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Drodzy miłośnicy wież
i platform widokowych,

Vážení přátelé
rozhleden a vyhlídek,

zapraszamy do poznania transgranicznego, polsko-czeskiego szlaku wież i platform widokowych „Silesianka”. W niniejszym wydawnictwie znajdą Państwo opisy
wszystkich 34 tworzących go obiektów.
Przeglądając niniejszy informator poznacie fakty i ciekawostki związane z naszymi
wieżami i platformami widokowymi, zlokalizowanymi na terenie Euroregionu Silesia.
To bardzo ciekawy historycznie, kulturowo
i turystycznie obszar.
Proponujemy Państwu również konkretne trasy wycieczek szlakiem „Silesianka”.
Do wyboru wycieczki – jedno i kilkudniowe, piesze, rowerowe, pociągiem lub samochodem. Dopełnieniem wydawnictwa
jest opis najciekawszych atrakcji regionu,
które mogą być świetnym uzupełnieniem
wizyty przy naszych wieżach i platformach
widokowych. Wraz z nimi tworzą doskonałe propozycje kilkugodzinnych turystycznych w
 ypadów.
Szlak „Silesianka” to również program lojalnościowy. Dla najwytrwalszych fanów
naszych wież i platform widokowych przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody. By je zdobyć, wystarczy zbierać pieczątki. Można je
wbijać do konkursowej książeczki lub gromadzić on-line. Do wygrania są m.in. gry
planszowe oraz miniaturowe repliki wież
„Silesianka” w 3D. Udanych wycieczek!

zveme vás k poznávání přeshraniční
česko-polské stezky rozhleden a vyhlídkových míst „Silesianka“. V této publikaci najdete popisy všech 34 objektů této stezky.
V této příručce se také seznámíte s fakty
a zajímavostmi spojenými s našimi rozhlednami a vyhlídkami, které se nachází na
území Euroregionu Silesia. Je to historicky,
kulturně a turisticky velmi zajímavé území.
Nabízíme vám také konkrétní tipy na výlety
stezkou „Silesianka“. V nabídce jsou jedno
i vícedenní výlety, pěší, cyklistické nebo ty,
které můžete absolvovat vlakem či autem.
Publikaci doplňuje popis nejvýznamnějších
zajímavostí regionu, které mohou být skvělým zpestřením návštěvy našich rozhleden
a vyhlídek. Společně s nimi tvoří dokonalé
tipy na několikahodinové turistické výlety.
Stezka „Silesianka“ nabízí i věrnostní program. Pro nejvytrvalejší příznivce našich
rozhleden a vyhlídek jsme připravili atraktivní ceny. Abyste je získali, stačí sbírat razítka. Můžete je sbírat do soutěžní knížky
nebo on-line. Vyhrát můžete mj. deskové
hry a 3D miniaturní repliky rozhleden „Silesianka“. Přejeme vám hezké výlety!

foto: Adam Popelka
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Wieża i platforma
widokowa
w Pogrzebieniu
W Pogrzebieniu, przy drodze z Raciborza
do Wodzisławia Śląskiego, w 2019 r. powstała futurystyczna stalowa konstrukcja. To jeden z najbardziej zaskakujących
obiektów szlaku „Silesianka”. Jadąc ul. Lubomską najpierw zauważa się wysoką
strzelistą wieżę z 3 tarasami (najwyższy
ustawiony jest na wysokości nieco ponad
9 m), później stojącą obok niej platformę
z okrągłymi otworami widokowymi.
W pogodne dni z wieży i platformy zobaczyć można różnorodne krajobrazy śląskiego pogranicza: Hałdę Szarlota w Rydułtowach (od wschodu), Beskid Śląski
(południowy-wschód), Beskid Śląsko Morawski (od południa), Wysoki Jesionik (Hrubý Jeseník) i Góry Opawskie (od zachodu),
a nawet Górę św. Anny na Opolszczyźnie
(od północy). Nocą wieża w Pogrzebieniu
jest efektownie podświetlona. To też bardzo dobre miejsce na obserwację zachodu
czy wschodu słońca.

Miejscowość: Pogrzebień
GPS: 50°3’32.14”N, 18°17’40.57”E
Obiekt sezonowy
(otwarte od 16 marca do 30 listopada)
Wstęp bezpłatny

Rozhledna
a vyhlídkové místo
v Pogrzebieniu
V Pogrzebieni, u silnice z Raciborze do Wo
dzisławi Śląského, vznikla v roce 2019 futuristická ocelová konstrukce. Patří k nejpůsobivějším objektům na stezce „Silesianka“. Když
pojedete ulicí Lubomska, nejdříve uvidíte
vysokou, štíhlou věž s 3 plošinami (nejvyšší
je ve výšce přes 9 m) a pak vedle vyhlídkové
místo s kulatými výhledovými otvory.
Za hezkého počasí je z rozhledny a vyhlídkového místa vidět rozmanitou krajinu
slezského příhraničí: Haldu Szarlota v Rydułtowech (na východě), Slezské Beskydy
(jihovýchodně), Moravskoslezské Beskydy
(na jihu), Hrubý Jeseník a Zlatohorskou
vrchovinu (na západě) a dokonce Horu
sv. Anny v Opolském regionu (severně).
V noci je rozhledna v Pogrzebieni efektně
nasvícena. Je to velmi dobré místo k pozorování západu či východu slunce.
Umístění: Pogrzebień
GPS: 50°3’32.14”N, 18°17’40.57”E
Sezónní objekt
(otevřeno od 16. března do 30. listopadu)
Vstup zdarma
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Vyhlídkové místo
v Arboretu Moravské
brány v Raciborzu

Platforma widokowa
w Arboretum Bramy
Morawskiej w Raciborzu
Platforma widokowa w Arboretum Bramy
Morawskiej jest wybudowaną w 2018 r.
częścią niezwykle atrakcyjnego, leśnego
terenu położonego na obrzeżach Raciborza, w dzielnicy Obora. Wzniesiono ją nad
naturalistycznym ogrodem botanicznym,
tzw. „Zaczarowanym Ogrodem”. W ogrodzie można spacerować pomiędzy tworzącymi labirynt kolekcjami roślinnymi, ale
największe wrażenie robi on właśnie z perspektywy 12-metrowej, górującej nad nim
platformy widokowej. O każdej porze roku
wygląda inaczej.
Platforma jest położona na terenie Arboretum Bramy Morawskiej, czyli wyjątkowego pod względem przyrodniczym obszaru
o specyficznym mikroklimacie. To idealne
miejsce na krótki spacer, ale i na długie, całodniowe odkrywanie przyrodniczych ciekawostek. Można też przejść leśną ścieżką
dydaktyczną ze stanowiskami edukacyjnymi i naturalnym placem zabaw czy odwiedzić mini zoo.
Miejscowość: Racibórz
GPS: 50°05’45.7”N, 18°15’50.2”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny
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Vyhlídka v Arboretu Moravské brány byla
postavena v roce 2018 a je součástí mimořádně atraktivního lesního areálu situovaného na okraji Raciborze, ve čtvrti Obora.
Byla postavena nad přírodní botanickou
zahradou, tzv. „Začarovanou zahradou”.
V zahradě se můžete procházet mezi sbírkami rostlin tvořícími labyrint, ale největší
dojem na vás udělá právě z perspektivy
vyhlídkové terasy, která se tyčí do výšky
12 m. Za každého ročního období vypadá jinak.
Vyhlídka se nachází na území Arboreta
Moravské brány, což je přírodně výjimečné
území se specifickým mikroklimatem. Je
to ideální místo na krátkou procházku, ale
stejně tak na dlouhé, celodenní objevování
přírodních zajímavostí. Můžete se také projít lesní naučnou stezkou se vzdělávacími
zastaveními a přírodním dětským hřištěm
nebo navštívit mini zoo.

Umístění: Racibórz
GPS: 50°05‘45.7“N, 18°15‘50.2“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Wieża widokowa
w Pietrowicach Wielkich
Wybudowaną w 2018 r. wieżę w Pietrowicach Wielkich widać z daleka. Jest malowniczo usytuowana pomiędzy polami, drogą
dojazdową do miejscowości i zabytkowym
drewnianym kościołem pw. Świętego Krzyża (obiekt Szlaku Architektury Drewnianej). To świetne miejsce na odpoczynek
w drodze. Resetowi sprzyja infrastruktura
przy wieży – mała tężnia solankowa i wiata,
w której można zorganizować piknik.
Po pokonaniu 100 schodów, z tarasu widokowego o wysokości 17,5 m, widać rolniczy
krajobraz Raciborszczyzny – miejscowości
gminy Pietrowice Wielkie (m.in. Pietrowice Wielkie, Gródczanki, Samborowice, Cyprzanów i Maków), Kietrz w woj. opolskim
i czeskie miasteczka (Sudice czy Třebom).
Przy dobrej widoczności można też dostrzec Górę Pradziad (Czechy) oraz masyw
Beskidu Śląskiego. Pietrowicka wieża to
również świetne miejsce na obserwację
wschodu i zachodu słońca!

Miejscowość: Pietrowice Wielkie
GPS: 50°04’26.9”N 18°03’59.1”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

Rozhledna
v Pietrowicach Wielkich
Rozhlednu postavenou v roce 2018 v obci
Pietrowice Wielkie je vidět z daleka. Je
malebně situována mezi poli, příjezdovou
silnicí do obce a historickým dřevěným
kostelem svatého Kříže (objekt na Stezce
dřevěné architektury). Je to ideální místo
k odpočinku. K relaxaci přispívá i okolní
infrastruktura – malá solanková gradovna
a přístřešek, který můžete využít k pikniku.
Po vystoupání 100 schodů je z vyhlídkové
terasy ve výšce 17,5 m vidět zemědělskou
krajinu Ratibořska – části obce Pietrowice
Wielkie (mj. Pietrowice Wielkie, Gródczanki, Samborowice, Cyprzanów a Maków),
Kietrz v Opolském vojvodství a české obce
(Sudice a Třebom). Za dobré viditelnosti je
vidět Praděd a pohoří Slezských Beskyd.
Pietrowická rozhledna je také ideálním
místem k pozorování východu a západu
slunce!
Umístění: Pietrowice Wielkie
GPS: 50°04‘26.9“N, 18°03‘59.1“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Wieża widokowa
na Granicznych
Meandrach Odry

Rozhledna
na Hraničních
meandrech Odry

W gminie Krzyżanowice, w Chałupkach,
wzniesiono w 2017 r. wieżę widokową na
Granicznych Meandrach Odry. Ze szczytu
stalowej konstrukcji widać rolniczo-małomiasteczkowy krajobraz pogranicza oraz
unikatowe i malownicze meandry, czyli
rzeczne zakola. To 7-kilometrowy odcinek
wijący się jak wstęga wzdłuż polsko-czeskiej granicy. Widoczna z wieży rzeka wciąż
jest nieuregulowana, kształt jej koryta reguluje tam tylko i wyłącznie natura. To europejski ewenement!
Meandry Odry to obszar Natura 2000 – występują tam rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Wieża położona jest w najbardziej
widokowym miejscu kilkukilometrowej
trasy spacerowo-rowerowej. Bez problemu dojdą (lub dojadą) do niej nawet małe
dzieci czy osoby starsze. Od parkingu w Zabełkowie jest oddalona o niecały kilometr,
od granicy w Chałupkach – o ok. 3,5 km.

V obci Krzyżanowice, v části Chałupki, byla
v roce 2017 postavena rozhledna na Hraničních meandrech Odry. Z vrcholu ocelové konstrukce je vidět zemědělskou krajinu příhraničí s malými městečky a unikátní
a malebné meandry čili zákruty řeky. Je to
úsek dlouhý 7 kilometrů, kde se řeka vine
jako stuha podél polsko-české hranice.
Řeka viditelná z rozhledny je neregulovaná
a tvar jejího koryta tam reguluje pouze příroda. Jedná se o evropský unikát!
Meandry Odry jsou oblastí Natura 2000
– vyskytují se tam vzácné druhy rostlin
a živočichů. Rozhledna se nachází na nejlepším vyhlídkovém místě na stezce pro
pěší a cyklisty, dlouhé několik kilometrů.
Bez problémů k ní dojdou (nebo dojedou)
i malé děti či starší osoby. Od parkoviště
v Zabełkowě je vzdálena necelý kilometr,
od hranice v Chałupkách asi 3,5 km.

Miejscowość: Chałupki
GPS: 49°56’06.1”N, 18°20’28.7”E
Obiekt sezonowy (czynne od marca do grudnia)
Wstęp bezpłatny

Umístění: Chałupki
GPS: 49°56‘06.1“N, 18°20‘28.7“E
Sezónní objekt (otevřeno od března do prosince)
Vstup zdarma
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Vyhlídková věž
na zřícenině hradu
v Tworkowie

Wieża widokowa
na Ruinach Zamku
w Tworkowie
Tworków jest miejscowością na Racibor
szczyźnie, w której latem 2020 r. udostępniono turystom ruiny zamku. Historia tej
budowli jest burzliwa i sięga być może nawet czasów średniowiecznych. Ruiny wiele lat stały zaniedbane i opuszczone, ale
to już przeszłość! To jeden z najstarszych
obiektów szlaku „Silesianka”.
Najwyższym dostępnym dla zwiedzających
punktem jest mieszczący się w zachodnim
skrzydle zamku wieży taras widokowy.
Ma wysokość 21 m i można z niego zobaczyć z innej perspektywy malownicze
ruiny i otaczający je park, ale też spojrzeć
na panoramę Tworkowa i Tworkowski Las.
W otaczającym zamek z wieżą widokową
parku angielskim kryje się sporo atrakcji.
Jest urokliwy staw, sporo starych drzew,
dających w letnie dni mnóstwo kojącego cienia, a dla dzieci – mnóstwo miejsca
do zabawy i chyba największa w okolicy zjeżdżalnia.

Miejscowość: Tworków
GPS: 50°00’40.5” N, 18°14’12.3”E
Obiekt sezonowy (od wiosny do jesieni)
Wstęp bezpłatny

Tworków je místo na území Ratibořska,
kde byla v létě 2020 návštěvníkům zpřístupněna zřícenina hradu. Historie této
stavby je pohnutá a sahá zřejmě až do dob
středověku. Zřícenina dlouhá léta chátrala
a byla opuštěná, ale to je již minulostí! Je
to jeden z nejstarších objektů na stezce
„Silesianka“.
Nejvyšším přístupným místem je vyhlídková terasa věže v západním křídle hradu. Je
vysoká 21 m a můžete z ní tak z jiné perspektivy vidět nejen malebnou zříceninu
a okolní park, ale také panorama Tworkowa a Tworkowský les. V anglickém parku
kolem hradu je řada dalších atraktivit. Najdete zde půvabný rybník, spoustu starých
stromů, které za horkých dnů poskytují příjemný stín, a pro děti mnoho míst k hraní
a zřejmě i největší skluzavku v okolí.

Umístění: Tworków
GPS: 50°00’40.5” N, 18°14’12.3”E
Sezónní objekt (od jara do podzimu)
Vstup zdarma
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Vyhlídkové místo
v Grabówce

Platforma widokowa
w Grabówce
Platforma widokowa w Grabówce to jeden
z najmniejszych obiektów szlaku „Silesianka”. Powstała w 2018 r. w miejscu spotkań
mieszkańców wsi. Usytuowana jest tuż przy
Wiejskim Domu Kultury i Kaplicy pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej w Grabówce (gmina Lubomia). Choć platforma ma wysokość
zaledwie 2,6 m i prowadzi na nią tylko
9 schodków, widać z niej jak na dłoni ciągnące się aż po horyzont stawy hodowlane.
To kompleks stawów „Wielikąt”, położony
w Dolinie Górnej Odry. Stawy zostały założone przez człowieka, funkcjonują tu już od
średniowiecza. Dziś, poza funkcją hodowlaną, stanowią ostoję ptactwa i wspaniałe
miejsce do ich obserwacji. To obszar parku
krajobrazowego Natura 2000.
W pogodne dni z platformy widokowej
dojrzeć można również Beskid Śląski po
stronie polskiej i czeskiej, Górę Pradziad
w czeskich Jesionikach oraz Biskupią Kopę
w Górach Opawskich (woj. opolskie).

Miejscowość: Grabówka
GPS: 50°01’40.2”N, 18°18’54.4”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny
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Vyhlídkové místo v Grabówce patří k nejmenším objektům na stezce „Silesianka“.
Vzniklo v roce 2018 v místě setkávání
obyvatel obce. Stojí u Obecního kulturního domu a kaple Matky Boží Čenstochovské v Grabówce (obec Lubomia). Vyhlídka
je vysoká pouhých 2,6 m a vede k ní jen
9 schodů. Naskýtá se z ní výhled na krajinu
chovných rybníků táhnoucích se až po horizont. Jedná se o soubor rybníků „Wielikąt”
v údolí Horní Odry. Rybníky byly založeny
člověkem a fungují zde již od středověku.
Kromě chovu ryb je to i hnízdiště ptáků
a skvělé místo k jejich pozorování. Je to
území chráněné oblasti Natura 2000.
Za příznivých povětrnostních podmínek
můžete z vyhlídky vidět Slezské Beskydy na
české a polské straně, Praděd v Jeseníkách,
Biskupskou kupu na Zlatohorské vrchovině
(Opolské vojvodství na polské straně).

Umístění: Grabówka
GPS: 50°01‘40.2“N, 18°18‘54.4“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Dwupoziomowa
platforma widokowa
w Mszanie

Dvoupodlažní
vyhlídkové místo
v Mszanie

Wybudowana w 2018 r. dwupoziomowa
platforma widokowa w Mszanie znajduje
się w okolicy, w której jak na dłoni widać
przemysłową historię Górnego Śląska. Z jej
drugiego poziomu zobaczyć można pobliskie kopalnie węgla kamiennego, zarówno
te wciąż wydobywające węgiel, jak i te już
zamknięte (KWK 1 Maja, KWK Moszczenica, KWK Borynia, Jastrzębie, Zofiówka
i Marcel).
Ten obiekt szlaku „Silesianka” ma nie tylko
pokazywać industrialne tradycje Śląska,
pełni również funkcję edukacyjną. Tuż przy
budowli są tablice, na których przedstawiono historię górnictwa i kopalni, których
zabudowania widać z platformy. Platforma to też część Parku Aktywnej Rekreacji,
w którym mieszkańcy gminy i turyści mogą
skorzystać z boiska do siatkówki, siłowni
na wolnym powietrzu czy skate parku.

