascharův důl z přelomu 19. a 20. století, kdy
v oblasti kulminoval rozvoj břidlicového průmyslu.
Prohlídkový okruh nabízí 400 m zpřístupněných
chodeb, několik dobývacích komor a lezní oddělení
nainstalované ve 20 m vysokém spojovacím komínu. Za návštěvu stojí také Muzeum Oderska v Odrách, naučná stezka Stříbrný chodník, Stříbrné jezírko nebo Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Pohoř-Olšová” 5,3 km
2) Wieża widokowa „Blahutovice” 8 km
3) Wieża strażnicza zamku Starý Jičín 10,7 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Pohoř-Olšová“ 5,3 km
2) Rozhledna „Blahutovice“ 8 km
3) Strážní věž hradu Starý Jičín 10,7 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
„Vikštejn”
Punkt widokowy na ruinach zamku Vikštejn (obiekt zabytkowy objęty ochroną) mieści się na wysokim skalnym urwisku
nad rzeką Morawicą. Historia powstania zamku sięga drugiej
poł. XIII wieku. Z punktu widokowego można zobaczyć dolinę
rzeki i niedaleką pagórkowatą okolicę.

Vyhlídková věž
„Vikštejn“
Vyhlídka zříceny hradu Vikštejn (chráněná kulturní památka)
ční na vysokém skalním ostrohu nad řekou Moravicí. Historie
vzniku hradu sahá do druhé poloviny 13. století. Z vyhlídky
lze spatřit údolí řeky a nedalekou kopcovitou krajinu.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
vlak
dálnice

Informacje ogólne

Obec Radkov
celoroční
bezplatný / volně přístupné
23
cca 15 m
475 m n.m.
vzdálenost cca 0,5 km
vzdálenost cca 3 km
vzdálenost cca 8 km
vzdálenost cca 28 km (sjezd u Fulneku)

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
pociąg
autostrada

GPS 49°48’15.547”N, 17°46’23.512”E

Gmina Radkov
przez cały rok
bezpłatny / ogólnodostępny
23
ok. 15 m
475 m n.p.m.
odległość ok. 0,5 km
odległość ok. 3 km
odległość ok. 8 km
odległość ok. 28 km (zjazd Fulnek)

Najbliższą atrakcją wieży widokowej jest muzeum
gminne „Życie na wsi” w niedalekiej miejscowości
Radkov, przedstawiające trudne życie wieśniaków.
Warto też zwiedzić atrakcję przyrodniczą oddaloną
o ok. 5 km – zaporę Kružberk, będącą głównym rezerwuarem wody pitnej dla szerokich okolic (ziemi
opawskiej i ostrawskiej).
Nejbližší atraktivitou vyhlídkové věže je v nedaleké
obci Radkov obecní muzeum „Život na venkově”,
připomínající nelehký život venkovanů. Za návštěvu
pak stojí i přírodní zajímavost vzdálená cca 5 km,
a to Kružberská přehrada, která je hlavním zdrojem
pitné vody pro široké okolí (Opavsko i Ostravsko).

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa „Těchanovická vyhlídka” 6,7 km
2) Platforma widokowa Bezruča – Hradec nad Moravicí 8,9 km
3) Wieża widokowa „Halaška” 11,8 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna „Těchanovická vyhlídka“ 6,7 km
2) Bezručova vyhlídka – Hradec nad Moravicí 8,9 km
3) Rozhledna „Halaška“ 11,8 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
w Baborowie
Zapraszamy na szlak „SILESIANKA”, do odwiedzenia wieży
widokowej w miejscowości Baborów. Z tarasu widokowego
rozciąga się widok na pobliskie miejscowości oraz góry Wysoki Jesionik. Obok wieży znajduje się miejsce na odpoczynek
oraz tablice edukacyjne „FAUNA” i „ FLORA” oraz ścieżka edukacyjna „Wodny Świat”.

Rozhledna v Baborowie
Přijměte pozvání k návštěvě rozhledny v Baborowě na stezce „SILESIANKA”. Z vyhlídkové terasy se naskýtá výhled na
okolní obce a Hrubý Jeseník. U věže je turistické odpočívadlo, naučné tabule „FAUNA” a „FLÓRA” a naučná stezka
„Vodní svět”.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
vlak
dálnice

Informacje ogólne

Baborów
celoroční
zdarma/volně přístupný
28
6,9 m
244 m n.m.
vzdálenost cca 20 m
vzdálenost cca 690 m
vzdálenost cca 20 km
vzdálenost cca 54 km výjezd z A4

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
pociąg
autostrada

GPS 50°09’07.8”N, 17°59’47.7”E

Baborów
przez cały rok
wstęp bezpłatny
28
6,9 m
244 m n.p.m.
odległość ok. 20 m
odległość ok. 690 m
odległość ok. 20 km
odległość ok. 54 km zjazd z A4