Dvoupodlažní vyhlídkové místo v Mszanie,
vybudované v roce 2018, stojí v krajině, odkud je jako na dlani vidět průmyslovou historii Horního Slezska. Z druhého patra jsou
vidět nedaleké černouhelné doly, a to jak
ty funkční, tak i ty již zavřené (důl 1. Maja,
důl Moszczenica, doly Borynia, Jastrzębie,
Zofiówka a Marcel).
Tento objekt stezky „Silesianka“ má nejen ukazovat industriální tradice Slezska,
ale plní i vzdělávací funkci. U objektu jsou
tabule popisující historii hornictví a dolů,
jejichž zástavbu je z vyhlídky vidět. Vyhlídka je součástí Parku aktivní rekreace,
kde občané a návštěvníci mohou využívat
volejbalová hřiště, venkovní posilovnu
a s katepark.

Miejscowość: Mszana
GPS: 49°58’00.1”N, 18°31’41.2”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

Umístění: Mszana
GPS: 49°58‘00.1“N, 18°31‘41.2“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT WODZISŁAWSKI / OKRES WODZISŁAW

Baszta Rycerska
w Wodzisławiu Śląskim
Neogotycka Baszta Rycerska (Wieża Romantyczna) jest położona na terenie historycznego Grodziska w Wodzisławiu
Śląskim, niedaleko centrum miasta. To
jeden z historycznych obiektów szlaku „Silesianka”. Basztę wybudowano w latach
1867-1868, a już w latach 20. XX w. powstał
w niej punkt widokowy! Będąc na szlaku
„Silesianka”, budowla wraca, więc do swoich korzeni.
Murowana konstrukcja ma 14,62 m wysokości. W pogodne dni, po wejściu na
taras widokowy widać całkiem spory kawałek okolicy. Odwiedzając ten obiekt
warto zarezerwować sobie więcej czasu
i pospacerować wokół wieży, ścieżkami
Lasu G
 rodzisko.
W punkcie informacyjnym w Baszcie Rycerskiej warto się zaopatrzyć w materiały
informacyjne szlaku, w tym książeczkę,
w której zbierać można pieczątki z poszczególnych wież i platform widokowych.

Miejscowość: Wodzisław Śląski
GPS: 50°00’23.0”N, 18°29’07.6”E
Obiekt sezonowy (czynne od kwietnia
do września, ew. od maja do października)
Wstęp bezpłatny
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Rytířská bašta
ve Wodzisławiu Śląskim
Novogotická Rytířská bašta (Romantická
věž) stojí na území historického hradiště
ve Wodzisławi Śląském, kousek od centra
města. Je to jeden z historických objektů
na stezce „Silesianka“. Bašta byla postavena v letech 1867-1868 a již ve 20. letech
20. století zde byla zřízena vyhlídka! Na
stezce „Silesianka“ se tak stavba vrací ke
svým k
 ořenům.
Zděná konstrukce je vysoká 14,62 m. Za
hezkého počasí je z vyhlídkové terasy vidět
velkou část okolní krajiny. Během návštěvy
tohoto objektu stojí za to si vyhradit více
času a projít se kolem věže po stezkách
lesa Grodzisko.
V informačním centru v Rytířské baště si
můžete vyzvednout informační materiály o stezce, včetně knížky, do níž můžete
sbírat razítka z jednotlivých rozhleden
a vyhlídek.

Umístění: Wodzisław Śląski
GPS: 50°00‘23.0“N, 18°29‘07.6“E
Sezónní objekt (otevřeno od dubna do září,
příp. od května do října)
Vstup zdarma

OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT GŁUBCZYCKI / OKRES GŁUBCZYCE

Rozhledna
v Baborowie

Wieża widokowa
w Baborowie
W Baborowie niedaleko Głubczyc na Opolszczyźnie w 2019 r. z drewna i metalu
wzniesiono wieżę widokową. Z tarasu na
wysokości niecałych 6 m, (ale 244 m n.p.m.)
widać pobliskie tereny łąkowo-leśne, panoramę Baborowa oraz Góry Opawskie.
Ten obiekt szlaku „Silesianka” jest idealnym miejscem, w którym można odpocząć
z dala od zgiełku. Nieopodal znajduje się
ścieżka edukacyjna „Wodny Świat“. Nawiązuje do sąsiadującego z wieżą ujęcia wody
i stacji uzdatniania. Przybliża (pewnie nie
tylko najmłodszym) zagadnienia, związane z gospodarką wodną, w szczególności
z historycznymi sposobami poboru wody.
Odwiedzających wieżę turystów zainteresować może również drewniany kościół
cmentarny św. Józefa z pocz. XVIII w., znajdujący się na skraju miasteczka oraz ścieżka edukacyjna „Park naszych przodków”
w parku miejskim. Pokazuje ona dawne
zawody mieszkańców Baborowa.
Miejscowość: Baborów
GPS: 50°09’07.8”N, 17°59’47.7”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

V Baborowě nedaleko Głubczyc v Opolském regionu byla v roce 2019 postavena
ze dřeva a kovu rozhledna. Z terasy situo
vané ve výšce necelých 6 m (ale 244 m
n.m.) se naskýtá výhled na okolní krajinu
luk a lesů, panorama Baborowa a Zlatohorskou vrchovinu.
Tento objekt stezky „Silesianka“ je ideální
pro odpočinek od každodenního shonu.
Opodál se nachází naučná stezka „Wodny
Świat” (Vodní svět). Navazuje na sousední zdroj vody a úpravnu vody. Přibližuje
(zajisté nejen nejmladším) problematiku
související s vodním hospodářstvím, zejména s historickými způsoby jímání vody.
Návštěvníky může zaujmout dřevěný hřbitovní kostel sv. Josefa z počátku 18. století
nacházející se na okraji městečka a naučná
stezka „Park naších předků” v městském
parku. Seznamuje s dávnými profesemi
zdejších obyvatel.

Umístění: Baborów
GPS: 50°09‘07.8“N, 17°59‘47.7“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT GŁUBCZYCKI / OKRES GŁUBCZYCE

Vyhlídková věž v Staré
městské radnici
v Głubczycach

Wieża widokowa
w Starym Ratuszu
Miejskim w Głubczycach
Strzelista, zbudowana z jasnego materiału
wieża widokowa w Starym Ratuszu Miejskim w Głubczycach to kolejny historyczny obiekt na szlaku „Silesianka”. Historia
budynku sięga końca XIV w., jednak to, co
obecnie oglądają turyści to efekt odbudowy przeprowadzonej na początku XXI w.
Dopiero wtedy zniszczony w czasie wojny
Ratusz odzyskał dawny blask.
Obiekt udostępniono turystom w 2008 r.
i od tego czasu można wejść i na wieżę,
i na jej taras widokowy. Z wysokości 33 m
(320 m n.p.m.) widać panoramę Głubczyc,
a także – w dalszej perspektywie – górskie
szczyty z Biskupią Kopą i Pradziadem, Górę
św. Anny i szczyty Beskidu Wysokiego.
W ramach biletu wstępu na wieżę można
zwiedzić również Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, które też mieści się w Starym Ratuszu.

Miejscowość: Głubczyce
GPS: 50°12’0.8496”N, 17°49’ 48.3489”E
Obiekt sezonowy (taras widokowy dostępny
od kwietnia do listopada)
Wstęp płatny
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Štíhlá vyhlídková věž Staré městské radnice v Głubczycach, postavená ze světlého
materiálu, je dalším historickým objektem
na stezce „Silesianka“. Historie budovy
sahá do konce 14. století, ale to, co návštěvníci vidí dnes, je výsledkem rekonstrukce z počátku 21. století. Teprve v té
době byl radnici zničené za války navrácen
dávný lesk.
Objekt byl návštěvníkům zpřístupněn
v roce 2008 a od této doby je možné na
věž a její vyhlídkovou terasu vystoupat.
Z výšky 33 m (320 m n.m.) se naskýtá výhled na Głubczyce a v povzdálí na horské
vrcholky s Biskupskou kupou a Pradědem,
Horu sv. Anny a vrcholky polských Beskyd.
V rámci vstupenky na věž můžete navštívit
i Okresní muzeum Głubczycka, které se ve
Staré radnici také nachází.

Umístění: Głubczyce
GPS: 50°12‘0.8496“N, 17°49‘48.3489“E
Sezónní objekt (vyhlídková terasa je přístupná
od dubna do listopadu)
Placené vstupné

OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT GŁUBCZYCKI / OKRES GŁUBCZYCE

Wieża widokowa
we Włodzieninie

Vyhlídková věž
ve Włodzieninie

Wieża widokowa we Włodzieninie w gminie Branice (woj. opolskie) znajduje się
w ruinach gotyckiego kościoła św. Mikołaja. Położona jest na wzgórzu, dzięki czemu
z jej tarasu widokowego rozciąga się malowniczy widok na miasteczko, Płaskowyż
Głubczycki oraz – przy dobrej widoczności
– czeskie Jesioniki ze szczytem Pradziad.
By je zobaczyć trzeba pokonać 122 schody i znaleźć się 22 m nad ziemią (270 m
n.p.m.). Obok świątyni jest dawny cmentarz, a całość otoczona jest kamiennym
murem. Niegdyś był to kościół zamkowy.
Okolice wieży we Włodzieninie pełne są
pamiątek pomagających poznać historię
okolicy. W pobliżu, nad rzeką Troją, odnaleźć można również pozostałości średniowiecznego grodziska. Mieszkańcy zwą je
„Szwedzkimi Szańcami”.

Vyhlídková věž ve Włodzieninie v obci
Branice (Opolské vojvodství) se nachází
v areálu zříceniny gotického kostela sv. Mikuláše. Stojí na kopci, a tak se z vyhlídkové
terasy naskýtá malebný výhled na městečko, Opavskou pahorkatinu (Płaskowyż
Głubczycki) a za dobré viditelnosti i české
Jeseníky s Pradědem. Pro výhledy je nutné
vystoupat 122 schodů do výšky 22 m nad
zemí (270 m n.m.). U kostela je bývalý hřbitov a celý areál je obehnán kamennou zdí.
Kdysi to byl hradní kostel.
V okolí vyhlídkové věže ve Włodzienině je
spousta památek seznamujících s historií
této krajiny. Poblíž, nad řekou Troja, najdete i pozůstatky středověkého hradiště.
Obyvatelé mu říkají „Švédské šance”.

Miejscowość: Włodzienin
GPS: 50°06’48.4”N, 17°50’32.6”E
Obiekt sezonowy (czynne od kwietnia
do października)
Wstęp bezpłatny

Umístění: Włodzienin
GPS: 50°06‘48.4“N, 17°50‘32.6“E
Sezónní objekt (otevřeno od dubna do října)
Vstup zdarma
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OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT NOVÝ JIČÍN / OKRES NOVÝ JIČÍN

Platforma widokowa
Bezruča – Kopřivnice
Platforma widokowa Bezruča to jedna
z dwóch wież widokowych szlaku „Silesianka” w miejscowości Kopřivnice. Drewniana, czteropiętrowa konstrukcja wznosi
się na wzgórzu Brdy. Można do niej dojść
zbaczając ze ścieżki dydaktycznej „Lašská
nad Jasníkovą studánką”. Wieżę wybudowano w 2012 r. na miejscu zniszczonego
żelbetowego korpusu poprzedniej wieży
(z 1981 r.). Z platformy Bezruča podziwiać można miasto Kopřivnice, przede
wszystkim kompleks fabryki samochodów
Tatra, który miejscowość tą rozsławił. Dostrzec można również Białą Górę i – przy
naprawdę dobrej pogodzie – wzniesienia Jesioników.
Kopřivnice to czeskie miasto samochodów,
więc poza wspinaniem się na tamtejsze
wieże widokowe warto odwiedzić także
Muzeum Techniki TATRA, Muzeum Oldtimerów oraz – otwarte w 2021 r. – muzeum
samochodów ciężarowych. Z kolei historię
przemysłu samochodowego prześledzić
można w Muzeum Fojství.

Miejscowość: Kopřivnice
GPS: 49°35’23.649”N, 18°9’32.157”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny
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Bezručova vyhlídka –
Kopřivnice
Bezručova vyhlídka je jednou ze dvou kopřivnických vyhlídkových míst na stezce
„Silesianka“. Dřevěná, čtyřpatrová konstrukce stojí na kopci Brdy. Můžete k ní
dojít odbočkou z Lašské naučné stezky nad
Jasníkovou studánkou. Vyhlídková věž byla
postavena v roce 2012 v místě zničeného
železobetonového tělesa původní rozhledny (z r. 1981). Z Bezručovy vyhlídky se na
skýtá výhled na Kopřivnici, především areál
automobilového závodu Tatra, který toto
město proslavil. Vidět můžete i Bílou horu
a za opravdu hezkého počasí i Jeseníky.
Kopřivnice je české město automobilů,
a tak kromě návštěvy zdejších rozhleden
je vhodné navštívit i Technické muzeum
TATRA, Muzeum Oldtimer a Muzeum nákladních automobilů, které bylo otevřeno
v roce 2021. S dějinami automobilového
průmyslu se můžete seznámit v Muzeu
Fojtství.
Umístění: Kopřivnice
GPS: 49°35‘23.649“N, 18°9‘32.157“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma

OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT NOVÝ JIČÍN / OKRES NOVÝ JIČÍN

Rozhledna „Bílá hora“

Wieża widokowa
„Bílá hora”

Bílá hora (557 m n.m.) se nachází na pomezí dvou měst, Kopřivnice a Štramberka.
Rozhledna postavená na tomto kopci má
kromě turistické funkce (vyhlídková terasa
je nad úrovní stromů, 26 m nad zemí) také
úlohu televizního vysílače. Po vystoupání
schodů obepínajících věž se můžete kochat
výhledem na Ostravsko, Palkovické hůrky
se zříceninou hradu Hukvaldy a vrcholky
Beskyd a Jeseníků.
Okolní krajina je na seznamu oblastí Natura 2000, a proto stojí za to zde zůstat
delší dobu a užít si procházky přírodou.
A když už si užijete procházek, můžete se
vydat poznávat okolní zajímavosti – Štramberk s hradem a další rozhlednou stezky
„Silesianka“ či Národní sad Štramberk se
zajímavou jeskyní Šipka, kde se nachází
ostatky neandrtálského dítěte. Přímo v Kopřivnici je pak Technické muzeum T
 ATRA.

Wzniesienie „Bílá hora” (Biała Góra, 557 m
n.p.m.) znajduje się na granicy dwóch miasteczek – Kopřivnice i Štramberk. Wzniesiona na nim wieża poza walorami turystycznymi (taras widokowy jest już ponad
drzewami, 26 m nad ziemią) jest też telewizyjnym nadajnikiem. Z platformy, do której
dochodzi się schodami wijącymi się wokół
wieży, widać okolice Ostrawy, pogórze Palkovicke Hurki z ruinami zamku Hukvaldy
i szczyty Beskidów i Jesioników.
Okolica jest na liście obszarów Natura
2000, warto więc zostać tam na dłużej i pospacerować wśród zieleni. A gdy spacerów
będzie już dość, wybrać się do pobliskich
atrakcji – Štramberka z zamkiem i kolejną
wieżą szlaku „Silesianka”, Sztramberskiego Parku Narodowego z ciekawą Jaskinią
„Šipka”, w której znaleziono szczątki neandertalskiego dziecka. W samych Kopřivnicach jest Muzeum Techniczne TATRA.
Miejscowość: Kopřivnice
GPS: 49°35’39.448”N, 18°7’35.066”E
Obiekt sezonowy (czynny od maja do listopada)
Wstęp płatny

Umístění: Kopřivnice
GPS: 49°35‘39.448“N, 18°7‘35.066“E
Sezónní objekt (otevřeno od května
do listopadu)
Placené vstupné
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OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT NOVÝ JIČÍN / OKRES NOVÝ JIČÍN

Rozhledna „Kanihůra“

Wieża widokowa
„Kanihůra”

Když pojedete po dálnici D1, tak již zdaleka uvidíte vysokou železobetonovou
telekomunikační věž (má více než 62 m)
postavenou na vrcholu kopce Kanihůra
(345 m n.m.). Dostanete se k ní, když sjedete z hlavní trasy v okolí Bílova.
Na věži byla ve výšce 26 m postavena v letech 2005-2006 vyhlídka. Vede k ní 137
schodů venkovního schodiště obepínajícího vysílač. Díky tomu je možné již během výstupu obdivovat výhledy na okolní
krajinu. Z vyhlídky uvidíte okolní města
(Studénku, Bílovec, Ostravu, Fulnek, Nový
Jičín, Hukvaldy, Kopřivnici a Štramberk,
kde najdete další rozhledny stezky „Silesianka“) a za dobrého počasí i vzdálenější
Beskydy (s Lysou horou, Radhoštěm a Pustevnami), Javorníky a Nízký Jeseník.