Warto zobaczyć drewniany kościół cmentarny
św. Józefa – wybudowany w latach 1700–1702,
który jest oddalony od wieży 1200 m. Natomiast
w Parku Miejskim w Baborowie znajduje się interesująca ścieżka edukacyjna ukazująca życie i dawne
rzemiosła mieszkańców Baborowa. Ponadto przy
wieży widokowej znajduje się teren rekreacyjny
z niewielkim zbiornikiem wodnym oraz ciekawą
ścieżką edukacyjną na temat gospodarki wodnej
i historycznych sposobów poboru wody.
Za prohlídku stojí hřbitovní kostel sv. Josefa postavený v letech 1700 – 1702, který se nachází ve
vzdálenosti 1200 m od rozhledny. V Městském
parku v Baborowě se pak nachází zajímavá na
učná stezka, která seznamuje s životem a dávnými
řemesly obyvatel Baborowa. U rozhledny najdete
rekreační areál s malou vodní nádrží a zajímavou
naučnou stezkou věnovanou vodnímu hospodářství a historickým způsobům jímání vody.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa w Pietrowicach Wielkich – ok.10 km
2) Wieża widokowa we Włodzieninie – ok. 12 km
3) Wieża widokowa w Starym Ratuszu Miejskim
w Głubczycach – ok. 13 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna v Pietrowicach Wielkich – cca 10 km
2) Vyhlídková věž ve Włodzieninie – cca 12 km
3) Vyhlídková věž v staré městské radnici
v Głubczycach – cca 13 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
w Starym Ratuszu
Miejskim w Głubczycach
Zapraszamy do odwiedzenia kolejnego obiektu na szlaku
„SILESIANKA” tj. wieży widokowej w Głubczycach, znajdującej się w samym centrum miasta w Starym Ratuszu Miejskim.
Taras widokowy wieży powstał w XX w. W dzisiejszym Ratuszu mieści się muzeum i biblioteka.

Vyhlídková věž
v staré městské radnici
v Głubczycach
Přijměte pozvání k návštěvě dalšího objektu na stezce „SILE
SIANKA”, rozhledny v Głubczycích, která se nachází v samot
ném centru města v budově Staré městské radnice. Vyhlídková terasa rozhledny vznikla ve 20. století. Dnes v budově
radnice sídlí muzeum a knihovna.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
dálnice / rychlostní silnice

Informacje ogólne

Město Głubczyce
sezónně: duben – listopad
placené vstupné
180
54 m
cca 320 m n.m.
vzdálenost cca 50 m
vzdálenost cca 950 m od PKS
vzdálenost cca 55 km od A4,
cca 350 m od DK 38

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
autostrada / droga
szybkiego ruchu

GPS 50° 12’ 0.8496” N, 17° 49’ 48.3489”E

Miasto Głubczyce
sezonowo: kwiecień – listopad
wstęp płatny
180
54 m
ok. 320 m n.p.m.
odległość ok. 50 m
odległość ok. 950 m od PKS
odległość ok. 55 km od A4,
ok. 350 m od DK 38

Polecamy odwiedzić Powiatowe Muzeum Ziemi
Głubczyckiej, które mieści się w Starym Ratuszu
Miejskim oraz zobaczyć monumentalny Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w stylu gotyckim i kościół klasztorny z XVIII w. oo. Franciszkanów, które znajdują się w odległości ok. 250 m
od wieży. Nieco dalej zlokalizowana jest promenada
– Park Miejski założony nad rzeką Psiną w połowie
XIX wieku z pięknymi fontannami i tężnią solankową (na jego krańcu wschodnim duży plac zabaw dla
dzieci, a na zachodnim mały park linowy dla dzieci).
Doporučujeme návštěvu Okresního muzea Głubczycka, které sídlí v budově Staré městské radnice,
a prohlídku monumentálního gotického farního
kostela Narození Panny Marie a františkánského
klášterního kostela z 18. století, které se nachází ve
vzdálenosti cca 250 m od rozhledny. O něco dál pak
najdete promenádu – Městský park založený u řeky
Ciny v polovině 19. století s krásnými kašnami a so
lankovou gradovnou (na jeho východním okraji je
velké dětské hřiště a na západním malý lanový park
pro děti).

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża Widokowa we Włodzieninie – ok. 10 km
2) Wieża widokowa w Baborowie – ok. 13 km
3) Wieża widokowa w Pietrowicach Wielkich – ok. 22 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Vyhlídková věž ve Włodzieninie – cca 10 km
2) Rozhledna v Baborowie – cca 13 km
3) Rozhledna v Pietrowicach Wielkich – cca 22 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Platforma widokowa
w Grabówce
Zapraszamy do odwiedzenia platformy widokowej w Grabówce. Roztacza się stąd wyjątkowy widok obejmujący Wielikąt, a dzięki zamontowanej lunecie można również podziwiać panoramę gór. Pasma gór ilustruje znajdująca się przy
platformie tablica, na której przedstawione są również zwierzęta żyjące na tym terenie. Wielikąt to urzekający kompleks
stawów oraz jedna z największych ptasich ostoi w Polsce.

Vyhlídkové místo
v Grabówce
Zveme vás k návštěvě vyhlídkového místa v Grabówce. Na
skýtá se odtud výjimečný výhled na rezervaci Wielikąt a díky
nainstalovanému dalekohledu můžete obdivovat také panorama hor. Horská pásma zobrazuje tabule umístěná u vyhlídky, na které jsou zobrazena i zvířata, která v okolí žijí. Wielikąt
je úchvatný komplex rybníků a jedna z největších ptačích oblastí v Polsku.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
vlak
dálnice

Informacje ogólne

Grabówka (Obec Lubomia)
celoroční
zdarma/volně přístupný
9
2,6 m
222,5 m n.m.
vzdálenost cca 20 m
vzdálenost cca 270 m
vzdálenost cca 12 km
vzdálenost cca 13,7 km od A1

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
pociąg
autostrada

GPS 50°01’40.2”N, 18°18’54.4”E

Grabówka (Gmina Lubomia)
przez cały rok
wstęp bezpłatny
9
2,6 m
222,5 m n.p.m.
odległość ok. 20 m
odległość ok. 270 m
odległość ok. 12 km
odległość ok. 13,7 km od A1

W pobliżu platformy znajduje się Kaplica pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej w Grabówce oraz Wiejski
Dom Kultury. W odległości ok. 500 m od platformy znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy
obejmujący kompleks stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego „Wielikąt”. Obszar ten został
włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Poblíž vyhlídkového místa se nachází Kaple Matky
Boží Čenstochovské v Grabówce a Venkovský kulturní dům. Ve vzdálenosti cca 500 m od vyhlídky
najdete přírodně krajinářský areál s rybníky Rybničního hospodářství „Wielikąt“. Tato oblast patří do
evropské soustavy Natura 2000.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża i platforma widokowa w Pogrzebieniu – ok. 4 km
2) Wieża widokowa na Ruinach Zamku w Tworkowie – ok. 6 km
3) Platforma widokowa w Arboretum Bramy Morawskiej
w Raciborzu – ok. 9 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna a vyhlídkové místo v Pogrzebieniu – cca 4 km
2) Vyhlídková věž na zřícenině hradu v Tworkowie – cca 6 km
3) Vyhlídkové místo v Arboretu Moravské brány
v Raciborzu – cca 9 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
na Granicznych
Meandrach Odry
Zapraszamy w okolice dawnego przejścia granicznego w Chałupkach gdzie rzeka Odra tworzy niepowtarzalne malownicze
zakola. Obejmują one około 7 kilometrów biegu rzeki, którego fragment można zobaczyć z wieży widokowej. To jedyna
wieża na szlaku chronionego obszaru Natura 2000 zwanym
„Graniczne Meandry Odry”.

Rozhledna na Hraničních
meandrech Odry
Zveme vás na místo poblíž bývalého hraničního přechodu
v Bohumíně – Chałupkách, kde řeka Odra tvoří neopakovatelné, malebné zákruty. Vyskytují se na 7 kilometrech toku
a část z nich můžete vidět z rozhledny. Je to jediná rozhledna
na stezce, která se nachází na území chráněné oblasti Natura
2000 s názvem „Hraniční meandry Odry”.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
vlak
dálnice

Informacje ogólne

Chałupki (Obec Krzyżanowice)
sezónní: březen-prosinec
zdarma / volně přístupný
114
27,03 m
195 m n.m.
vzdálenost cca 900 m
vzdálenost cca 3 km
vzdálenost cca 3,5 km
vzdálenost cca 11 km od A1

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
pociąg
autostrada

GPS 49°56’06.1”N, 18°20’28.7”E

Chałupki (Gmina Krzyżanowice)
sezonowo: marzec-grudzień
wstęp bezpłatny
114
27,03 m
195 m n.p.m.
odległość ok. 900 m
odległość ok. 3 km
odległość ok. 3,5 km
odległość ok. 11 km od A1