Jadąc czeską autostradą D1 z daleka można dostrzec wysoką żelbetową wieżę telekomunikacyjną (ma ponad 62 m), wzniesioną na szczycie wzgórza Kanihůra (345 m
n.p.m.). By do niej dotrzeć, trzeba zjechać
z głównej trasy w okolicach wsi Bílov.
Na maszcie, na wysokości 26 m, zbudowano w 2005-2006 r. platformę widokową. Prowadzą do niej zewnętrzne schody
o 137 stopniach, oplatające nadajnik. Dzięki temu, już wspinając się na punkt widokowy zobaczyć można panoramę całej okolicy. Z platformy widać pobliskie miasteczka
(Studénka, Bílovec, Ostrawa, Fulnek, Nový
Jičín, Hukvaldy, czy Kopřivnice i Štramberk,
w których czekają kolejne wieże widokowe szlaku „Silesianka”), a w pogodne dni
również bardziej oddalone od miejscowości Bílov, Beskidy (ze szczytami Łysa Góra,
Radhošť czy Pustevny), Javorníky czy Niski
Jesionik (Nízký Jeseník).
Miejscowość: Bílov
GPS: 49°43’56.790”N, 18°0’36.506”E
Obiekt sezonowy (czynny od kwietnia
do października)
Wstęp płatny
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Umístění: Bílov
GPS: 49°43‘56.790“N, 18°0‘36.506“E
Sezónní objekt (otevřeno od dubna do října)
Placené vstupné

OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT NOVÝ JIČÍN / OKRES NOVÝ JIČÍN

Rozhledna
„Pohoř – Olšová“

Wieża widokowa
„Pohoř – Olšová”
„Pohoř – Olšová” to pierwsza z dwóch wież
widokowych szlaku „Silesianka” usytuowana na terenie miasta Odry. Mieści się w jego
części zwanej Pohoř. Drewniana konstrukcja wybudowana w 2014 r. kształtem przypomina wieżę strażniczą, która znajduje się
w godle miejscowości.
Z wieży widać z jednej strony krajobraz
Bramy Morawskiej Beskidu Śląsko-Morawskiego, z drugiej – teren aż do Wysokiego
Jesionika (Hrubý Jeseník) i pasma Niskiego Jesionika (Nízký Jeseník). Przy dobrej
widoczności można zobaczyć szczyty Pradziada (1491 m) i Łysej Góry (1323 m). By je
rozpoznać warto spojrzeć na umieszczone
na tarasie widokowym panoramiczne zdjęcia z opisem widocznych szczytów i ciekawych miejsc.
Wieża „Pohoř – Olšová” znajduje się na trasie ścieżki dydaktycznej „Stříbrný chodník”
(między jej 8 a 9 przystankiem), która ma
10 km długości (łącznie 16 przystanków)
i jest ciekawą opcją zwiedzania miasta
Odry i okolic.
Miejscowość: Odry – Pohoř
GPS: 49°39’42.020”N, 17°52’38.476”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

„Pohoř – Olšová“ je první ze dvou rozhleden
stezky „Silesianka“ situovaných v Odrách.
Stojí v místní části Pohoř. Dřevěná konstrukce, postavená v roce 2014, připomíná
svým tvarem strážní věž, která je v městském znaku.
Z rozhledny je vidět na jedné straně krajinu Moravské brány Moravskoslezských
Beskyd, na druhé straně krajinu až po Hrubý Jeseník a Nízký Jeseník. Za dobré viditelnosti je vidět i vrchol Pradědu (1491 m)
a Lysé hory (1323 m). Pro jejich identifikaci
jsou na vyhlídce umístěny panoramatické
fotografie s popisem viditelných vrcholů
a zajímavých míst.
Rozhledna „Pohoř – Olšová“ se nachází
na naučné stezce Stříbrný chodník (mezi
8. a 9. zastavením), která je dlouhá 10 km
(celkem 16 zastavení) a je zajímavou nabídkou při návštěvě Oder a okolí.

Umístění: Odry – Pohoř
GPS: 49°39‘42.020“N, 17°52‘38.476“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Wieża strażnicza zamku
Starý Jičín
Zamek w Starym Jičínie został założony
prawdopodobnie w latach 30. XIII w. na
miejscu wcześniejszej drewnianej fortecy. Był malowniczo położony na wzgórzu
zwanym dziś Starojickim Kopcem (486 m
n.p.m.). Miał strzec bezpieczeństwa kupców, podróżujących Szlakiem Bursztynowym, łączącym Bałtyk z Adriatykiem.
Właśnie dlatego jednym z jego najważniejszych zabudowań była wieża strażnicza,
dzisiejszy obiekt szlaku „Silesianka”.
Po okazałym zamku zostały tylko fundamenty, część murów obronnych i właśnie
zrekonstruowana wieża. To z niej widać
pobliskie góry i inne zamki (m. in. Góry Hostýnskie i Odrzańskie, góry Jesioniki (Jeseníky) z Pradziadem, Łysą Górę, Beskidy,
Wielki Jawornik, zamki Helfštýn i Hukvaldy). Ciekawą formą dotarcia do wieży
jest rower. Starý Jičín leży na skrzyżowaniu kilku tras rowerowych, w tym i tych
długodystansowych.

Miejscowość: Starý Jičín
GPS: 49°34’59.488”N, 17°57’47.579”E
Obiekt sezonowy (czynny od kwietnia
do listopada)
Wstęp płatny
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Strážní věž hradu
Starý Jičín
Hrad Starý Jičín vznikl pravděpodobně
v 30. letech 13. století v místě původní dřevěné tvrze. Byl malebně situován na Starojickém kopci (486 m n.m.). Měl chránit
kupce cestující Jantarovou stezkou, spojující Balt s Jadranem. Právě proto je jedním
z nejdůležitějších objektů bývalá strážní
věž, dnešní objekt na stezce „Silesianka“.
Z honosného hradu zůstaly dnes již jen
základy, část hradeb a právě zrekonstruo
vaná věž. Je z ní vidět okolní hory a další
hrady (mj. Hostýnské a Oderské vrchy,
Jeseníky s Pradědem, Lysá hora, Beskydy,
Velký Javorník, hrady Helfštýn a Hukvaldy). Zajímavou možností jak k věži dojet je
kolo. Starý Jičín leží na křižovatce několika
cyklotras, včetně dálkových.

Umístění: Starý Jičín
GPS: 49°34‘59.488“N, 17°57‘47.579“E
Sezónní objekt (otevřeno od dubna
do listopadu)
Placené vstupné

OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT NOVÝ JIČÍN / OKRES NOVÝ JIČÍN

Zamek Štramberk
z wieżą Trúba

Hrad Štramberk
s věží Trúba

Wieża Trúba jest częścią kompleksu zamkowego w malowniczo położonym Štramberku. Wybudowana w XIII w. na zalesionym wzniesieniu nad miasteczkiem, jako
obiekt turystyczny działa już od 1904 r.! By
wejść na 40-metrową wieżę trzeba się trochę natrudzić. Prowadzą na nią 172 stopnie. Warto się wysilić! Widok na 4 strony
świata pozwala dobrze przyjrzeć się okolicy. Gdy jest dobra widoczność na horyzoncie widać szczyty Jesioników, Beskidów
i najbliższe wzgórza (m.in. Biała Góra) oraz
miasteczka, np. Nový Jičín.
Będąc przy wieży koniecznie trzeba też
zobaczyć historyczne centrum Štramberka
z zespołem chat i domów z muru pruskiego, wąskimi uliczkami i pozostałościami
murów obronnych. To zdecydowanie jedna
z czeskich perełek.

Věž Trúba je součástí hradního areálu
v malebně situovaném Štramberku. Byla
postavena ve 13. století na lesnatém kopci nad městečkem a jako turistický objekt
funguje již od roku 1904! Výstup na 40metrovou věž je docela náročný, musíte absolvovat 172 schodů. Stojí to však za námahu!
Naskýtá se z ní výhled na všechny světové
strany. Za dobré viditelnosti na horizontu
spatříte vrcholky Jeseníků, Beskyd a nejbližší kopce (mj. Bílou horu) a města, např.
Nový Jičín.
Při návštěvě věže stojí za to navštívit i historické centrum Štramberka se souborem
roubených domů, úzkými uličkami a pozůstatky městských hradeb. Je to bezesporu
jeden z českých skvostů.

Miejscowość: Štramberk
GPS: 49°35’32.487”N, 18°6’58.554”E
Obiekt sezonowy (czynne od marca
do listopada)
Wstęp płatny

Umístění: Štramberk
GPS: 49°35‘32.487“N, 18°6‘58.554“E
Sezónní objekt (otevřeno od března
do listopadu)
Placené vstupné

19

OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT NOVÝ JIČÍN / OKRES NOVÝ JIČÍN

Rozhledna
„Velký Javorník“

Wieża widokowa
„Velký Javorník”

Výstup na rozhlednu „Velký Javorník“
může být zajímavým završením pěšího výletu. Stejnojmenný kopec má nadmořskou
výšku 918 m. Stojí na něm dřevěná devítipatrová konstrukce navazující na místní
frenštátsko-rožnovskou architekturu.
V prvním patře věže je místnost, kde se
můžete schovat a odpočinout si. Ze dvou
vyhlídkových teras (15 m a 20 m) je vidět
Frenštátskou brázdu a přední část Beskyd
(po Lysou horu), nedaleký půvabný Štramberk (kde je také objekt stezky „Silesianka“!) a Veřovické vrchy. Za dobrého počasí
můžete vidět i Malou a Velkou Fatru, Roháče a Belianské Tatry na východě a Jeseníky
s Pradědem na severozápadě.

Wejście na wieżę widokową „Velký Javorník” może być ciekawym zwieńczeniem
pieszej wycieczki. Samo wzgórze o tej samej nazwie ma 918 m n.p.m. Wzniesiona na
nim drewniana, 9-piętrowa konstrukcja nawiązuje do lokalnej architektury Frenštátsko-Rožnovskiej.
Na pierwszym piętrze wieży jest pomieszczenie, w którym można się schronić i odpocząć. Wykonane jest na wzór wołoskiej
konstrukcji szkieletowej. Z dwóch tarasów widokowych (15 m i 20 m) widać obniżenie terenu (tzw. Frenštátská brázda)
oraz przednią część masywu Beskidów (aż
po Łysą Górę), pobliski urokliwy Štramberk (też z obiektem szlaku „Silesianka”!)
i Veřovické vrchy. Przy dobrej pogodzie
można dojrzeć też Małą i Wielką Fatrę,
Rohacze oraz Tatry Bielskie na wschodzie,
a także Jesioniki z Pradziadem na północnym zachodzie.
Miejscowość: Frenštát pod Radhoštěm
GPS: 49°31’38.230”N, 18°9’39.140”E
Obiekt całoroczny (chyba że warunki
atmosferyczne nie pozwalają na wejście)
Wstęp bezpłatny

20

Umístění: Frenštát pod Radhoštěm
GPS: 49°31‘38.230“N, 18°9‘39.140“E
Celoroční objekt (ledaže že povětrnostní
podmínky neumožňují výstup)
Vstup zdarma

OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT NOVÝ JIČÍN / OKRES NOVÝ JIČÍN

Wieża widokowa
Veselská
Wieża Veselská to drugi obiekt szlaku „Silesianka” znajdujący się w miejscowości
Odry. Powstała w 2019 r., a jej kształt przypomina wieżę wartowniczą, symbol miasta
Odry. Jej podstawa obsypana jest łupkiem,
skałą charakterystyczną dla tego terenu.
Wokół wieży ustawione są czarno-białe
ławeczki, dzięki czemu całość tworzy wraz
z wieżą szachową partię.
Z punktu widokowego z wysokości niemal
10 m (ale aż 547 m n.p.m.!) rozpościera się
panorama na Bramę Morawską, Beskid Śląsko-Morawski, Góry Odrzańskie, Wzgórza
Vitkovskie i Hostynskie.
W odległości kilku kilometrów od wieży na
turystów czekają trasy rowerowe, Kopalnia Flaschara czy Młyn Wodny Wesselsky.
W samych Odrach warto odwiedzić Muzeum Regionu Oderskiego czy pełne
różnorodnych wystaw centrum Katovna
(rodzinom z dziećmi szczególnie polecamy tam ekspozycję Bajkowego Poodří,
a wszystkim muzeum porozumienia czesko-niemieckiego).

Miejscowość: Odry
GPS: 49°38’35.369”N, 17°48’33.441”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

Veselská rozhledna
Veselská rozhledna je druhým objektem
na stezce „Silesianka“ v obci Odry. Vznikla v roce 2019 a svým tvarem připomíná
strážní věž, symbol města Odry. Její základy jsou obsypány břidlicí, která je pro tuto
krajinu typická. U rozhledny jsou černo-bílé
lavičky, díky nimž celek včetně rozhledny
tvoří dojem šachové partie.
Z vyhlídky ve výšce téměř 10 m (ale až
547 m n.m.!) se naskýtá výhled na Moravskou bránu, Moravskoslezské Beskydy, Oder
ské vrchy, Vítkovské a Hostýnské vrchy.
Ve vzdálenosti několika kilometrů na turisty čekají cyklotrasy, Flascharův důl či Vodní mlýn Wesselsky. Přímo v Odrách stojí
za návštěvu Muzeum Oderska a Katovna
s různými expozicemi (rodinám s dětmi
doporučujeme zejména expozici Pohádkového Poodří a všem pak Muzeum česko-německého porozumění).

Umístění: Odry
GPS: 49°38‘35.369“N, 17°48‘33.441“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Rozhledna „Slatina“

Wieża widokowa
„Slatina”

Rozhledna „Slatina“ byla postavena v letech 2018-2019 těsně pod vrcholem
Okrouhlík v nadmořské výšce 467 m. Dřevěná štíhlá konstrukce je viditelná zdaleka.
Můžete se k ní dostat od obce Slatina u Bílovce nebo Výškovic. Ze zastřešené vyhlídky ve výšce 12 m se naskýtá panoramatický
výhled na Beskydy, Ostravsko, Oderské
vrchy a Jeseníky s Pradědem.
Po odpočinku u objektů stezky „Silesianka“
stojí za to poznat i další zajímavosti v okolí. V nedalekém Bílovci je zrekonstruovaný
dřevěný větrný mlýn z roku 1878 a lze doporučit i návštěvu Muzea Bílovec. O něco
dál se nachází zámecký areál v Hradci nad
Moravicí. V rozlehlém okolním parku najdete další objekt naší stezky – Bezručovu
vyhlídku.

Wieża widokowa „Slatina” została zbudowana w latach 2018-2019 r. tuż pod
szczytem wzgórza Okrouhlík, na wysokości 467 m n.p.m. Drewniana, smukła konstrukcja widoczna jest z daleka. Można do
niej dojść od strony miejscowości Slatina
koło Bílovca lub Výškovice. Z zadaszonej
platformy, z wysokości 12 m, roztacza się
panoramiczny widok na Beskidy, Kotlinę Ostrawską, Oderské vrchy i Jesioniki
(Jeseníky) z Pradziadem.
Po odpoczynku przy obiekcie szlaku „Sile
sianka” warto poznać również atrakcje oglądanej z góry okolicy. W pobliżu,
w miejscowości Bílovec, zobaczyć można
zrekonstruowany drewniany młyn wietrzny z 1878 r. oraz zwiedzić Muzeum Bílovec.
Nieco dalej znajduje się kompleks pałacowy Hradec nad Moravicí. W ogromnym otaczającym go parku warto odnaleźć kolejny
obiekt naszego szlaku – platforma widokowa Bezruča.
Miejscowość: Slatina
GPS: 49°48’11.5”N, 17°59’02.8”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny
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Umístění: Slatina
GPS: 49°48‘11.5“N, 17°59‘02.8“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma

OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
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Wieża widokowa
„Blahutovice”

Rozhledna
„Blahutovice“

Charakterystyczna, stożkowa wieża widokowa „Blahutovice” w Jeseníku nad Odrou
to jeden z najmłodszych obiektów szlaku
„Silesianka”, została otwarta w 2021 r. To
stalowa 27,5-metrowa konstrukcja z drewnianymi elementami z platformą widokową na wysokości 15 m. Jej podstawa obłożona jest charakterystycznym dla regionu
łupkiem.
W pogodne dni widać z niej panoramy: Beskidów z Łysą Górą, pasma Gór Hostyńskich
i Odrzańskich oraz Obszar Chronionego
Krajobrazu Poodří. W okolice wieży warto
wybrać się też wieczorem. Po zmroku jest
efektownie oświetlona.
W okolicy wieży, w klasztorze w Blahutovicach rozpoczyna się długodystansowy
szlak pielgrzymkowy św. Franciszka. Niedaleko jest też Źródło „Jesenická kyselka”
i dom rodzinny naukowca i prekursora genetyki J.G. Mendla we Vražném.

Charakteristická kuželovitá rozhledna
„Blahutovice“ v Jeseníku nad Odrou patří
k nejmladším objektům na stezce „Silesia
nka“, byla zprovozněna v roce 2021. Jedná
se o ocelovou konstrukci s dřevěnými pr
vky, vysokou 27,5 m a s vyhlídkou ve výšce
15 m. Její základ je obložen břidlicí, která
je to pro tuto krajinu typická.
Za dobrého počasí jsou vidět Beskydy
s Lysou horou, Hostýnské a Oderské vrchy
a CHKO Poodří. K rozhledně stojí za to se
vydat i ve večerních hodinách, protože je
po soumraku efektně nasvícena.
V nedalekém klášteře v Blahutovicích začíná dálková poutní cesta sv. Františka.
Poblíž je také pramen Jesenické kyselky
a rodný dům vědce a průkopníka genetiky
J. G. Mendela ve Vražném.

Miejscowość: Blahutovice
GPS: 49°35’23.835”N, 17°52’41.602”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

Umístění: Blahutovice
GPS: 49°35‘23.835“N, 17°52‘41.602“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Wieża miejska „Hláska”
– Opava
Wieża „Hláska” jest częścią renesansowego ratusza w Opawie. To jeden z najstarszych budynków w mieście. Nazwa
nawiązuje do czeskiego słowa „hlásit”,
czyli głosić. Niegdyś to właśnie z tej wieży
ogłaszano początki opawskich jarmarków
czy zagrożenie pożarowe dla okolicznych
miejscowości.
Z tarasu widokowego, z wysokości niemal
35 m, widać centrum Opawy i przyległe do
niej uliczki, a przy dobrej widoczności okoliczne wzniesienia – szczyty Wysokiego Jesionika (Hrubý Jeseník) z Pradziadem oraz
Niskiego Jesionika (Nízký Jeseník) – Mały
i Wielki Rudny.
Będąc w Opawie trzeba pospacerować po
centrum i poza ratuszem zobaczyć zabudowania Górnego i Dolnego Rynku, barokowy kościół św. Wojciecha i Teatr Śląski.
Warto też poznać zbiory, znajdującego się
ledwie 500 m od ratusza – Muzeum Ziemi
Śląskiej. To najstarsze muzeum w Republice Czeskiej!