Meandry Odry to unikatowy w skali europejskiej
obszar chronionej fauny i flory, wpisany do europejskiej sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.
Warto również odwiedzić położony ok. 3 km od wieży Zamek w Chałupkach oraz zobaczyć Most Jubileuszowy Cesarza Franciszka Józefa I.
Meandry Odry jsou evropskou unikátní oblastí
chráněné fauny a flóry, která patří k evropské soustavě chráněných oblastí Natura 2000. Za návštěvu
stojí i zámek v Chałupkách, vzdálený od rozhledny
3 km. Další zajímavostí je Jubilejní most císaře Františka Josefa I.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Platforma widokowa w Grabówce – ok. 10 km
2) Wieża widokowa na Ruinach Zamku w Tworkowie – ok. 11 km
3) Wieża widokowa Nowego Ratusza – Ostrava – ok. 11 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Vyhlídkové místo v Grabówce – cca 10 km
2) Vyhlídková věž na zřícenině hradu v Tworkowie – cca 11 km
3) Vyhlídková věž Nové radnice – Ostrava – cca 11 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Dwupoziomowa
platforma widokowa
w Mszanie
Zapraszamy do odwiedzenia dwupoziomowej platformy wi
dokowej w Mszanie, przy której umieszczone są tablice
przedstawiające historię górnictwa. Tablice zawierają informacje o zamkniętych oraz obecnie jeszcze działających kopalniach m.in. Borynia, Jastrzębie, Zofiówka i Marcel, które
można zobaczyć z platformy.

Dvoupodlažní
vyhlídkové místo
v Mszanie
Zveme vás k návštěvě dvoupodlažního vyhlídkového místa
v Mszaně, u něhož stojí tabule popisující dějiny hornictví.
Tabule obsahují informace o zavřených i stále provozovaných
dolech, mj. Borynia, Jastrzębie, Zofiówka a Marcel, které
můžete z vyhlídkového místa vidět.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
vlak
dálnice

Informacje ogólne

Mszana
celoroční
zdarma/volně přístupný
44
248 m n.m.
vzdálenost cca 50 m
vzdálenost cca 200 m
vzdálenost cca 8 km
vzdálenost cca 1 km výjezd z A1

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
pociąg
autostrada

GPS 49°58’00.1”N, 18°31’41.2”E

Mszana
przez cały rok
wstęp bezpłatny
44
248 m n.p.m.
odległość ok. 50 m
odległość ok. 200 m
odległość ok. 8 km
odległość ok. 1 km zjazd z A1

Platforma połączona jest „Parkiem Aktywnej Rekreacji” – terenem rekreacyjnym, w którym znajdują się place zabaw, siłownia plenerowa, skate park
i ścieżki spacerowe. W pobliżu platformy znajduje
się miejsce postoju dla pojazdów turystycznych –
unikatowy na skalę regionu produkt turystyczny
Gminy Mszana. Na turystów podróżujących kamperami czeka tu wygodny, dobrze oświetlony parking
z dostępem do przyłączy oraz wygodną altanką.
W odległości ok. 3,5 km od platformy znajduje się
Centrum rekreacyjno-sportowe w Połomi na wolnym powietrzu oraz kryta pływalnia.
Vyhlídkové místo je spojené s „Parkem aktivní
rekreace” – rekreačním areálem, kde se nachází
dětská hřiště, venkovní posilovna, skate park a vycházkové trasy. Poblíž vyhlídky je stanoviště pro
karavany, které je v regionu unikátním produktem
cestovního ruchu obce Mszana. Turisté cestující
karavany zde najdou pohodlné, dobře osvětlené
parkoviště s přístupem k přípojkám a komfortním
altánem. Ve vzdálenosti cca 3,5 km od vyhlídky můžete využít venkovní Rekreační a sportovní centrum
v Połomi a krytý bazén.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Baszta Rycerska w Wodzisławiu Śląskim – ok. 6 km
2) Wieża widokowa na Granicznych Meandrach Odry – ok. 14 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rytířská bašta ve Wodzisławiu Śląskim – cca 14 km
2) Rozhledna na Hraničních meandrech Odry – cca 14 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021

Szczegóły na / Podrobnosti na: www.silesianka.eu

SILESIANKA

silesianka_plcz

Wieża widokowa
w Pietrowicach Wielkich
Zapraszamy do odwiedzenia kolejnego obiektu na szlaku
„SILESIANKA” tj. wieży widokowej w Pietrowicach Wielkich,
usytuowanej przy zabytkowym drewnianym kościółku pątniczym pw. Świętego Krzyża. Przy dobrej pogodzie z wieży
widać Bramę Morawską oraz przedgórze Beskidu Śląskiego
i Sudetów. Po zejściu z wieży można odpocząć w pobliskiej
tężni solankowej i pospacerować w otoczeniu zieleni. W pobliżu wieży znajduje się również punkt naprawy rowerów
oraz parking samochodowy.