Miejscowość: Opava
GPS: 49°56’19.904”N, 17°54’9.324”E
Obiekt sezonowy (otwarte od maja do września
oraz w trakcie jarmarków bożonarodzeniowych)
Wstęp płatny
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Městská věž „Hláska“
– Opava
Městská věž „Hláska“ je součástí renesanční radnice v Opavě. Je to jedna z nejstarších staveb na území města. Název je
odvozen od slova „hlásit”. V minulosti se
z této věže oznamoval začátek opavských
jarmarků a hlásilo ohrožení požárem pro
okolní obce.
Z vyhlídky ve výšce téměř 35 m je vidět
centrum Opavy a sousední uličky a za dobré viditelnosti okolní vrcholky Hrubého
Jeseníku s Pradědem a Nízkého Jeseníku
– Malý a Velký Roudný.
Při návštěvě Opavy doporučujeme procházku centrem, zhlédnutí zástavby Horního a Dolního náměstí, barokního kostela
sv. Vojtěcha a Slezského divadla. Stojí za
to poznat také sbírky Slezského zemského
muzea, které se nachází pouhých 500 m
od radnice. Jedná se o nejstarší muzeum
v České republice!
Umístění: Opava
GPS: 49°56‘19.904“N, 17°54‘9.324“E
Sezónní objekt (otevřeno od května do září
a během vánočních trhů)
Placené vstupné

OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT OPAVA / OKRES OPAVA

Rozhledna „Šance“ –
Jakubčovice

Wieża widokowa
„Šance” – Jakubčovice

Dřevěná rozhledna „Šance“, vysoká 16 metrů, se nachází v Jakubčovicích, mezi dvěma krásnými zámky – Hradcem nad Moravicí a Raduní. Je to dokonalé orientační
místo mezi nimi. Z Hradce můžete jít žlutou
turistickou stezkou. Z vyhlídkové terasy je
vidět rovinatou krajinu Opavska a vrcholky
Beskyd a Jeseníků.
Rozhledna není jedinou zajímavostí v tomto místě. Přímo pod ní se nachází jedno
z nejlépe dochovaných polních opevnění
v České republice, jehož historie sahá do
konce 18. století. Bylo postaveno právě
v Jakubčovicích, protože okolními stezkami od 17. století cestovaly vojenské útvary
různých národností. V 18. století opevnění
posílili Rakušané. Říkalo se jim Šance a od
toho je odvozen i název rozhledny.

16-metrowa drewniana wieża widokowa
„Šance” jest położona w miejscowości Jakubčovice, pomiędzy dwoma przepięknymi
czeskimi pałacami – Hradec nad Moravicí
i Raduň. Jest doskonałym punktem orientacyjnym pomiędzy nimi. Z Hradca nad Moravicí można do niej dojść żółtym szlakiem
turystycznym. Z tarasu widokowego wieży
widać równinny teren wokół Opawy oraz
szczyty Beskidów i Jesioników (Jeseníky).
Wieża widokowa nie jest jedyną atrakcją
tego miejsca. Tuż pod nią znajdują się jedne z najlepiej zachowanych w Czechach
fortyfikacji ziemnych, których historia sięga końca XVIII w. Zbudowano je właśnie
w Jakubčovicach, bo okolicznymi traktami od XVII w. przemieszczały się oddziały
wojskowe różnych narodowości. W XVIII w.
fortyfikacje zostały umocnione przez Austriaków. Zwano je właśnie „Šance”, stąd
też nazwa dzisiejszej wieży widokowej.
Miejscowość: Jakubčovice
GPS: 49°51’1.714”N, 17°54’57.439”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

Umístění: Jakubčovice
GPS: 49°51‘1.714“N, 17°54‘57.439“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Wieża widokowa
„Těchanovická vyhlídka“

Rozhledna
„Těchanovická vyhlídka“

12-metrowa drewniana, trzypoziomowa
(najwyższy poziom jest na wysokości 9,2 m)
wieża widokowa góruje nad miejscowością
Staré Těchanovice od 2018 r. Z jej tarasu
widokowego rozciąga się widok na jedyny
w swoim rodzaju pofałdowany krajobraz
Niskiego Jesionika (Nízký Jeseník). Dominuje widok na zachód. Tam znajduje się
wieś Staré Těchanovice, a za nią, w dolinie, dojrzeć można największe atrakcje
turystyczne okolicy, czyli zalew i zaporę
Kružberk. Podobno wprawne oko może
rozpoznać jeszcze sylwetkę dawnego wulkanu Velký Roudný (780 m n.p.m.).
Do tego obiektu szlaku „Silesianka” można dojść (lub dojechać rowerem górskim!)
różnymi drogami, m.in. z Těchanovic lub
Kružberka. Przy wieży są drewniane leżaki, idealne do odpoczynku w promieniach słońca.

12 metrů vysoká dřevěná třípodlažní (nejvyšší patro ve výšce 9,2 m) rozhledna se
tyčí nad Starými Těchanovicemi od roku
2018. Z její vyhlídkové terasy je výhled na
jedinečnou zvlněnou krajinu Nízkého Jeseníku. Dominantní je výhled západním
směrem. Tam se nachází vesnice Staré
Těchanovice a za ní, v údolí, lze vidět největší turistické zajímavosti okolní krajiny,
přehradu Kružberk s hrází. Všímaví turisté
mohou údajně rozpoznat i siluetu bývalé
sopky Velký Roudný (780 m n.m.).
K tomuto objektu stezky „Silesianka“ je
možné dojít (nebo dojet na horském kole!)
různými cestami, mj. z Těchanovic nebo
Kružberku. U rozhledny jsou dřevěná lehátka vybízející k odpočinku na slunci.

Miejscowość: Staré Těchanovice
GPS: 49°48’58.615”N, 17°40’51.814”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

Umístění: Staré Těchanovice
GPS: 49°48‘58.615“N, 17°40‘51.814“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Platforma widokowa Bezruča znajduje się
na terenie dużego kompleksu pałacowego
Hradec nad Moravicí, niedaleko Opawy.
Składa się on z Pałacu Białego i Czerwonego oraz wolnostojącej Białej Wieży. By
dojść do naszej platformy widokowej trzeba przejść ok. 1 km, oddalając się od głównych zabudowań pałacowych. Pierwsza
platforma w tym punkcie widokowym powstała już w drugiej połowie XIX w. wtedy
nazywała się Wilhelmshöhe.
Platforma jest drewniana i całkiem niepozorna, ale wynagrodzeniem za marsz będzie piękny roztaczający się z niej widok
– panorama pałacu i miasta Hradec nad
Moravicí. A jeśli będzie naprawdę dobra widoczność, zobaczyć można nawet Opawę.

Miejscowość: Hradec nad Moravicí
GPS: 49°51’21.731”N, 17°52’5.084”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny (od listopada do marca,
w sezonie jest opłata za wstęp
do kompleksu zamkowego)

foto: Jiří Hajduk

Platforma widokowa
Bezruča – Hradec
nad Moravicí

Bezručova vyhlídka –
Hradec nad Moravicí
Bezručova vyhlídka se nachází na území
rozsáhlého zámeckého areálu v Hradci nad
Moravicí, nedaleko Opavy. Areál tvoří Bílý
a Červený zámek a volně stojící Bílá věž.
K vyhlídce musíte ujít asi 1 km od hlavních
zámeckých budov. První vyhlídka na tomto
místě vznikla již v druhé polovině 19. století a tehdy se jmenovala Wilhelmshöhe.
Vyhlídka je dřevěná a nenápadná, ale odměnou za absolvovanou procházku bude
krásný výhled na panorama zámku a města
Hradec nad Moravicí. A pokud bude opravdu dobrá viditelnost, uvidíte i Opavu.

Umístění: Hradec nad Moravicí
GPS: 49°51‘21.731“N, 17°52‘5.084“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma (od listopadu do března,
v sezóně je vstup do zámeckého areálu placený)
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Wieża widokowa
„Sosnová”
Miejscowość Sosnová leży u podnóża
Jesioników (Jeseníky), między miastami
Bruntál, Krnov i Opawa. Na jej obrzeżach,
na tzw. „Anenském vrchu”, w 2018 r. wzniesiono siedmiopiętrową, drewnianą wieżę, zwieńczoną sześciokątną platformą
widokową. Z wysokości 22 m nad ziemią
(ale 506 m n.p.m.) dostrzec można nawet
miejsca odległe o ok. 40 km! W pogodne
dni z wieży widokowej obserwować można Jesioniki z Pradziadem i Beskidy, czeski
Krnov (wzgórze Cvilín) czy polskie przygraniczne miejscowości.
Obok wieży „Sosnová” można odpocząć
w specjalnie przygotowanej wiacie, przy
studni. W okolicy ciekawymi miejscami do
zobaczenia są strumień Anny (ok. 2 km dalej, jest widoczny z wieży) i jedyne w swoim
rodzaju Muzeum Wideł w Lichnovie (5 km
od Sosnovej).

Rozhledna „Sosnová“
Sosnová leží na úpatí Jeseníků, mezi Bruntálem, Krnovem a Opavou. Na jejím okraji,
na Anenském vrchu, byla v roce 2018 postavena sedmipatrová dřevěná rozhledna,
zakončená šestihrannou vyhlídkovou terasou. Z výšky 22 m nad zemí (ale 506 m n.m.)
jsou vidět místa vzdálená až 40 km! Za dobrého počasí je možné dohlédnout na Jeseníky s Pradědem a Beskydy, Krnov (vrch
Cvilín) a polské příhraniční obce.
U rozhledny Sosnová si můžete odpočinout v turistickém přístřešku u studánky.
Zajímavým místem v okolí je Annina studánka (cca 2 km dál, viditelná z rozhledny)
a ojedinělé Muzeum vidlí v Lichnově (5 km
od Sosnové).

Miejscowość: Sosnová
GPS: 49°59’36.264”N, 17°39’10.100”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny
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Umístění: Sosnová
GPS: 49°59‘36.264“N, 17°39‘10.100“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Rozhledna „Šibenice“ –
Stěbořice

Wieża widokowa
„Šibenice” – Stěbořice
Wieża widokowa „Šibenice” jest jedynym
w pełni betonowym, bardzo charakterystycznym obiektem na szlaku „Silesianka”. Ukończona w 2019 r. budowla stoi na
wzgórzu, od którego wzięła nazwę. To najwyższy punkt w gminie Stěbořice (375 m
n.p.m.), przed II wojną światową planowano tam zbudowanie potężnej fortecy. Stąd
taki, a nie inny styl nowej wieży. Widok, jaki
się z niej rozpościera, obejmuje Wyżynę
Opawską i miasto Opawa, Płaskowyż Głubczycki, wygasły wulkan Mały i Wielki Rudny
i – przy sprzyjających warunkach – najwyższy szczyt kraju morawsko-śląskiego, czyli
Pradziad w Jesionikach (Jeseníky).
Wieża „Šibenice” nie bez powodu przypomina wojenny bunkier. W jej pobliżu jest
też tzw. wojskowy plac ćwiczeń dla najmłodszych i ekspozycja, dotycząca budowy
systemu bunkrów na ziemi opawskiej.

Miejscowość: Stěbořice
GPS: 49°57’13.098”N, 17°46’40.319”E
Obiekt sezonowy (od listopada do kwietnia
tylko po uzgodnieniu telefonicznym)
Wstęp płatny (dobrowolne datki)

Rozhledna „Šibenice“ je jediný zcela betonový, velmi charakteristický objekt na
stezce „Silesianka“. Stavba dokončená
v roce 2019 stojí na stejnojmenném kopci. Je to nejvyšší místo v obci Stěbořice
(375 m n.m.), kde byl před 2. světovou válkou plán postavit rozsáhlé opevnění. Proto
byl zvolen daný styl nové rozhledny. Naskýtá se odtud výhled na Opavskou pahorkatinu a město Opava, vyhaslou sopku Malý
a Velký Roudný a – za příznivých podmínek
– nejvyšší horu Moravskoslezského kraje,
Praděd v Jeseníkách.
Rozhledna Šibenice ne bezdůvodně připomíná vojenský bunkr. Poblíž se nachází
i hřiště připomínající vojenské cvičiště pro
nejmladší a expozice věnovaná výstavbě
systému opevnění na Opavsku.

Umístění: Stěbořice
GPS: 49°57‘13.098“N, 17°46‘40.319“E
Sezónní přístupný objekt (od listopadu
do dubna jen po telefonické domluvě)
Placení vstupné (dobrovolné příspěvky)
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Rozhledna „Halaška“

Wieża widokowa
„Halaška”

30metrová rozhledna v Budišově nad Budišovkou je jedním z nejmladších objektů
na stezce „Silesianka“. Výhledy z její terasy
lze obdivovat od roku 2021. Název Halaška připomíná jednoho z nejvýznamnějších
rodáků Budišova nad Budišovkou, fyzika,
matematika a astronoma Františka Ignáce
Kassiana Halašku. Stavba stojí na kopci Kopřivná. Z vyhlídkové terasy je vidět Budišov
nad Budišovkou, vrcholky Jeseníků, Beskyd a Oderských vrchů a také Kružberskou
přehradu, Červenou horu u Libavé a Bílé
Karpaty.
Okolní krajina nese název „Krajina břidlice“, a tak stojí za to se seznámit i s místní
historií. Na návštěvníky čeká mj. Muzeum
břidlice s naučnou stezkou. K dalším zajímavostem tohoto regionu patří mj. zřícenina hradu Vildštejn a přehrada Kružberk.

30-metrowa wieża w mieście Budišov nad
Budišovkou to jeden z najmłodszych obiektów szlaku „Silesianka”, widoki z jej tarasu
można oglądać od 2021 r. Nazwa „Halaška”
została jej nadana na cześć jednego z najsłynniejszych mieszkańców Budišova nad
Budišovkou, fizyka, matematyka i astronoma Františka Ignáca Kassiana Halaški.
Budowla usytuowana jest na wzgórzu Kopřivná. Z tarasu widokowego widać miasto
Budišov nad Budišovkou, szczyty gór Jesioników (Jeseníky), Beskidów i Góry Odrzańskie, a także Zaporę Kružberską, Czerwoną
Górę w pobliżu Libavy i Białe Karpaty.
Okolica jest zwana Krainą Łupka, warto
poznać i lokalną historię. Na turystów czeka m.in. Muzeum Łupka ze ścieżką dydaktyczną. Innymi atrakcjami tego regionu są
m.in. ruiny zamku Vildštejn czy słynna Zapora Kružberská.
Miejscowość: Budišov nad Budišovkou
GPS: 49°48’41.543”N, 17°36’31.828”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

30

Umístění: Budišov nad Budišovkou
GPS: 49°48‘41.543“N, 17°36‘31.828“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Pomnik Śląskiego
Ruchu Oporu na Ostrá
hůrka – Háj na Śląsku

Památník slezského
odboje na Ostré hůrce –
Háj ve Slezsku

W miejscowości Háj ve Slezsku znajduje
się nietypowy obiekt szlaku „Silesianka”.
Nie jest to wieża widokowa, choć z miejsca, znajdującego się na wzgórzu widać
spory teren. Ostrá hůrka od XIX w. gromadziła śląską ludność w ważnych dla niej
historycznych momentach. Również dziś
wzgórze jest miejscem spotkań mieszkańców czeskiego Śląska. Znajduje się na nim
obelisk wzniesiony w 1969 r. Obok niego
pozostawiono fragmenty wcześniejszego,
zniszczonego przez faszystów w 1938 r.
pomnika Śląskiego Ruchu Oporu. Stojąc
przed pomnikami, zobaczyć można panoramę Wysoczyzny Hluczyńskiej i Doliny
Opawy oraz Prajzko.
Niedaleko pomnika Śląskiego Ruchu Oporu przebiega trasa rowerowa „Radegast
Slezsko”. W pobliżu jest też ścieżka dydaktyczna „Hájecké chodníčky“ oraz miejsce
urodzenia pisarza, reżysera i scenarzysty
Vladislava Vančury.

V Háji ve Slezsku se nachází netypický objekt stezky „Silesianka“. Není to rozhledna,
byť se z tohoto místa na kopci naskýtá výhled na širokou krajinu. Ostrá hůrka byla
od 19. století místem, kde se slezský lid
scházel v důležitých historických okamžicích. I dnes je to místo setkávání obyvatel
českého Slezska. Nachází se zde obelisk
postavený v roce 1969. U něj jsou ponechány kousky dřívějšího památníku Slezského odboje zničeného fašisty v roce 1938.
Naskýtá se odtud výhled na Hlučínskou
pahorkatinu, údolí Opavy a Prajzko.
Kousek od památníku vede cyklotrasa Radegast Slezsko. V okolí je i naučná stezka
Hájecké chodníky a rodné místo spisovatele, režiséra a scénáristy Vladislava Vančury.

Miejscowość: Háj ve Slezsku
GPS: 49°53’30.445”N, 18°5’33.901”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

Umístění: Háj ve Slezsku
GPS: 49°53‘30.445“N, 18°5‘33.901“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Vyhlídková věž
„Vikštejn“

Wieża widokowa
„Vikštejn”
Wieża na zamku „Vikštejn” to jeden z kilku historycznych obiektów szlaku „Silesianka”. Pozostałości po dawnym zamku
wznoszą się na skalistym wzgórzu nad
meandrami rzeki Morawicy. Jego historia
sięga XIII w., a sam obiekt w ostatnich latach przeszedł renowację. Była niezbędna,
bo budynek od XVIII w. stał opuszczony
i popadał w ruinę. W trakcie prac archeologicznych poza monetami czy przedmiotami
codziennego użytku, w piwnicy pod wieżą
widokową znaleziono szkielet kobiety. Została ona prawdopodobnie zamurowana…
My jednak skupiamy się nie na historii
tego obiektu, a na pięknych widokach
rozpościerających się z wieży zamkowej.
Z wysokości 12 m zobaczyć można Dolinę
Morawicy, samą rzekę i stację uzdatniania
wody w gminie Podhradí, która zaopatruje w wodę pitną pobliskie miejscowości aż
do Ostrawy.

Miejscowość: Radkov
GPS: 49°48’15.547”N, 17°46’23.512”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

32

Věž hradu Vikštejn patří mezi několik historických objektů na stezce „Silesianka“.
Pozůstatky bývalého hradu najdete na
skalnatém kopci nad meandry řeky Moravice. Jeho historie sahá do 13. století a samotný objekt prošel v posledních letech
rekonstrukcí. Byla nutná, protože stavba
od 18. století byla opuštěna a chátrala.
Během archeologických prací byly ve sklepení pod věží nalezeny mince a předměty
každodenního použití a také ženská kostra.
Tato žena byla pravděpodobně zazděna…
My se však nezaměřujeme na dějiny tohoto
objektu, ale na krásné výhledy, které se naskýtají z hradní věže. Z výšky 12 m můžete
vidět údolí Moravice, řeku a úpravnu vody
v Podhradí, která zásobuje pitnou vodou
okolní obce až po Ostravu.