Rozhledna
v Pietrowicach Wielkich
Zveme vás k návštěvě dalšího objektu na stezce „SILESIANKA”,
rozhledny v Pietrowicach Wielkich, která stojí u historického
dřevěného poutního kostelíku sv. Kříže. Za dobrého počasí
je z rozhledny vidět Moravskou bránu a podhůří Slezských
Beskyd a Krkonošsko-jesenické subprovincie. Po návštěvě
rozhledny si můžete odpočinout v nedaleké solankové gra
dovně a užít si procházku uprostřed zeleně. Poblíž rozhledny
také najdete místo pro opravu kola a parkoviště pro auta.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
dálnice

Informacje ogólne

Pietrowice Wielkie
celoroční
zdarma/volně přístupný
100
21,68 m
230,17 m n.m.
vzdálenost cca 10 m
vzdálenost cca 1,3 km
vzdálenost cca 35 km od A1

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
autostrada

GPS 50°04’26.9”N, 18°03’59.1”E

Pietrowice Wielkie
przez cały rok
bezpłatny
100
21,68 m
230,17 m n.p.m.
odległość ok. 10 m
odległość ok. 1,3 km
odległość ok. 35 km od A1

Zapraszamy do odwiedzenia drewnianego pątniczego Kościółka pw. Świętego Krzyża, wzniesionego w 1667 r., przebudowanego do obecnych
kształtów w połowie XVIII w. Warto również zobaczyć Pałac zbudowany ok. 1800 r. w Krowiarkach.
Należał on do rodów Strachwitzów, Gaszynów oraz
znanych górnośląskich przemysłowców Donnersmarcków. W II poł. XIX w. zyskał neorenesansowy
i neobarokowy wygląd.
Přijměte pozvání k návštěvě dřevěného poutního
kostelíku sv. Kříže, postaveného v roce 1667, který
byl do dnešní podoby přestavěn v polovině 18. sto
letí. Za zhlédnutí stojí zámek v Krowiarkách z roku
1800. Patřil rodům Strachwitzů, Gaszynů a známým
hornoslezským průmyslníkům Donnersmarckům.
Ve 2. polovině 19. století byl upraven v novorenesančním a novobarokním stylu.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa w Baborowie – ok.10 km
2) Wieża widokowa na Ruinach Zamku w Tworkowie – ok.14 km
3) Platforma widokowa w Arboretum Bramy Morawskiej
w Raciborzu – ok. 15 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna v Baborowie – cca 10 km
2) Vyhlídková věž na zřícenině hradu v Tworkowie – cca 14 km
3) Vyhlídkové místo v Arboretu Moravské brány
v Raciborzu – cca 15 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża i platforma
widokowa
w Pogrzebieniu
Kolejnym obiektem na szlaku „SILESIANKA” jest zbudowana w Pogrzebieniu platforma oraz wieża widokowa. Obiekt
zlokalizowano na wzniesieniu, którego zbocze sięga doliny
Odry. Z wieży rozciąga się panorama zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz a na horyzoncie w kierunku zachodnim,
widać Jesioniki z Pradziadem, w kierunku południowym Łysą
Górę – w Beskidzie Śląsko-Morawskim, południowo wschodnim – Beskid Śląski a na wschodzie Hałda Szarlota.

Rozhledna a vyhlídkové
místo v Pogrzebieniu
Dalším objektem na stezce „SILESIANKA” je vyhlídkové místo
a rozhledna v Pogrzebieni. Objekt stojí na kopci, jehož úbočí
klesá do údolí Odry. Z rozhledny se naskýtá výhled na proti
povodňovou nádrž Racibórz. Na západním horizontu je vidět
Jeseníky s Pradědem, směrem na jih Lysou horu v Moravsko
slezských Beskydech, směrem na jihovýchod Slezské Besky
dy a na východě haldu Szarlota.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
dálnice

Informacje ogólne

Pogrzebień (Obec Kornowac)
sezónní: od 16. března do 30. listopadu
volně přístupné
40
19,72 m
291 m n. m.
vzdálenost cca 10 m
vzdálenost cca 1 km
vzdálenost cca 18 km od A1

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
autostrada

GPS 50° 3’32.14”N, 18°17’40.57”E

Pogrzebień (Gmina Kornowac)
sezonowo: od 16 marca do 30 listopada
wstęp bezpłatny
40
19,72 m
291 m n.p.m.
odległość ok. 10 m
odległość ok. 1 km
odległość ok. 18 km od A1