Umístění: Radkov
GPS: 49°48‘15.547“N, 17°46‘23.512“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Wieża Bolt Tower należy do grona najbardziej znanych obiektów na szlaku „Silesianka”. Jest częścią industrialnego kompleksu
Dolní oblast Vítkovice (DOV) w Ostrawie.
To jedna z największych atrakcji turystycznych Czech, nie tylko tych przemysłowych!
Usytuowana w centrum kompleksu wieża
zwieńczona szklaną nadbudową wznosi się nad autentycznym wielkim piecem
hutniczym. Na Bolt Tower można wjechać
indywidualnie lub zwiedzić ją w ramach
wycieczki, która poza wejściem na jej taras
widokowy obejmuje też podejście w pobliże dawnego wielkiego pieca. By dostać
się na wysokość 75 m należy pokonać sporo schodów i kładkę dla pieszych. Z Bolt
Tower roztacza się widok na industrialną
przestrzeń DOV i całą okolicę – Ostrawę,
Beskidy (a czasem nawet Fatrę!) czy Hałdę
Ema. Panoramę można też oglądać, popijając kawę w pobliskiej kawiarni.

Miejscowość: Ostrava – Vitkovice
GPS: 49°49’9.356”N, 18°16’36.410”E
Obiekt całoroczny
Wstęp płatny

foto: Adam Popelka

Wielki Piec nr 1
z nadbudową Bolt Tower
– Ostrava

Vysoká pec č. 1
s nástavbou Bolt Tower
– Ostrava
Věž Bolt Tower patří mezi nejznámější objekty na stezce „Silesianka“. Je součástí
industriálního komplexu Dolní oblast Vítkovice (DOV) v Ostravě. Patří k největším
turistickým zajímavostem v České republice, a to nejen průmyslového charakteru.
Nachází se v centru areálu a má skleněnou
nástavbu, která je nad původní vysokou
pecí. Na Bolt Tower se můžete dostat individuálně nebo využít skupinové prohlídky,
která kromě vstupu na vyhlídkovou terasu
zahrnuje i návštěvu okolí bývalé vysoké
hutnické pece. Do výšky 75 m vystoupáte
po mnoha schodech a lávce pro pěší. Z Bolt
Tower se naskýtá výhled na industriální
areál DOV a celé okolí – Ostravu, Beskydy
(a někdy dokonce Fatru!) nebo haldu Ema.
Panorama můžete obdivovat i u šálku kávy
v kavárně umístěné přímo na věži.
Umístění: Ostrava – Vítkovice
GPS: 49°49‘9.356“N, 18°16‘36.410“E
Celoročně přístupný objekt
Placené vstupné
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Wieża widokowa
„Hošťálkovice”
Drewniana wieża widokowa znajduje się
w dzielnicy Ostrawy o nazwie Hošťálkovice. To jeden z 4 obiektów szlaku „Silesianka” w tym trzecim, co do wielkości czeskim
mieście. Jak się okazuje, będąc w Ostrawie
można cały dzień spędzić na odwiedzaniu
tylko i wyłącznie wież w różnych punktach miasta.
Z konstrukcji o wysokości 8 m podziwiać
można panoramę najbliższej okolicy. W pogodne dni jak na dłoni widać z niej aglomerację ostrawską, ciepłownię Třebovice i pasmo Beskidów. Wieża położona jest przy
popularnej trasie rowerowej prowadzącej
nad pobliskie zbiorniki wodne. Obok są
wiaty odpoczynkowe i – co z pewnością będzie atrakcją dla dzieci – pumptrack.

Miejscowość: Ostrava – Hošťálkovice
GPS: 49°50’39.951”N, 18°12’40.680”E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny
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Rozhledna
„Hošťálkovice“
Dřevěná rozhledna se nachází v ostravské
čtvrti Hošťálkovice. Je to jeden ze 4 objektů stezky „Silesianka“ v tomto třetím
největším městě České republiky. V Ostravě můžete strávit celý den návštěvou rozhleden nacházejících se v různých částech
města.
Z konstrukce hošťálkovické rozhledny, vysoké 8 m, můžete obdivovat panorama nejbližšího okolí. Za příznivého počasí uvidíte
ostravskou aglomeraci, teplárnu Třebovice
a pohoří Beskyd. Věž stojí u oblíbené cyklotrasy, která vede k nedalekým vodním
nádržím. U rozhledny jsou turistické přístřešky a pumptrack, který si oblíbí zejména děti.

Umístění: Ostrava – Hošťálkovice
GPS: 49°50‘39.951“N, 18°12‘40.680“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma

OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT OSTRAVA / OKRES OSTRAVA

foto: Boris Renner

Vyhlídková věž Nové
radnice – Ostrava

Wieża widokowa
Nowego Ratusza –
Ostrava

Tato vyhlídková věž je charakteristickou
součástí budovy Nové radnice v Ostravě.
Vyhlídka je ve výšce 73 m a naskýtá se z ní
výhled na celou Ostravu a okolí díky tomu,
že návštěvníci mohou obejít vyhlídkovou
terasu kolem dokola. Za dobré viditelnosti
můžete vidět i Slezské a Moravskoslezské
Beskydy, řeku Odru, polské příhraniční
území (Rybnik či haldu Szarlota v Rydułtowech) a při velkém štěstí i Praděd.
Na věž vede 429 schodů, ale většina návštěvníků volí cestu výtahem (údajně nejvyšším v celé republice!). Z výtahu vejdete
do skvěle vybaveného informační centra
s propagačními materiály a pak opět výtahem dojedete již přímo na vyhlídkový
ochoz.

Miejscowość: Ostrava
GPS: 49°50’29.898”N, 18°17’29.785”E
Obiekt całoroczny
Wstęp płatny

foto: Adam Popelka

Kolejna wieża widokowa w Ostrawie jest
bardzo charakterystyczną częścią budynku „Nové radnice”, czyli Nowego Ratusza.
Punkt widokowy jest położony na wysokości 73 m i widać z niego całą Ostrawę i otaczające ją tereny. Wszystko dzięki temu, że
turyści mają możliwość obejścia tarasu widokowego dookoła. W dni z dobrą widocznością dostrzec z niego można także Beskid
Śląski i Śląsko-Morawski, rzekę Odrę, polskie tereny przygraniczne (Rybnik, Hałda
Szarlota w Rydułtowach), a przy naprawdę
wielkim szczęściu nawet szczyt Pradziada.
Na wieżę można wspiąć się po 429 prowadzących na nią schodach, jednak zdecydowana większość turystów wybiera windę
(podobno najwyższą w całych Czechach!).
Z niej wchodzi się do świetnie wyposażonego w materiały promocyjne centrum
informacji turystycznej, następnie jedzie
się – znów windą – już bezpośrednio na taras widokowy.
Umístění: Ostrava
GPS: 49°50‘29.898“N, 18°17‘29.785“E
Celoročně přístupný objekt
Placené vstupné
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OBIEKTY SZLAKU „SILESIANKA” / OBJEKTY STEZKY „SILESIANKA“
POWIAT OSTRAVA / OKRES OSTRAVA

foto: Viera Gřondělová

W Starym Ratuszu położonym w samym
centrum miasta mieści się dziś Muzeum
Ostrawskie. Poza wystawami jego niewątpliwą atrakcją jest też wieża widokowa,
jeden z 4 (!) obiektów szlaku „Silesianka”
w tym jednym z największych czeskich
miast. Pierwotnie była ona wieżą strażniczą. 31 lipca 1829 r. zniszczył ją piorun. Miała zostać rozebrana, jednak sprzeciwili się
temu mieszkańcy Ostrawy. Dopięli swego
i dzięki temu dziś możemy oglądać z góry
nie tylko Plac Masaryka i dachy okolicznych
kamienic, ale też kościół św. Václava, wieże
górnicze kopalni Bezruča, Hałdę Ema, Zamek Śląskoostrawski, DOV, a nawet Beskidy z Łysą Górą.
Ledwie kilometrowy spacer dzieli wieżę
Starego Ratusza od kolejnego punktu widokowego – Wieży Nowego Ratusza. Do
pozostałych obiektów szlaku „Silesianka”
w Ostrawie warto już podjechać samochodem, komunikacją publiczną lub rowerem.

Miejscowość: Ostrava
GPS: 49°50’6.144”N, 18°17’35.119”E
Obiekt sezonowy
(czynny od kwietnia do października)
Wstęp płatny
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foto: Viera Gřondělová

Wieża Starego Ratusza
– Ostrava

Věž Staré radnice –
Ostrava
Ve Staré radnici v samotném centru města dnes sídlí Ostravské muzeum. Kromě
expozic k jeho atrakcím patří i vyhlídková
věž, jeden ze 4 (!) objektů stezky „Silesianka“ v jednom z největších měst České republiky. Původně to byla strážní věž. Dne
31. července 1829 ji zničil blesk. Měla být
rozebrána, avšak proti tomu se postavili
obyvatelé Ostravy. Dosáhli svého a díky
tomu dnes můžete seshora pozorovat nejen Masarykovo náměstí a střechy okolních
domů, ale i kostel sv. Václava, hornické
věže dolu Petr Bezruč, haldu Ema, Slezskoostravský hrad, Dolní oblast Vítkovice
a dokonce Beskydy s Lysou horou.
Ve vzdálenosti 1 km je další vyhlídka – věž
Nové radnice. K dalším objektům stezky
„Silesianka“ v Ostravě je vhodnější už dojet
autem, veřejnou dopravou nebo na kole.
Umístění: Ostrava
GPS: 49°50‘6.144“N, 18°17‘35.119“E
Sezónní objekt (otevřeno od dubna do října)
Placené vstupné

Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021

WYCIECZKI TEMATYCZNE / TEMATICKÉ VÝLETY

Piesza 3-dniowa wycieczka
czeską częścią szlaku „Silesianka”
Pěší třídenní výlet
po české části stezky „Silesianka“
DZIEŃ 1

1. DEN

Naszą pieszą wycieczkę po czeskiej Krainie
Łupka rozpoczynamy w miejscowości Jeseník nad Odrou. Trasę zaczynamy w okolicach stacji kolejowej/autobusowej Połom,
znajdującej się ok. 3 km od pierwszej wieży widokowej szlaku „Silesianka”. Wieża
widokowa „Blahutovice” w Jeseníku nad
Odrou to stalowa, 27,5-metrowa konstrukcja z drewnianymi elementami i platformą
widokową na wysokości 15 m, z której widać panoramy: Beskidów z Łysą Górą, pasm
Gór Hostyńskich i Odrzańskich oraz Obszar
Chronionego Krajobrazu Poodří.

Pěší výlet začíná na české straně v Krajině břidlice v Jeseníku nad Odrou. Trasa
má svůj počátek u železniční/autobusové
zastávky Polom, nacházející se asi 3 km
od první rozhledny stezky „Silesianka“ –
rozhledny „Blahutovice“ v Jeseníku nad
Odrou. Tato rozhledna je ocelová, 27,7 m
vysoká, s dřevěnými prvky a vyhlídkovou
plošinou ve výšce 15 m, z níž se naskýtá výhled na Beskydy s Lysou horou, Hostýnské
a Oderské vrchy a CHKO Poodří.

W pobliżu:
• obserwatorium ptaków przy stawie
w Blahutovicach,
• źródła „Jesenicka kyselka”,
• Pałac Jeseník nad Odrou.

Wieża widokowa „Blahutovice” / Rozhledna „Blahutovice“

Poblíž:
• ptačí pozorovatelna u rybníku
v Blahutovicích,
• pramen Jesenické kyselky,
• zámek Jeseník nad Odrou.

Widok z wieży Blahutovice /
Výhled z rozhledny "Blahutovice"
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Wycieczka jest 3-dniowa, noclegu pierwszego dnia najlepiej poszukać w miejscowości Budišov nad Budišovkou. Z Jeseníka
nad Odrou dojechać można pociągiem lub
autobusem (ok. 1,5 godziny), a stacja kolejowa i autobusowa są niedaleko jesenickiego źródełka.

DZIEŃ 2
Drugi dzień naszej pieszej wycieczki jest
intensywny, do przejścia jest około 19 km!
Wędrówkę rozpoczynamy przy stacji kolejowej Svatoňovice, ok. 10 min od Budišova
nad Budišovkou. Można tam dojechać autobusem lub pociągiem. Pierwszą atrakcją
jest wieża widokowa „Těchanovická vyhlídka”, kolejny obiekt szlaku „Silesianka”.
Góruje nad miejscowością Staré Těchanovice, a z jej tarasu widokowego rozciąga się
widok na jedyny w swoim rodzaju pofałdowany krajobraz Niskiego Jesionika (Nízký
Jeseník). Dominuje widok na zachód. Tam

Drewniane leżaki przy wieży Těchanovická vyhlídka /
Dřevěná lehátka u Těchanovické vyhlídky

Výlet je třídenní, ubytování první den je
nejlepší vyhledat v Budišově nad Budišovkou. Z Jeseníku nad Odrou tam lze dojet
vlakem nebo autobusem (cca 1,5 hodiny),
železniční a autobusová zastávka je kousek
od jesenického pramene.

2. DEN
Druhý den našeho pěšího výletu je intenzivní, čeká vás přibližně 19 km! Výlet začněte u železniční stanice Svatoňovice,
cca 10 minut od Budišova nad Budišovkou.
Můžete se tam dostat autobusem nebo
vlakem. První zajímavostí je rozhledna Těchanovická vyhlídka, další objekt stezky
„Silesianka“. Tyčí se nad Starými Těchanovicemi a z její vyhlídkové terasy je výhled
na jedinečnou zvlněnou krajinu Nízkého
Jeseníku. Dominantní je výhled západním
směrem. Tam se nachází vesnice Staré Těchanovice a za ní, v údolí, lze vidět největší
turistické zajímavosti okolní krajiny, přehradu Kružberk s hrází. Než se tam vydáte, doporučujeme využít dřevěná lehátka
u rozhledny a odpočinout si na slunci.

Wieża widokowa „Těchanovická vyhlídka” /
Rozhledna „Těchanovická vyhlídka“
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Poblíž:
• Kružberská přehrada na řece Moravici,
• pozůstatky nevelkého strážního hradu
Kružberk,
• Muzeum břidlice a naučná stezka
v Budišově nad Budišovkou.

WYCIECZKI TEMATYCZNE / TEMATICKÉ VÝLETY

Zapora Kružberská na rzece Morawicy / Kružberská přehrada na řece Moravici

znajduje się wieś Staré Těchanovice, a za
nią, w dolinie, dojrzeć można największe
atrakcje turystyczne okolicy, czyli zalew
i zaporę Kružberk (Přehrada Kružberk).
Zanim tam pójdziemy, można skorzystać
z drewnianych leżaków przy wieży i odpocząć, łapiąc promienie słońca.
W pobliżu:
• Zapora Kružberská na rzece Morawicy,
• pozostałości niewielkiego zamku
obronnego Kružberk,
• Muzeum Łupka (Muzeum Břidlice)
oraz ścieżka edukacyjna w miejscowości
Budišov nad Budišovkou.
Od oddalonej od centrum Budišov nad Budišovkou wieży widokowej „Halaška” dzieli nas ok. 3,5 km. Nazwa została jej nadana
na cześć jednego z najsłynniejszych mieszkańców Budišova nad Budišovkou, fizyka,
matematyka i astronoma Františka Ignáca Kassiana Halaški. Budowla usytuowana jest na wzgórzu Kopřivná. Widać z niej

Muzeum Łupka / Muzeum břidlice
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Wieża widokowa „Halaška” / Rozhledna „Halaška“

miasto Budišov nad Budišovkou, szczyty
Gór Jesioników (Jeseníky), Beskidów i Gór
Odrzańskich, a także Zaporę Kružberską,
Czerwoną Górę w pobliżu Libavy i Białe
Karpaty (Bílé Karpaty).
Zwiedzając pieszo okolicę przeszliśmy
ok. 19 km! Nocować możemy w samym
Budišovie nad Budišovkou, ewentualnie można przejechać do miasta Odry
(ok. 1 h pociągiem lub autobusem), po
którego okolicach będziemy chodzić 3-go
dnia wycieczki.

DZIEŃ 3
Odry to najważniejsza miejscowość całej
Krainy Łupka. Spod stacji kolejowej idziemy ok. 2 km w stronę 1. części ścieżki
edukacyjnej „Do kopalni Flaschara” (K Flascharovu dolu). Jej cała trasa ma ok. 3,5 km
i 15 przystanków informacyjnych. Biegnie
przez tereny kopalniane Nový Svět, na
których znajduje się 7 dawnych wyrobisk
po eksploatacji łupka. Kolejną atrakcją na
naszej trasie jest Kopalnia Flaschara (Flascharův důl), czyli dawne dwupiętrowe wyrobisko w miejscu Nový Svět (zwiedzanie
tylko od maja do października, najlepiej po
wcześniejszej rezerwacji!).
Po zwiedzeniu kopalni ruszamy dalej,
w stronę ostatniego w trakcie tej 3-dniowej wycieczki obiektu szlaku „Silesianka”.
To opcja dla odważniejszych, ponieważ
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Od rozhledny Halaška do centra Budišova
nad Budišovkou je to asi 3,5 km. Název rozhledny je odvozen od jména jednoho z nejslavnějších budišovských rodáků, fyzika,
matematika a astronoma Františka Ignáce
Kassiana Halašky. Stavba stojí na kopci
Kopřivná. Je z ní vidět Budišov nad Budišovkou, vrcholky Jeseníků, Beskyd a Oderských vrchů a také Kružberskou přehradu,
Červenou horu u Libavé a Bílé Karpaty.
Pěšky po okolí ujdete přibližně 19 km!
Ubytovat se můžete přímo v Budišově nad
Budišovkou, případně v Odrách (asi hodina
vlakem nebo autobusem), jejichž okolím
budete putovat třetí výletní den.

3. DEN
Odry jsou nejvýznamnější obcí v celé Krajině břidlice. Od železniční stanice pokračujte asi 2 km směrem k 1. části naučné stezky
„K Flascharovu dolu”. Celá trasa má přibližně 3,5 km a 15 informačních zastavení.
Vede důlní oblastí Nový Svět, kde je 7 bývalých důlních děl po těžbě břidlice. Další
zajímavostí na trase je Flascharův důl, což
je dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový
Svět (prohlídky pouze od května do října,
nejlépe po předchozí rezervaci!).
Po prohlídce dolu pokračujte dál směrem
k poslednímu objektu stezky „Silesianka“
tohoto třídenního výletu. Je to tip pro odvážnější, protože k němu vede neoznačená
lesní pěšina. Můžete po ní dojít k rozhledně Veselská. Z vyhlídky se naskýtá výhled
na Moravskou bránu, Moravskoslezské Beskydy, Oderské vrchy, Vítkovské a Hostýnské vrchy.
Na zpáteční cestě k začátku trasy tohoto dne můžete ještě projít 2. část naučné
stezky K Flascharovu dolu (celá stezka tvoří okruh).

WYCIECZKI TEMATYCZNE / TEMATICKÉ VÝLETY

Kopalnia Flaschara / Flascharův důl

prowadzi do niej nieoznakowana leśna
ścieżka. Można nią dojść do wieży widokowej Veselská. Z punktu widokowego
rozpościera się panorama na Bramę Morawską, Beskid Śląsko-Morawski, Góry Odrzańskie, Wzgórza Vitkovskie i Hostynskie.
Wracając do początku naszej dzisiejszej
trasy możemy przejść jeszcze po 2. części
ścieżki edukacyjnej „K Flascharovu dolu”
(cała ścieżka tworzy pętelkę).
Wieża widokowa Veselská / Veselská rozhledna

Wycieczka piesza, 3 dni, 34 km (1. dzień – 7 km, 2. dzień – 19 km, 3. dzień – 8 km),
4 obiekty szlaku „Silesianka” w Czechach
Pěší výlet, 3 dny, 34 km (1. den – 7 km, 2. den – 19 km, 3. den – 8 km),
4 objekty stezky „Silesianka“ v ČR
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Wycieczka samochodowa
szlakiem „Silesianka”
Automobilový výlet
stezkou „Silesianka“
1. DEN
Dvoudenní automobilový výlet česko-polským příhraničím stezkou „Silesianka“ začíná ve Wodzisławi Śląském u Rytířské bašty. Můžete se zde vybavit materiály o celé
stezce. Za hezkých dnů při dobré viditelnosti se z její terasy naskýtá výhled na panorama wodzisławských čtvrtí: Stare Miasto, Nowe Miasto, Jedłownik a Radlin II.

Rynek w Wodzisławiu Śląskim /
Náměstí ve Wodzisławi Śląském

DZIEŃ 1

Poblíž:
• Les Grodzisko,
• náměstí ve Wodzisławi Śląském,
• zámek Dietrichsteinů,
• Rodinný zábavní park „Trzy Wzgórza”.

Dwudniową samochodową wycieczkę po
polsko-czeskim pograniczu szlakiem „Silesianka” rozpoczynamy w Wodzisławiu
Śląskim, przy Baszcie Rycerskiej. W niej
można się zaopatrzyć w materiały o całym
szlaku. W pogodne dni, przy sprzyjającej
widoczności z jej tarasu widać panoramę
wodzisławskich dzielnic: Stare Miasto,
Nowe Miasto, Jedłownik i Radlin II.
W pobliżu:
• Las Grodzisko,
• Rynek w Wodzisławiu Śląskim,
• Pałac Dietrichsteinów,
• Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”.
Kolejnym punktem na trasie jest Racibórz
i jego dzielnica – Obora. Tam, po leśnym
spacerze po kompleksie Arboretum Bramy
Morawskiej, dochodzi się do platformy
widokowej i tzw. „Zaczarowanego Ogrodu”, czyli labiryntu z kolekcjami roślin.
Można w nim spacerować, ale największe
wrażenie robi on właśnie z perspektywy
tarasu widokowego.
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Baszta Rycerska w Wodzisławiu Śląskim /
Rytířská bašta ve Wodzisławi Śląském

Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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„Zaczarowany Ogród” w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu /
„Začarovaná zahrada” v Arboretu Moravské brány v Raciborzu

Rezerwat Przyrody Łężczok / Přírodní rezervace Łężczok

W pobliżu:
• Historyczne centrum Raciborza,
• Zamek Piastowski,
• Rezerwat Łężczok.

Další zastávka na trase je v polské Racibo
rzi a její čtvrti Obora. Po procházce lesem
v areálu Arboreta Moravské brány dojdete k vyhlídce a tzv. „Začarované zahradě”,
čili k labyrintu se sbírkami rostlin. Můžete
se zde projít, ale největší dojem na vás
udělá právě z vyhlídkové terasy.
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Poblíž:
• historické centrum Raciborze,
• Piastovský zámek,
• rezervace Łężczok.
Cestou k polsko-české hranici doporučujeme zastávku u rozhledny v Pietrowicích
Wielkých. Jako na dlani je z ní vidět zemědělskou okolní krajinu s malými městečky, pole, osady obce Pietrowice, opolský
Kietrz a česká příhraniční městečka a také
Slezské Beskydy.
Poblíž:
• Gradovna,
• Dřevěný kostel sv. Kříže.
Zamek Piastowski w Raciborzu /
Piastovský zámek v Raciborzu

Tężnia w Pietrowicach Wielkich/
Gradovna v Petrowicích Wielkých

Wieża widokowa w Pietrowicach Wielkich /
Rozhledna v Petrowicích Wielkých

Jadąc w stronę polsko-czeskiej granicy
zatrzymujemy się przy wieży widokowej
w Pietrowicach Wielkich. Jak na dłoni widzimy z niej rolniczo-małomiasteczkową
panoramę okolicy – pola oraz miejscowości gminy Pietrowice, opolski Kietrz i czeskie przygraniczne miasteczka, a także
Beskid Śląski.
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Drewniany kościół pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich /
Dřevěný kostel sv. Kříže v Pietrowicích Wielkých
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Prvním zastavením na české straně je Opava a její objekt stezky „Silesianka“, věž renesanční radnice zvaná „Hláska“. Z vyhlídkové terasy je vidět centrum Opavy a za
dobré viditelnosti okolní vrcholky Hrubého
Jeseníku s Pradědem a Nízkého Jeseníku.
Poblíž:
• Slezské zemské muzeum,
• Městské sady (rekreační zóna),
• Zámek Kravaře,
• Státní zámek Raduň.

Pałac Raduň / Státní zámek Raduň

W pobliżu:
• Tężnia,
• Drewniany kościół pw. św. Krzyża.
Pierwszą miejscowością, którą odwiedzimy
w Czechach jest Opawa i jej obiekt szlaku
„Silesianka” – wieża renesansowego Ratusza tzn. wieża miejska „Hláska”. Z tarasu
widokowego widać centrum Opawy, a przy
dobrej widoczności okoliczne wzniesienia
– szczyty Wysokiego Jesionika (Hrubý Jeseník) z Pradziadem oraz Niskiego Jesionika (Nízký Jeseník).
W pobliżu:
• Muzeum Ziemi Śląskiej,
• „Městské sady” (strefa rekreacyjna),
• Zamek w miejscowości Krawarz
(Kravaře),
• Pałac Raduň (Státní zámek Raduň).

Wieża miejska „Hláska” / Městská věž „Hláska“

„Městské sady” (strefa rekreacyjna) /
Městské sady (rekreační zóna)
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foto: Jiří Hajduk
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Widok z wieży na Pałac Biały i Czerwony /
Výhled z rozhledny na Bílý a Červený zámek

Kompleks pałacowy Hradec nad Moravicí /
Zámecký areál v Hradci nad Moravicí

DZIEŃ 2

2. DEN

Po noclegu w Opawie lub okolicach ruszamy dalej, w kierunku Pałacu Hradec nad
Moravicí. Kompleks składa się z Pałacu
Białego i Czerwonego oraz wolnostojącej
Białej Wieży. Wszystko otoczone jest parkiem angielskim, w którym można zrobić
sobie długi spacer. By dojść do drewnianej platformy widokowej Bezruča, przejść
musimy ok. 2 km. Wynagrodzeniem będzie
widok na pałac i miasto Hradec nad Moravicí i – jeśli będzie naprawdę dobra widoczność – Opawę.
Kolejna wieża widokowa na naszej trasie – Bolt Tower znajduje się na terenie
ogromnego industrialnego kompleksu
Dolní oblasti Vítkovice (DOV) w Ostrawie.
Zwieńczona jest szklaną nadbudową. Można na nią wjechać indywidualnie lub zwiedzić z wycieczką, która poza wejściem na
jej taras widokowy obejmuje też podejście
w pobliże dawnego wielkiego pieca hutniczego. Z wieży mamy widok na industrialną
przestrzeń DOV i okolicę – Ostrawę, Beskidy (a czasem nawet Fatrę!) czy Hałdę Ema.

Po přespání v Opavě nebo okolí pokračujte
dál směrem k zámku v Hradci nad Moravicí. Areál tvoří Bílý a Červený zámek a volně
stojící Bílá věž. Zámecký areál je obklopen
anglickým parkem, kde si nenechte ujít
dlouhou procházku. K dřevěné Bezručově
vyhlídce je to přibližně 2 km. Odměnou
vám bude výhled na zámek a město Hradec nad Moravicí a za opravdu dobré viditelnosti i na Opavu.
Další rozhledna na naší trase, Bolt Tower,
se nachází v areálu rozsáhlého industriálního komplexu Dolní oblast Vítkovice (DOV)
v Ostravě. Je zakončena skleněnou nástavbou. Můžete se na ni dostat individuálně
nebo využít skupinové prohlídky, která

W pobliżu:
• Cały kompleks Dolní oblasti Vítkovice
(DOV),
• Zamek Śląskoostrawski i centrum
Ostrawy,
• Muzeum Górnictwa w Landek Parku.
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Widok na Hałdę Ema / Výhled na haldu Ema

foto: Adam Popelka
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Kompleks Dolní oblasti Vítkovice (DOV) / Areál Dolní oblasti Vítkovice (DOV)

foto: Petr Prudký

Kolejny punkt wycieczki znajduje się w centrum Ostrawy. Taras widokowy w budynku
„Nové radnice”, czyli Nowego Ratusza, znajduje się na wysokości 73 m. Jak na dłoni widać z niego Ostrawę, a przy dobrej widoczności także Beskid Śląski i Śląsko-Morawski,
rzekę Odrę, polskie tereny przygraniczne
(Rybnik, Hałda Szarlota w Rydułtowach),
a przy wielkim szczęściu szczyt Pradziada.

Zamek Śląskoostrawski / Slezskoostravský hrad

kromě vstupu na vyhlídkovou terasu zahrnuje i návštěvu okolí bývalé vysoké hutnické pece. Z vyhlídkové věže se naskýtá
výhled na industriální areál DOV a okolí –
Ostravu, Beskydy (a někdy dokonce Fatru!)
nebo haldu Ema.
Poblíž:
• Celý areál Dolní oblasti Vítkovice (DOV),
• Slezskoostravský hrad a centrum
Ostravy,
• Hornické muzeum v Landek Parku.
Další zastavení během výletu najdete v centru Ostravy. Vyhlídková terasa v budově
Nové radnice se nachází ve výšce 73 m. Naskýtá se odtud výhled na Ostravu a za dobré viditelnosti i na Slezské a Moravskoslezské Beskydy, řeku Odru, polské příhraničí
(Rybnik či haldu Szarlota v Rydułtowech)
a při velkém štěstí na vrchol Pradědu.
Ostrava je posledním zastavením na české
straně. Výlet pokračuje do Polska, k rozhledně na Hraničních meandrech Odry
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foto: Adam Popelka
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Wieża widokowa Nowego Ratusza – Ostrava / Vyhlídková věž Nové radnice – Ostrava

Ostrawa była ostatnim punktem naszej wycieczki w Czechach. Z niej wyruszamy do
Polski, do wieży widokowej na Granicznych
Meandrach Odry w gminie Krzyżanowice.
Ten punkt widokowy położony jest na niezwykle cennym przyrodniczo terenie obszaru Natura 2000. Turystów najbardziej
przyciąga jednak wciąż nieuregulowana,
ulegająca naturalnym procesom rzeka
Odra. Można do niej dojść od strony parkingów w Zabełkowie lub w Chałupkach. Po
wejściu na szczyt wieży widać meandry rzeki
i rolniczo-małomiasteczkowy krajobraz polsko-czeskiego pogranicza. Tam kończymy
naszą dwudniową samochodową wycieczkę
śladem obiektów szlaku „ Silesianka”.

v obci Krzyżanowice. Tato vyhlídka se nachází na mimořádně vzácném přírodním
území soustavy Natura 2000. Návštěvníky
však nejvíce láká neregulovaná řeka Odra,
procházející přirozenými procesy. Dostanete se k ní z parkoviště v Zabełkowě nebo
v Chałupkách. Z vrcholu rozhledny jsou vidět meandry řeky a zemědělskou krajinu
česko-polského příhraničí s malými městečky. Zde dvoudenní automobilový výlet
po objektech stezky „Silesianka“ končí.
Poblíž:
• Cyklotrasy „Meandry řeky Odry”,
• Zámek v Chałupkách,
• Multimediální centrum Horní Odry
v Chałupkách.

W pobliżu:
• Trasy rowerowe na „Meandrach
Rzeki Odry”,
• Zamek w Chałupkach,
• Multimedialne Centrum Górnej Odry
w Chałupkach.

Wycieczka samochodowa, 2 dni, ok. 200 km,
8 obiektów szlaku „Silesianka” (4 w Polsce, 4 w Czechach)
Automobilový výlet, 2 dny, cca 200 km,
8 objektů stezky „Silesianka“ (4 v ČR, 4 v Polsku)
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Rodzinna wycieczka polską
częścią szlaku „Silesianka”
Rodinný výlet po polské
části stezky „Silesianka“
Na trase výletu stezkou „Silesianka“ najdete 5 rozhleden a vyhlídkových míst, z nichž
můžete obdivovat krajinu česko-polského příhraničí. Trasa začíná ve Wodzisławi
Śląském, u novogotické Rytířské bašty,
která je malebně ukryta v lese. Její historie sahá do druhé poloviny 19. století, ale
za svou dnešní podobu vděčí rekonstrukci
dokončené v roce 2021. Kromě výhledu na
městské čtvrti si zde můžete dopřát procházku po okolním lese Grodzisko.
Bašta je Bránou stezky „Silesianka“. Ve
zdejším informačním centru si můžete
vyzvednout materiály o celé stezce, mj.
Vandrbuch – knížku, do níž lze sbírat razítka z jednotlivých objektů.
Okolica przy Baszcie Rycerskiej w Wodzisławiu Śląskim /
Okolí u Rytířské bašty ve Wodzisławi Śląském

Na trasie rodzinnej wycieczki szlakiem
„Silesianka” znajduje się 5 wież i platform
widokowych, z których widać krajobraz
polsko-czeskiego pogranicza. Objazdówkę rozpoczynamy w Wodzisławiu Śląskim,
przy malowniczo ukrytej w lesie neogotyckiej Baszcie Rycerskiej. Jej historia
sięga drugiej połowy XIX w., jednak to co
dziś odwiedzają turyści jest efektem prac
restauratorskich ukończonych w 2021 r.
Poza widokami na wodzisławskie dzielnice,
warto zrobić sobie spacer po otaczającym
budowlę lesie Grodzisko.
Baszta jest Bramą szlaku „Silesianka”.
W jej punkcie informacyjnym można się
zaopatrzyć w materiały o całym szlaku,
m.in. w książeczkę wędrowca, w której
zbierać można pieczątki z poszczególnych o
 biektów.

Poblíž:
• Náměstí s historickými domy,
• Zámek Dietrichsteinů s historickým
parkem,
• Zámeček s parkem v Kokoszycích,
• Rodinný zábavní park „Trzy Wzgórza”.

Widok z Baszty Rycerskiej / Výhled z Rytířské bašty
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Zespół dworsko-parkowy w Kokoszycach /
Zámeček s parkem v Kokoszycích

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” /
Rodinný zábavní park „Trzy Wzgórza”

W pobliżu:
• rynek z zabytkowymi kamienicami,
• Pałac Dietrichsteinów z zabytkowym
parkiem,
• zespół dworsko-parkowy
w Kokoszycach,
• Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”.

Poté pokračujte k další rozhledně stezky
„Silesianka“, která se nachází u Hraničních
meandrů Odry, což je úsek řeky dlouhý
7 kilometrů s množstvím malebných říčních zákrut. Rozhledna, která se nachází na
území obce Krzyżanowice, stojí na území
soustavy Natura 2000. Největším lákadlem

Wieża widokowa na Granicznych Meandrach Odry w Chałupkach / Rozhledna na Hraničních meandrech Odry v Chałupkach
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Ruszamy dalej, w stronę kolejnej wieży widokowej szlaku „Silesianka”, znajdującej się
przy Granicznych Meandrach Odry, czyli
7-kilometrowym odcinku rzeki o dużej liczbie malowniczych zakoli. Po polskiej stronie
znajduje się na terenie gminy Krzyżanowice. Wieża widokowa wybudowana została
na terenie obszaru Natura 2000. Turystów
najbardziej przyciąga jednak wciąż nieuregulowana, ulegająca naturalnym procesom
rzeka Odra. Właśnie wzdłuż tego odcinka
Odry przebiega trasa spacerowo-rowerowa z naszą wieżą widokową. Można do niej
dojść od strony parkingu w Zabełkowie lub
Chałupkach. Po wejściu na jej szczyt widać
meandry rzeki i – często – przepływających
nimi kajakarzy oraz rolniczo-małomiasteczkowy krajobraz polsko-czeskiego pogranicza (Chałupki, Zabełków, Olzę, Rogów,
a przy dobrej widoczności również ich czeskich sąsiadów, np. Bohumín).
W pobliżu:
• multimedialne Centrum Górnej Odry
w Chałupkach,
• Zamek w Chałupkach.
Kolejnym punktem naszej rodzinnej wycieczki jest wieża widokowa na Ruinach
Zamku w Tworkowie. Z mieszczącej się
w zachodnim skrzydle zamku wieży, z wysokości 21 m, można nie tylko zobaczyć

Wieża widokowa na Ruinach Zamku w Tworkowie /
Vyhlídková věž na zřícenině hradu v Tworkowie

pro návštěvníky je však neregulovaná řeka
Odra, procházející přirozenými procesy.
Právě podél tohoto úseku Odry vede stezka pro pěší a cyklisty s naší rozhlednou.
Dostanete se k ní z parkoviště v Zabełkowě
nebo v Chałupkách. Po vystoupání na její
vrchol můžete obdivovat meandry řeky
a často i kanoisty sjíždějící řeku, zemědělskou krajinu česko-polského příhraničí
s malými městečky (Chałupki, Zabełków,
Olza, Rogów a za dobré viditelnosti i obce
českých sousedů, např. Bohumín).
Poblíž:
• Multimediální centrum Horní Odry
v Chałupkách,
• Zámek v Chałupkách.
Dalším zastavením během našeho rodinného výletu je vyhlídková věž zříceniny
hradu v Tworkowě. Z věže v západním křídle hradu můžete z výšky 21 m vidět z jiné
perspektivy nejen tuto malebnou stavbu
a okolní park, ale také panorama Tworkowa a Tworkowský les. Okolní anglický park
se starými kaštany, buky, jilmy a půvabným
rybníkem vybízí k procházkám. Je zde i zajímavé dětské hřiště s obrovskou skluzavkou
a mnohými skrýšemi k objevování.
Poblíž:
• Kovářské muzeum v Bieńkowicích.