Niedaleko wieży i platformy widokowej znajduje się ścieżka
edukacyjna po Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Bociek” w Pogrzebieniu. Ścieżka o dł. ok 4 km przebiega przez
malownicze obszary gminy Kornowac. Ścieżka jest dostępna
zarówno dla pieszych turystów, jak i rowerzystów. Na ścieżce
usytuowana jest platforma obserwacyjna wraz z miejscem rekreacyjnym. Informacje o atrakcjach przyrodniczych znajdują
się na tablicach informacyjnych w języku polskim i czeskim.
W sołectwie Pogrzebień można zobaczyć Pałac Baildona
w Pogrzebieniu, z którego historią związany jest wątek poety romantycznego Josepha von Eichendorffa. Pałac jest
niedostępny dla zwiedzających. Vis a vis pałacu znajduje się
miejsce rekreacyjne dla odwiedzających. W gminie Kornowac
warto również zobaczyć XIX-wieczny Pałac w Rzuchowie.
Poblíž vyhlídkového místa a rozhledny se nachází naučná
stezka, která vede Přírodně krajinářským parkem „Bociek”
v Pogrzebieni. Stezka je dlouhá přibližně 4 km a prochází
přes malebná území obce Kornowac. Stezka je určena pěším
turistům a také cyklistům. Na stezce najdete pozorovatelnu
s odpočívadlem. Přírodní zajímavosti jsou popsány na informačních tabulích v českém a polském jazyce. V části Pogrzebień se nachází Baildonův zámek, s jehož historií je spojen
i příběh romantického básníka Josepha von Eichendorffa. Zámek je návštěvníkům nepřístupný. Naproti zámku je odpočinkové turistické místo. V obci Kornowac stojí za vidění zámek
v Rzuchowě z 19. století.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Platforma widokowa w Grabówce – ok. 4 km
2) Platforma widokowa w Arboretum Bramy Morawskiej
w Raciborzu – ok. 5 km
3) Wieża widokowa na Ruinach Zamku w Tworkowie – ok. 7 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Vyhlídkové místo v Grabówce – cca 4 km
2) Vyhlídkové místo v Arboretu Moravské brány
v Raciborzu – cca 5 km
3) Vyhlídková věž na zřícenině hradu v Tworkowie – cca 7 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Platforma widokowa
w Arboretum Bramy
Morawskiej w Raciborzu
Zapraszamy do odwiedzenia Platformy widokowej w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, z poziomu której pięknie prezentuje się żywopłotowy labirynt zwany „Zaczarowanym Ogrodem”. Każda pora roku ma tu swój niepowtarzalny
urok. W leśnej scenerii można się zrelaksować oraz zadbać
o kondycję fizyczną na dobrze oznakowanej ścieżce zdrowia
dla każdego. W Arboretum na dzieci czeka Edukacyjna Ścieżka Przyrodnicza „Zielona Klasa” oraz mini-zoo.

Vyhlídkové místo
v Arboretu Moravské
brány v Raciborzu
Přijměte pozvání na vyhlídku v Arboretu Moravské brány
v polské Ratiboři, z které je krásný výhled na bludiště vytvořené živým plotem zvané „Kouzelná zahrada”. Toto místo má
neopakovatelný půvab v každém ročním období. V lesním
prostředí si odpočinete a na dobře značené stezce zdraví,
kterou zvládne opravdu každý, si také zlepšíte svou fyzickou
kondici. V Arboretu je pro děti připravena Naučná přírodovědná stezka „Zelená třída” a minizoo.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
vlak
dálnice

Informacje ogólne

Město Racibórz
celoroční
bezplatný
12 m
202 m n.m.
vzdálenost cca 700 m
vzdálenost cca 1 km
vzdálenost cca 2,3 km
vzdálenost cca 37 km od A4 i A1

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
pociąg
autostrada

GPS 50°05’45.7”N, 18°15’50.2”E

Miasto Racibórz
otwarte przez cały rok
wstęp bezpłatny
12 m
202 m n.p.m.
odległość ok. 700 m
odległość ok. 1 km
odległość ok. 2,3 km
odległość ok. 37 km od A4 i A1

Zapraszamy do Zamku Piastowskiego w Raciborzu
położonego w odległości ok. 3,3 km od platformy.
Zamek to dawna siedziba książąt Górnośląskich.
Przy samym zamku można pospacerować po „Bulwarach nad Odrą” – z miejską plażą i siłownią pod
chmurką. Warto również zobaczyć Raciborski Rynek
z późnobarokową kolumną Matki Bożej z 1727 r. –
odległość około 3,7 km od platformy.
Zveme vás na Piastovský hrad v Ratiboři, který se
nachází ve vzdálenosti cca 3,3 km od vyhlídkového
místa. Hrad je bývalým sídlem hornoslezských knížat. U hradu se můžete projít po „Bulvárech nad
Odrou” s městskou pláží a venkovní posilovnou. Za
návštěvu stojí i ratibořské náměstí s pozdně barokním mariánským sloupem z roku 1727 – vzdálenost
cca 3,7 km od vyhlídkového místa.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża i platforma widokowa w Pogrzebieniu – ok. 5 km
2) Platforma widokowa w Grabówce – ok. 9 km
3) Wieża widokowa na Ruinach Zamku w Tworkowie – ok. 10 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Rozhledna a vyhlídkové místo v Pogrzebieniu – cca 5 km
2) Vyhlídkové místo v Grabówce – cca 9 km
3) Vyhlídková věž na zřícenině hradu v Tworkowie – cca 10 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
na Ruinach Zamku
w Tworkowie
Zapraszamy do odwiedzenia platformy widokowej, znajdującej się w wieży zegarowej Ruin Zamku w Tworkowie. Znajdowała się tu kiedyś średniowieczna warownia w stylu gotyckim.
Na ścianie zamkowej wieży zachował się herb rodziny von
Saurma-Jeltsch oraz data 1872 – rok ostatniej przebudowy.

Vyhlídková věž
na zřícenině hradu
v Tworkowie
Zveme vás k návštěvě vyhlídkového místa, které se nachází
v hodinové věži zříceniny hradu v Tworkowě. Kdysi zde stála
středověká tvrz postavená v gotickém slohu. Na zdi hradní
věže se dochoval erb rodiny von Saurma-Jeltsch a letopočet
1872 – rok poslední přestavby.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
vlak
dálnice

Informacje ogólne

Tworków (Obec Krzyżanowice)
sezónní: od jara do podzimu
zdarma/volně přístupný
111
26 m
196,5 m n.m.
vzdálenost cca 40 m
vzdálenost cca 750 m
vzdálenost cca 1,3 km
vzdálenost cca 20 km od A1

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
pociąg
autostrada

GPS 50°00’40.5”N, 18°14’12.3”E

Tworków (Gmina Krzyżanowice)
sezonowo: od wiosny do jesieni
wstęp bezpłatny
111
26 m
196,5 m n.p.m.
odległość ok. 40 m
odległość ok. 750 m
odległość ok. 1,3 km
odległość ok. 20 km od A1

W odległości 190 m od wieży, znajduje się powstały
w XIV w. park angielski z urokliwym stawem oraz
placem zabaw dla dzieci. Niedaleko od wieży znajduje się „Aleja Hroza” z ponad 100-letnimi drzewami, łącząca miejscowości Tworków i Bieńkowice.
W Tworkowie warto odwiedzić Kościół z barokowym ołtarzem.
Ve vzdálenosti 190 m od rozhledny se nachází ang
lický park ze 14. století s půvabným rybníkem a dětským hřištěm. Poblíž rozhledny se nachází „Alej
Hroza” s více než stoletými stromy, která spojuje
Tworków a Bieńkowice. V Tworkowě stojí za návštěvu kostel s barokním oltářem.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Platforma widokowa w Grabówce – ok. 6 km
2) Wieża i platforma widokowa w Pogrzebieniu – ok. 7 km
3) Platforma widokowa w Arboretum Bramy Morawskiej
w Raciborzu – ok. 10 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Vyhlídkové místo v Grabówce – cca 6 km
2) Rozhledna a vyhlídkové místo v Pogrzebieniu – cca 7 km
3) Vyhlídkové místo v Arboretu Moravské brány
v Raciborzu – cca 10 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Wieża widokowa
we Włodzieninie
Zapraszamy do odwiedzenia kamiennej wieży widokowej we
Włodzieninie. Wieża Kościoła św. Mikołaja we Włodzieninie,
jest pozostałością po gotyckiej świątyni. Z tarasu znajdującego się na szczycie wieży rozciąga się malowniczy widok na
Płaskowyż Głubczycki oraz czeskie Jesioniki z Pradziadem.

Vyhlídková věž
ve Włodzieninie
Zveme vás k návštěvě kamenné rozhledny v obci Włodzienin.
Věž kostela sv. Mikuláše ve Włodzienině je pozůstatkem gotického chrámu. Z vyhlídky na vrcholu věže se naskýtá malebný výhled na Opavskou pahorkatinu a Jeseníky s Pradědem.

Obecné informace
Poloha
Otevírací doba
Vstupné
Počet schodů
Celková výška rozhledny
Nadmořská výška
Parkovistě
Doprava
bus
dálnice

Informacje ogólne

Włodzienin (Obec Branice)
sezónní: duben-říjen
zdarma/volně přístupný
122
22 m
270 m n.m.
vzdálenost cca 50 m
vzdálenost cca 500 m
vzdálenost cca 60 km od A4

Lokalizacja
Dostępne
Opłata za wstęp
Liczba schodów
Wysokość obiektu
Wysokość n.p.m.
Parking
Komunikacja
autobus
autostrada

GPS 50°06’48.4”N, 17°50’32.6”E

Włodzienin (Gmina Branice)
sezonowo: kwiecień – październik
wstęp bezpłatny
122
22 m
270 m n.p.m.
odległość ok. 50 m
odległość ok. 500 m
odległość ok. 60 km od A4