Park w Tworkowie /
Park v Tworkowě
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z innej perspektywy tą malowniczą budowlę i otaczający ją park, ale też spojrzeć
na panoramę Tworkowa i Tworkowski Las.
W przyzamkowym parku angielskim z wiekowymi kasztanami, bukami i wiązami oraz
urokliwym stawem można pospacerować.
Jest tam też ciekawy plac zabaw z ogromną zjeżdżalnią i mnóstwem zakamarków
do odkrycia.
W pobliżu:
• Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach.
Z urokliwego Tworkowa jedziemy w stronę
Raciborza i położonej w dzielnicy Obora
platformy widokowej w Arboretum Bramy Morawskiej. Z dużego, bezpłatnego
parkingu można od razu iść w stronę platformy i tzw. „Zaczarowanego Ogrodu”,
czyli labiryntu z kolekcjami roślin. Labirynt
jest bujny i kolorowy, ale największe wrażenie robi jednak z perspektywy tarasu
widokowego. Z platformy widać nie tylko
ogród, ale też stawy i łąki w dolinie Odry.
Z „Zaczarowanego Ogrodu” leśną ścieżką można dojść do mini zoo, a z niego na
pobliskie stanowiska edukacyjne z placem
zabaw czy ścieżkę dydaktyczną.
W pobliżu:
• historyczne centrum Raciborza
(starówka z późnobarokową kolumną
Matki Bożej, Zamek Piastowski i browar),
• Rezerwat Łężczok.

Mini zoo w Arboretum Bramy Morawskiej /
Mini zoo v Arboretu Moravské brány
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Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach /
Kovářské muzeum v Bieńkowicích

Z půvabného Tworkowa pokračujte směrem k Raciborzi a vyhlídce v Arboretu
Moravské brány ve čtvrti Obora. Z velkého neplaceného parkoviště dojdete přímo
k vyhlídce a tzv. „Začarované zahradě”, čili
labyrintu se sbírkami rostlin. Labyrint je
bohatý a pestrobarevný, ale největší dojem na vás udělá právě z vyhlídky, z které
uvidíte nejen zahradu, ale i rybníky a louky v údolí Odry. Ze „Začarované zahrady”
můžete lesní stezkou dojít k mini zoo a odtud pak k nedalekým naučným zastavením
s dětským hřištěm a naučnou stezkou.
Poblíž:
• Historické centrum Raciborze
(historické centrum s pozdně barokním
Mariánským sloupem, Piastovský zámek
a pivovar),
• Rezervace Łężczok.
Posledním objektem stezky „Silesianka“
na naší trase je futuristická věž a vyhlídka
v Pogrzebieni. Jedná se o špičatou, kovovou konstrukci, u níž je postaven kontejner
s kulatými vyhlídkovými otvory. Okolní krajinu můžete obdivovat ze 3 vyhlídkových
plošin – z výšky nad 3 m, z téměř 6,5 m
a z více než 9 m. Uvidíte z nich neobvykle
rozmanitou krajinu: haldu Szarlota v Rydułtowech (na východě), Slezské Beskydy
(jihovýchodně), Moravskoslezské Beskydy
(na jihu), Hrubý Jeseník a Zlatohorskou
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Historyczne centrum Raciborza – Rynek /
Historické centrum Raciborze – Náměstí

Ostatnim obiektem szlaku „Silesianka”
na naszej trasie jest futurystyczna wieża
i platforma widokowa w Pogrzebieniu.
To spiczasta, metalowa konstrukcja, obok
której ustawiono kontener z okrągłymi
otworami widokowymi. Panoramę okolicy
można oglądać z 3 tarasów widokowych
– z wysokości ponad 3 m, prawie 6,5 m
i ponad 9 m. Widoczne są z nich niezwykle różnorodne krajobrazy: Hałda Szarlota
w Rydułtowach (od wschodu), Beskid Śląski (południowy-wschód), Beskid Śląsko-Morawski (od południa), Wysoki Jesionik
(Hrubý Jeseník) i Góry Opawskie (od zachodu), a nawet Górę św. Anny na Opolszczyźnie (od północy). Nocą obiekt jest efektownie podświetlony.
W pobliżu wieży:
• Pałac Baildona w Pogrzebieniu,
• Pałac w Rzuchowie,
• 4-kilometrowa ścieżka dydaktycznoprzyrodnicza „Bociek”.

Wieża widokowa w Pogrzebieniu /
Rozhledna v Pogrzebieniu

vrchovinu (na západě) a dokonce Horu
sv. Anny v Opolském regionu (severně).
V noci je objekt efektně nasvícen.
Poblíž:
• Baildonův zámek v Pogrzebieni,
• Zámek v Rzuchowě,
• přírodovědná naučná stezka Bociek,
4 km.

Wycieczka rodzinna, 1 dzień, 60 km samochodem,
5 obiektów szlaku „Silesianka” w Polsce
Rodinný výlet, 1 den, 60 km autem,
5 objektů stezky „Silesianka“ v Polsku
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Wycieczka rowerowa szlakiem
„Silesianka”
Cyklovýlet stezkou
„Silesianka“
Cyklistický výlet stezkou rozhleden a vyhlídkových míst „Silesianka“ začíná v Ostravě, v turistické části Landek Park. Jedná se
o areál bývalého černouhelného dolu „Anselm”, který je dnes rekreačním, sportovním a odpočinkovým místem. Právě proto
zde nasedněte na kolo a trasou podél řeky
Odry se vydejte k prvnímu objektu stezky
„Silesianka“.
Poblíž:
• Hornické muzeum v Landek Parku.
Úsek z Landek Parku k rozhledně Hošťálkovice má přibližně 6 km. Rozhledna je
přístupná po celý rok. Jedná se o dřevěnou
konstrukci s vyhlídkovou plošinou ve výšce
8 m. Za příznivého počasí uvidíte ostravskou aglomeraci, teplárnu Třebovice a pohoří Beskyd. U rozhledny jsou turistické
přístřešky a pumptrack, který zajisté ocení
mladí cyklisté.
Muzeum Górnictwa w Landek Parku w Ostrawie /
Hornické muzeum v Landek Parku v Ostravě

Rowerową wycieczkę szlakiem wież i platform widokowych „Silesianka” rozpoczynamy w Ostrawie, w jej turystycznej części zwanej Landek Park. To teren dawnej
kopalni węgla kamiennego „Anselm”, ale
też popularny teren rekreacyjny i sportowo-wypoczynkowy. Właśnie dlatego tam
wsiadamy na rowery i – trasą biegnącą
wzdłuż rzeki Odry – jedziemy do pierwszego obiektu szlaku „Silesianka” w trakcie
tej wycieczki.
W pobliżu:
• Muzeum Górnictwa w Parku Landek.
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Wieża widokowa „Hošťálkovice” /
Rozhledna „Hošťálkovice“

Illustrations © Karolína Mlčochová, 2021
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Odcinek z Parku Landek do wieży widokowej „Hošťálkovice” liczy ok. 6 km. Wieża
dostępna jest przez cały rok. To drewniana
konstrukcja, z której z wysokości 8 m podziwiać można panoramę okolicy. W pogodne dni jak na dłoni widać aglomerację
ostrawską, ciepłownię Třebovice i pasmo
Beskidów. Obok wieży są wiaty odpoczynkowe i – co z pewnością będzie atrakcją dla
młodych rowerzystów – pumptrack.
Jadąc dalej, wzdłuż rzeki (tym razem to rzeka Opawa, dopływ Odry), docieramy do rezerwatu przyrody „Štěpán”. To oaza roślin
i zwierząt, zamieszkujących podmokłe tereny. Miejsce świetne na odpoczynek, choć
nieco dalej jest równie atrakcyjnie. Przejeżdżając kolejne 4 km, najpierw mijamy Staw
Pocztowy z kilkoma małymi wysepkami,
a następnie docieramy do ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Hlučínské jezioro
z wydzielonym kąpieliskiem. Akwen znajdujący się na terenie dawnej żwirowni ma
130 ha powierzchni i można po nim pływać
również łódkami.
W pobliżu:
• Dziecięce ranczo „Hlučín”,
• Muzeum Ziemi Hulczyńskiej,
• Obszar Umocnień Czechosłowackich
Hlučín-Darkovičky.

Obszar Umocnień Czechosłowackich Hlučín-Darkovičky /
Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Dál pokračujte podél řeky (tentokrát Opavy, přítoku Odry) do přírodní rezervace
„Štěpán”. Je to oáza rostlin a živočichů žijících na podmáčeném území. Toto místo
vybízí k odpočinku, ale i o kousek dál je to
neméně atraktivní. Po absolvování dalších
4 km míjíte Poštovní rybník s několika malými ostrůvky a následně dojedete ke sportovně-rekreačnímu areálu u Hlučínského
jezera s vyhrazeným koupalištěm. Jezero
vzniklo zatopením bývalé štěrkovny, má
rozlohu 130 ha a můžete se zde projet
i na lodičkách.
Poblíž:
• Dětský ranč „Hlučín”,
• Muzeum Hlučínska,
• Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky.
Z Hlučína pak pokračujte směrem k česko-polské hranici. Po absolvování asi 30 km
překročíte hranici v Hati-Tworkowě a vjedete na polské území. Tam pokračujte
k další rozhledně stezky „Silesianka“, která je v západním křídle zříceniny hradu
Tworków. Z výšky 21 m můžete z jiné perspektivy vidět nejen tuto malebnou stavbu
a okolní park, ale také panorama Tworkowa a Tworkowský les.

Rezerwat przyrody „Štěpán” /
Přírodní rezervace „Štěpán”
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Muzeum Ziemi Hulczyńskiej w Hlučínie /
Muzeum Hlučínska v Hlučíně

Dziecięce ranczo „Hlučín”/ Dětský ranč „Hlučín”

Opuszczając Hlučín kierujemy się w stronę czesko-polskiej granicy. Po przejechaniu ok. 30 km trasy opuszczamy Republikę Czeską i przekraczając granicę w Hať
– Tworków wjeżdżamy do Polski. Tam
kierujemy się w stronę kolejnej wieży widokowej szlaku „Silesianka”, znajdującej
się w zachodnim skrzydle Ruin Zamku
w Tworkowie. Z wysokości 21 m, można
nie tylko zobaczyć z innej perspektywy tą
malowniczą budowlę i otaczający ją park,
ale też spojrzeć na panoramę Tworkowa
i Tworkowski Las.
W pobliżu:
• Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach,
• Plenerowe Muzeum Czarnego Dębu
w Krzyżanowicach,
• Pałac w Krzyżanowicach,
• Kompleks stawów hodowlanych
„Wielikąt” (można go też zobaczyć
z obiektu szlaku „Silesianka” – platformy
widokowej w Grabówce, mieszczącej się
po drugiej stronie stawów).
Po zobaczeniu kompleksu zamkowego jedziemy dalej, do Zabełkowa. Tam, pieszo-rowerową ścieżką przyrodniczą, dojeżdżamy
do kolejnej wieży widokowej szlaku „Silesianka”. Wieża widokowa na Granicznych
Meandrach Odry wybudowana została na
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Wieża widokowa na Ruinach Zamku w Tworkowie /
Vyhlídková věž na zřícenině hradu v Tworkowě

Poblíž:
• Kovářské muzeum v Bieńkowicích,
• Venkovní muzeum černého dubu
a zámek v Krzyżanowicích,
• Zámek v Krzyżanowicích,
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terenie obszaru Natura 2000. Turystów
najbardziej przyciąga jednak wciąż nieuregulowana, ulegająca naturalnym procesom
rzeka Odra. Po wejściu na szczyt wzniesionej w 2017 r. wieży widać meandry rzeki
i rolniczo-małomiasteczkowy krajobraz polsko-czeskiego pogranicza. Jadąc dalej ścieżką przyrodniczą wzdłuż meandrującej Odry
dojeżdżamy do Chałupek.
W pobliżu:
• Zamek w Chałupkach.
Meandry Odry były ostatnim przystankiem
naszej transgranicznej rowerowej wyprawy. By wrócić do miejsca startu w czeskiej
Ostrawie kierujemy się na tyły parku w Chałupkach i wyjeżdżając ulicą Szkolną jedzie-

Kompleks stawów hodowlanych „Wielikąt” /
Komplex chovných rybníků „Wielikąt”

Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach /
Kovářské muzeum v Bieńkowicích

• Komplex chovných rybníků „Wielikąt”
(je možné je vidět i z jiného objektu
stezky „Silesianka“ – z vyhlídkového
místa v Grabówce, která je na druhé
straně rybníků).
Po zhlédnutí zámeckého areálu pokračujte
do Zabełkowa. Přírodní stezkou pro pěší
a cyklisty zde dojedete k další rozhledně
stezky „Silesianka“. Rozhledna na Hraničních meandrech Odry stojí na území soustavy Natura 2000. Největším lákadlem
pro návštěvníky je však neregulovaná řeka
Odra, procházející přirozenými procesy.
Z vrcholu věže, postavené v roce 2017, je
vidět meandry řeky a zemědělskou krajinu
česko-polského příhraničí s malými městečky. Když budete pokračovat po přírodní
stezce podél meandrující Odry, dorazíte
do Chałupek.
Poblíž:
• Zámek v Chałupkách.

„Meandry Rzeki Odry” / „Meandry řeky Odry”

Meandry Odry byly posledním zastavením
během našeho přeshraničního cyklovýletu.
Abyste se vrátili na začátek výletu v Ostravě, pokračujte směrem k zadní části parku
v Chałupkách a ulicí Szkolna pokračujte do
Bohumína. Dojedete k cyklostezce a podél
Odry se vrátíte k Landek Parku.
Takto jste po česko-polském příhraničí
projeli okruh dlouhý asi 62 km a navštívili
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Zamek w Chałupkach / Zámek v Chałupkách

my aż do Bohumína. Następnie docieramy
do ścieżki rowerowej i trzymając się brzegu Odry dojeżdżamy do Landek Parku.
W ten sposób przejechaliśmy po polsko-czeskim pograniczu pętlę o długości 62 km, odwiedzając 3 obiekty szlaku
„Silesianka”. Zmęczeni? Nawet jeśli już
dziś nie macie siły na dalsze poznawanie
okolicy, polecamy szlak „Silesianka” na
kolejne wyprawy. Dla odmiany możecie
zorganizować wyjazd samochodowy lub
wybrać się w drogę pieszo! Gotowe plany
takich wycieczek czekają na Was na stronie
www.silesianka.eu.

3 objekty stezky „Silesianka“. Jste unaveni? Pokud už dnes nemáte sílu na další
poznávání okolí, doporučujeme stezku
„Silesianka“ na další výlety. Pro změnu se
můžete vydat na výlet autem nebo pěšky!
Tipy na obdobné výlety najdete na stránce www.silesianka.eu.

Wycieczka rowerowa, ok. 62 km, 1 dzień,
3 obiekty szlaku „Silesianka” (1 w Czechach, 2 w Polsce)
Cyklovýlet, cca 62 km, 1 den,
3 objekty stezky „Silesianka“ (1 v ČR, 2 v Polsku)
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Zamek Piastowski
w Raciborzu
Zamek Piastowski w Raciborzu to dawna
siedziba Piastów Śląskich. Jego początki nie są dobrze znane. Wiadomo, że już
w IX w. żyli w tej okolicy przedstawiciele
rodu Gołężyców. Najpierw znajdowała się
tam budowla drewniano-ziemna, później
dobudowywano części z kamienia, a następnie (ok. XIII w.) – z cegły. Ok. 1290 r.
powstała kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Becketa z Canterbury, która dziś jest
jego najcenniejszą częścią. Zwie się ją perłą
śląskiego gotyku lub śląską Sainte-Chapelle. Pierwotnie gotycka, później wzbogacona o elementy barokowe, dziś – podobnie
jak cały zamek – cieszy oczy turystów dzięki przeprowadzonej gruntownej renowacji.
Do zamku przylega również dostępny dla
zwiedzających browar, a niedaleko jest rynek z Kolumną Maryjną. Od wieży szlaku
„Silesianka“ w Arboretum dzieli go nieco
ponad 3 km.

Lokalizacja: ul. Zamkowa 2, Racibórz
GPS: 50°05‘46“N, 18°13‘14“E
Obiekt całoroczny
Wstęp płatny (kaplica i pomieszczenia),
wolny wstęp na dziedziniec

Piastovský zámek
v Raciborzi
Piastovský zámek v Raciborzi je bývalým
sídlem Slezských Piastovců. Jeho počátky
nejsou dobře známy. Jisté je, že již v 9. století v tomto okolí žili představitelé kmene
Holasiců. Původně se zde nacházela stavba
ze dřeva a zeminy, později byla dobudována kamenná část a následně (asi v 13. století) cihlová. Kolem roku 1290 vznikla hradní kaple sv. Tomáše Becketa z Canterbury,
která je dnes jeho nejvzácnější částí. Je
nazývaná perlou slezské gotiky nebo slezskou Sainte-Chapelle. Původně gotická,
později obohacena barokními prvky, je
dnes – obdobně jako celý zámek – po celkové rekonstrukci.
Se zámkem sousedí pivovar, rovněž přístupný návštěvníkům. Opodál je náměstí
s Mariánským sloupem. Od rozhledny stezky „Silesianka“ v Arboretu se nachází přibližně 3 km.