Na naprzeciw wieży widokowej powstał Park Historii, w którym na co dzień można zobaczyć zbudowane tam bunkry, zaś w okresie letnim odbywają
się tu pikniki historyczne lub wystawy sprzętu militarnego. Warto również odwiedzić znajdujący się
w centrum wioski, kościół parafialny pw. Św. Trójcy
wokół, którego na postumentach zamontowane zostały figury m.in. Św. Mikołaja czy Św. Piotra.
Naproti rozhledny vznikl Park historie, kde lze každý den vidět nainstalovaná obydlí a v letním období
se zde konají historické pikniky nebo výstavy vojenské techniky. Za návštěvu stojí i farní kostel Svaté
Trojice v centru obce, kolem něhož jsou na podstav
cích umístěny sochy mj. Sv. Mikuláše a Sv. Petra.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Wieża widokowa w Starym Ratuszu Miejskim
w Głubczycach – ok. 10 km
2) Wieża widokowa w Baborowie – ok. 12 km
3) Wieża widokowa w Pietrowicach Wielkich – ok. 17 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Vyhlídková věž v staré městské radnici
v Głubczycach – cca 10 km
2) Rozhledna v Baborowie – cca 12 km
3) Rozhledna v Pietrowicach Wielkich – cca 17 km

Zdobywaj szlak
zbieraj nagrody!
Zdolávej stezku
a získej odměny!
Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021

Szczegóły na / Podrobnosti na: www.silesianka.eu

SILESIANKA

silesianka_plcz

Baszta Rycerska
w Wodzisławiu Śląskim
Baszta Rycerska w Wodzisławiu Śląskim zwana Wieżą Romantyczną to neogotycka, blisko 20-metrowa wieża stylizowana
na średniowieczną basztę. Jest jednym z głównych symboli
miasta. To pozostałość po dawnym zameczku myśliwskim,
wybudowanym w latach 1867-1868 w lesie miejskim, na tzw.
Grodzisku. Od 2021 roku punkt widokowy udostępniony jest
dla zwiedzających dzięki renowacji baszty w ramach projektu
„Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.

Rytířská bašta
ve Wodzisławiu Śląskim
Rytířská bašta ve Wodzisławi Śląském, nazývaná romantic
kou věží, je novogotická, téměř 20 metrů vysoká věž stylizo
vaná do podoby středověké bašty. Patří k hlavním symbolům města. Jedná se o pozůstatek bývalého loveckého
zámečku, postaveného v letech 1867-1868 v městském lese
na tzv. Hradišti (Grodzisku). Od roku 2021 je vyhlídka zpřístupněna návštěvníkům díky rekonstrukci bašty realizované
v rámci projektu „Silesianka“ – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia.

Obecné informace

Informacje ogólne

Poloha Město Wodzisław Śląski
Otevírací doba sezónně:
duben – září / květen – říjen
Vstupné zdarma / volně přístupný
Počet schodů 56
Celková výška rozhledny 14,62 m
Nadmořská výška 268,94 m n.m.
Parkovistě vzdálenost cca 100 m
Doprava
bus vzdálenost cca 900 m (zastávka MHD)
vlak vzdálenost cca 2 km
dálnice vzdálenost cca 6 km (sjezd z A1)

Lokalizacja Miasto Wodzisław Śląski
Dostępne sezonowo:
kwiecień – wrzesień / maj – październik
Opłata za wstęp bezpłatny
Liczba schodów 56
Wysokość obiektu 14,62 m
Wysokość n.p.m. 268,94 m n.p.m.
Parking odległość ok. 100 m
Komunikacja
autobus odległość ok. 900 m (przystanek MZK)
pociąg odległość ok. 2 km
autostrada odległość ok. 6 km (zjazd z A1)

GPS 50°00’23.0”N, 18°29’07.6”E

Baszta nie jest jedynym miejscem, które należy odwiedzić w Wodzisławiu Śląskim. W pobliżu znajduje
się rynek z zabytkowymi kamienicami oraz Pałac
Dietrichsteinów z parkiem zamkowym. Nieco dalej
zlokalizowany jest oferujący wiele atrakcji Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”. W letnie dni idealny do rekreacji będzie też Ośrodek Rekreacyjny
„Balaton” z kąpieliskiem i piaszczystą plażą.
Bašta není jediné místo ve Wodzisławi Śląském, kte
ré stojí za návštěvu. Poblíž se nachází náměstí s his
torickými domy a zámek Dietrichsteinů se zámec
kou zahradou. O něco dál najdete Rodinný zábavní
park „Trzy Wzgórza“ s mnoha atrakcemi. Ideálním
místem k rekreaci je v letní sezóně také Rekreační
areál „Balaton“ s koupalištěm a písečnou pláží.

Najbliższe obiekty szlaku
(odległość w linii prostej)
1) Dwupoziomowa platforma widokowa w Mszanie – ok. 5 km
2) Platforma widokowa w Grabówce – ok. 12 km
3) Wieża widokowa na Granicznych Meandrach Odry – ok. 13 km

Nejbližší objekty stezky
(vzdálenost vzdušnou čarou)
1) Dvoupodlažní vyhlídkové místo v Mszanie – cca 5 km
2) Vyhlídkové místo v Grabówce – cca 12 km
3) Rozhledna na Hraničních meandrech Odry – cca 13 km
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