Adresa: ul. Zamkowa 2, Racibórz
GPS: 50°05‘46“N, 18°13‘14“E
Celoročně přístupný objekt
Placené vstupné (kaple a interiéry),
vstup na nádvoří zdarma
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Zamek w Chałupkach
Zamek mieści się tuż przy moście na przejściu granicznym Chałupki-Bohumín. Histo
ria tej budowli obronnej sięga XIII w.,
a pierwsza wzmianka o nim pojawia się
w dokumencie z 1373 r. Przez wieki zamek
przechodził z rąk do rąk, będąc własnością
m. in. książąt raciborskich, rodu Hohenzollernów, Donnersmarcków oraz Habsburgów. W 1846 r. zamek kupił Salomon
von Rothschild. Jego rodzina na początku
XX w. przebudowała pałac. Do dziś nad
wejściem widoczny jest jej herb. Zachowała się też dawna fosa i most.
Obecnie jest własnością Gminy Krzyżanowice, a w rezydencji mieszczą się restauracja i hotel. W okresie letnim park wokół
obiektu jest popularnym miejscem odpoczynku, m.in. dla rowerzystów przemierzających trasę prowadzącą od jednej do drugiej wieży widokowej szlaku „Silesianka“
(najbliższa – na Granicznych Meandrach
Odry – jest ok. 3 km od Zamku). Poza cieniem starych drzew można w nim znaleźć
kilka miniatur, przedstawiających zamki
i pałace w skali 1:25.

Lokalizacja: ul. Bogumińska 30, Chałupki
GPS: 49°55‘15.4“N, 18°19‘25.1“E
Obiekt całoroczny
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Zámek v Chałupkách
Zámek stojí přímo u mostu na hraničním
přechodu Chałupki-Bohumín. Historie této
obranné stavby sahá do 13. století. První
zmínka o ní je v listině z roku 1373. Zámek
měnil v minulosti často své majitele, patřil
mj. ratibořských knížatům, Hohenzollernům, Donnersmarckům a Habsburkům.
V roce 1846 zámek koupil Salomon von
Rothschild. Jeho rodina zámek začátkem
20. století stavebně upravila. Do dnešního
dne se nad vchodem dochoval její erb. Dochoval se také dávný příkop a most.
V současné době je ve vlastnictví obce
Krzyżanowice a v rezidenci je restaurace
a hotel. V letním období je okolní park oblíbeným místem odpočinku, mj. pro cyklisty projíždějící trasou, která vede od jedné
k druhé rozhledně stezky „Silesianka“ (nejbližší, na Hraničních meandrech Odry, je
ve vzdálenosti cca 3 km od zámku). Kromě
stínu starých stromů zde najdete několik
miniatur zobrazujících hrady a zámky v měřítku 1:25.

Adresa: ul. Bogumińska 30, Chałupki
GPS: 49°55‘15.4“N, 18°19‘25.1“E
Celoročně přístupný objekt
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Rodzinny Park Rozrywki
„Trzy Wzgórza“

Rodinný zábavní park
„Trzy Wzgórza”

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”
to 24-hektarowa przestrzeń rekreacyjna
w Wodzisławiu Śląskim. To jedno z największych tego typu miejsc w województwie
śląskim, szczególnie często odwiedzane
przez rodziny z dziećmi. Atrakcjami są tam
tory rowerowe, skate park i place zabaw
dla młodszych i starszych dzieci (m.in. jedno
z największych w Polsce linarium o rozpiętości 30 m!). Do tego boiska, miejsca do gry
w bule i kapsle, labirynt, ścieżka zdrowia,
park linowy (dodatkowo płatny), a także
arena do gry w chowanego (ma 7,5 tys. m2),
górka saneczkowa czy tor do jazdy pojazdów zdalnie sterowanych i modeli jeżdżących. „Trzy Wzgórza” to także sieć ścieżek
pieszych i rowerowych, którymi można dostać się m.in. do centrum miasta.
Park położony jest ok. 4 km od Baszty Rycerskiej, bramy szlaku „Silesianka“.

Rodinný zábavní park „Trzy Wzgórza” ve
Wodzisławi Śląském je rekreační areál
o rozloze 24 hektarů. Patří k největším objektům tohoto typu ve Slezském vojvodství
a je navštěvován zejména rodinami s dětmi. K atrakcím zde patří cyklistické dráhy,
skatepark a dětská hřiště pro mladší i starší
děti (mj. jedna z největších lanových atrakcí o rozpětí 30 m!). K tomu hřiště, místa na
pétanque a hru s víčky, labyrint, zdravotní
stezka, lanový park (dodatečně zpoplatněno) a také aréna pro hru na schovávanou
(má 7,5 tis. m2), sáňkářský kopec a dráha pro dálkově ovládaná vozidla a jezdící
modely. „Trzy Wzgórza“ nabízí i síť pěších
a cyklistických stezek, kterými se můžete
dostat mj. do centra města.
Park leží přibližně 4 km od Rytířské bašty,
brány stezky „Silesianka“.

Lokalizacja: ul. Franciszka Matuszczyka,
Wodzisław Śląski
GPS: 50°00‘32.9“N, 18°27‘09.6“E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

Adresa: ul. Franciszka Matuszczyka,
Wodzisław Śląski
GPS: 50°00‘32.9“N, 18°27‘09.6“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Zámek Dietrichsteinů
ve Wodzisławi Śląském

Pałac Dietrichsteinów
w Wodzisławiu Śląskim
Pałac Dietrichsteinów jest ozdobą Wodzisławia Śląskiego. Dzisiejszy budynek został
wzniesiony na polecenie hrabiego Józefa
von Dietrichsteina w latach 1742-45, na
miejscu dawnego zespołu budynków zamkowych. Wybudowany według projektu
morawskiego architekta Franciszka Antona Grimma pałac, jest prawdopodobnie
pierwszą budowlą w stylu klasycystycznym na ziemiach polskich. W 1822 r. część
budynku spaliła się, jednak wkrótce pałac
odbudowano. Od 1881 r. (wtedy zmarł
ostatni właściciel) w budynku siedzibę
miały władze Wodzisławia. Tak było do lat
70. XX w. Dziś w Pałacu Dietrichsteinów
mieści się Muzeum Miejskie, w którym poznać można historię miasta i ziemi wodzisławskiej od czasów prehistorycznych do
współczesności. Pałac jest położony 2 km
od Baszty Rycerskiej.

Lokalizacja: ul. Wilhelma Kubsza 2,
Wodzisław Śląski
GPS: 50°00'08.4"N, 18°27'53.9"E
Obiekt całoroczny
Wstęp płatny
62

Zámek Dietrichsteinů je ozdobou Wodzisławi Śląského. Dnešní budova byla postavena
na objednávku hraběte Josefa von Dietrichsteina v letech 1742-45 v místě původní
zámecké zástavby. Zámek, postavený dle
projektu moravského architekta Františka
Antona Grimma, je zřejmě první klasicistní
stavbou na polském území. V roce 1822
část budovy shořela, byla však brzy obnovena. Od roku 1881 (kdy zemřel poslední
majitel) v budově sídlilo vedení města. Bylo
tak tomu do 70. let 20. století. Dnes v zámku Dietrichsteinů sídlí Městské muzeum,
kde se můžete seznámit s historií města
a regionu od prehistorie do současnosti.
Zámek je vzdálený 2 km od Rytířské bašty.

Adresa: ul. Wilhelma Kubsza 2,
Wodzisław Śląski
GPS: 50°00'08.4"N, 18°27'53.9"E
Celoročně přístupný objekt
Placené vstupné
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Kościół św. Józefa
w Baborowie
Drewniany barokowy kościół św. Józefa
zbudowano w latach 1700-1702. To kościół
filialny, należący do parafii Narodzenia
NMP w Baborowie.
Świątynia ma konstrukcję zrębową, wzniesioną na planie krzyża greckiego. Jej ramiona boczne tworzą dwie kaplice – Anio
łów i Matki Bożej Szkaplerznej. Ściany
i strop są ozdobione polichromiami, wykonanymi na początku XVIII w. Widać na
nich św. Józefa z Dzieciątkiem i anioły (prezbiterium), św. Michała Archanioła, Anioła
Stróża z pielgrzymem, Matkę Boską rozdzielającą szkaplerze na tle góry Karmel
i Męczeństwo Świętej Barbary (nawa główna). Całość uzupełniają ornamenty roślinne
i aniołki, trzymające tablice z cytatami. Wyposażenie (ołtarz główny i boczne, ambona, rzeźby czy obrazy) również są w stylu
barokowym.
Kościół św. Józefa położony jest niedaleko
wieży „Silesianka“ w Baborowie (nieco ponad 1 km spaceru).

Lokalizacja: ul. Wiejska, Baborów
GPS: 50°09‘39.9“N, 17°59‘04.1“E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny

Kostel sv. Josefa
v Baborowě
Dřevěný barokní kostel sv. Josefa byl postaven v letech 1700-1702. Jedná se o fi
liální kostel, který patří k farnosti Narození
Panny Marie v Baborowě.
Kostel má roubenou konstrukci, postavenou na půdorysu řeckého kříže. Jeho boční
ramena tvoří dvě kaple – Andělů a Matky
Boží Škapulířové. Zdi a strop jsou vyzdobeny polychromiemi z počátku 18. století. Zobrazují sv. Josefa s Ježíšem a anděly
(presbytář), sv. Michaela Archanděla, Anděla Strážného s poutníkem, Matku Boží
rozdělující škapulíře na pozadí hory Karmel
a Mučednictví svaté Barbory (hlavní loď).
Vše doplňují rostlinné ornamenty a andílci držící cedulky s citáty. Vybavení (hlavní
a boční oltáře, kazatelna, sochy a obrazy)
jsou v barokním slohu.
Kostel sv. Josefa stojí nedaleko rozhledny Silesianky v Baborowě (něco přes 1 km
chůze).

Adresa: ul. Wiejska, Baborów
GPS: 50°09‘39.9“N, 17°59‘04.1“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma
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Kostel Narození Panny
Marie v Głubczycích

Kościół Narodzenia
NMP w Głubczycach
Wczesnogotycki kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Głubczycach
wzniesiono na przełomie XIII i XIV w. Świątynia była rozbudowywana w XIV w. oraz
w latach 1903-1907 (wtedy wg projektu
Maxa Hasaka). Dzisiejszy wystrój pochodzi
z połowy XIX w. oraz czasów ostatniej przebudowy. Warto zwrócić uwagę na zachowany wczesnogotycki trzynawowy korpus
z kruchtą wejściową, kamienne dekoracje
roślinne w nawach oraz ponad 100-letnie
60 głosowe organy pochodzące z warsztatu organomistrzowskiego Gebrüder Rieger
z czeskiego Krnova. Historia samej głubczyckiej parafii jest dłuższa. Sięga XIII w.,
pierwsza znana wzmianka o niej pochodzi
z 1259 r. W ciągu wieków świątynia była zarówno katolicka, jak i luterańska.
Kościół jest położony ledwie kilkaset metrów od głubczyckiego obiektu szlaku „Silesianka“, czyli wieży widokowej Starego
Ratusza Miejskiego.

Lokalizacja: ul. Jana Pawła II 7, Głubczyce
GPS: 50°12‘06.5“N, 17°49‘43.3“E
Obiekt całoroczny
Wstęp bezpłatny
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Raně gotický kostel Narození Panny Marie v Głubczycích byl postaven na přelomu 13. a 14. století. Chrám byl rozšířen ve
14. století a v letech 1903-1907 (tehdy dle
projektu Maxe Hasaka). Dnešní výzdoba
pochází z poloviny 19. století a doby poslední přestavby. Pozoruhodné je dochované raně gotické těleso s třemi loděmi
se vstupní síní, kamenné rostlinné dekorace v lodích a varhany s 60 hlasy, staré víc
než 100 let, z varhanářské dílny Gebrüder
Rieger z Krnova. Historie samotné farnosti je delší. Sahá do 13. století. První známá
zmínka pochází z roku 1259. Ve své historii
byl kostel jak katolický, tak luteránský.
Kostel se nachází pouhých několik stovek
metrů od objektu stezky „Silesianka“ – vyhlídkové věže Staré městské radnice.

Adresa: ul. Jana Pawła II 7, Głubczyce
GPS: 50°12‘06.5“N, 17°49‘43.3“E
Celoročně přístupný objekt
Vstup zdarma

foto: Jan Král

foto: Archiv ZOO Ostrava
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ZOO Ostrava

ZOO Ostrava

Ogrody zoologiczne to jedne z ulubionych
rodzinnych atrakcji turystycznych. W położonym tuż przy granicy z Polską ZOO
Ostrava warto spędzić cały dzień. W trakcie długiego spaceru zobaczyć można setki
zwierząt, również tych z najodleglejszych
części świata jak słonie, hipopotamy, żyrafy, lemury czy lwy. Atrakcją dla dzieci jest
mini zoo, w którym karmi się (tylko kupioną w specjalnie przygotowanych automatach z karmą!) owieczki, kózki czy świnki
morskie. Ciekawą opcją są spacery zacienionymi ścieżkami ogrodu botanicznego
(np. Mokradła, Ścieżka cienia czy Różaneczniki). Dodatkową – bardzo ważną dla
dzieci – atrakcją ostrawskiego zoo są zlokalizowane w kilku miejscach place zabaw,
w tym jeden wodny.

Zoologické zahrady patří k oblíbeným rodinným turistickým atrakcím. V ostravské
zoologické zahradě, situované poblíž polských hranic, stojí za to strávit celý den.
Během dlouhé procházky můžete vidět
stovky zvířat, včetně těch z nejvzdálenějších končin světa, jako jsou sloni, hroši,
žirafy, lemuři a lvi. Atrakcí pro děti je mini
zoo, kde mohou krmit ovečky, kozy a morčata (pouze speciálním krmivem z místních
automatů!). Zajímavou variantou jsou procházky zastíněnými stezkami botanického
parku (např. Mokřady, Cesta stínu či Rododendron park). Dodatečnou – pro děti
velmi důležitou – atrakcí ostravské zoo
je i několik dětských hřišť, včetně jednoho vodního.

Lokalizacja: ul. Michálkovická 197, Ostrava
GPS: 49°50‘47.38“N, 18°19‘30.16“E
Obiekt całoroczny
Wstęp płatny

Adresa: ul. Michálkovická 197, Ostrava
GPS: 49°50‘47.38“N, 18°19‘30.16“E
Celoročně přístupný objekt
Placené vstupné

65

foto: Matyáš Theuer
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Wielki Świat Techniki
w Ostrawie

Velký svět techniky
v Ostravě

Wielki Świat Techniki to jedna z kilku atrakcji znajdujących się na terenie ogromnego
industrialnego kompleksu Dolní Oblast Vítkowice (DOV) w Ostrawie. W dawnych pomieszczeniach hutniczych mieści się kilka
wystaw. Obejmują one Świat Dzieci, Nauki
i Odkryć, Cywilizacji i Natury. W każdym
z nich turyści mogą do woli eksperymentować, korzystać z multimediów i wybierać
akurat te stanowiska, które wydadzą się im
najciekawsze. Dzięki temu poznają zasady
rządzące m. in. matematyką, fizyką, nano
i mikro technologiami czy technologiami
medycznymi. Dodatkowymi atrakcjami są
teatr nauki i kino 3D. Wielki Świat Techniki
przyciąga nie tylko rodziny z dziećmi!

Velký svět techniky patří mezi několik
atrakcí v rámci rozsáhlého industriálního
areálu Dolní oblast Vítkovice (DOV) v Ostravě. V prostorách bývalé hutě se nachází
několik výstav. Najdete zde Dětský svět,
expozice Svět vědy a objevů, Svět civilizace
a Svět přírody. Všude mohou návštěvníci
neomezeně experimentovat, využívat multimédia a vybírat si ta stanoviště, která se
jim jeví jako nejzajímavější. Díky tomu mohou porozumět zákonům mj. matematiky,
fyziky, nano a mikro technologie a lékařské
technologie. K dalším zajímavostem patří
Divadlo vědy a 3D kino. Velký svět techniky
láká nejen rodiny s dětmi!

Lokalizacja: Vítkovice 3004, Ostrava – Vítkovice
GPS: 49°49‘10.596“N, 18°16‘56.998“E
Obiekt całoroczny
Wstęp płatny

Adresa: Vítkovice 3004, Ostrava – Vítkovice
GPS: 49°49‘10.596“N, 18°16‘56.998“E
Celoročně přístupný objekt
Placené vstupné
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Landek Park w Ostrawie

Landek Park v Ostravě

Landek Park to teren dawnej kopalni węgla
kamiennego „Anselm”, najstarszej w Ostrawie. Węgiel wydobywano tam od XVIII w. do
1991 r. Dziś to Narodowy Pomnik Przyrody
z Muzeum Górnictwa oraz rozległą strefą
rekreacyjną i sportowo-wypoczynkową.
Muzeum Górnictwa mieści się w 40-metrowej wieży wyciągowej szybu kopalnianego.
Turyści przechodzą 250-metrami udostępnionych korytarzy, poznając tajemnice
wydobycia węgla kamiennego, oglądają
łaźnię łańcuszkową oraz jadą autentyczną
kopalnianą kolejką z lat 60.XX w. Częścią
ekspozycji jest też wystawa “Konik Ferdynand i inni czworonożni górnicy”, ukazująca historię transportu górniczego od
czasów używania w tym celu koni. Ciekawa
jest również wystawa dawnych i współczesnych sprzętów umożliwiających oddychanie w kopalni. Perełką jest np. sprzęt do
nurkowania marki Siebe-Gorman z 1920 r.

Landek Park je areál bývalého černouhelného dolu „Anselm”, nestaršího v Ostravě.
Uhlí se zde těžilo od 18. století do roku
1991. Dnes je to Národní přírodní památka
s Hornickým muzeem a rozsáhlou rekreační a sportovně-odpočinkovou zónou.
Hornické muzeum se nachází ve 40metrové těžební věži dolu. Návštěvníci prochází zpřístupněnými chodbami dlouhými
250 metrů, seznamují se s těžbou černého
uhlí, mohou si prohlédnout řetízkovou šatnu a projet se původním důlním vláčkem
z 60. let 20. století. Součástí expozice je
i výstava „Koník Ferdinand a další čtyřnozí
havíři”, ukazující historii hornické dopravy od doby využívání koní pro tyto účely.
Zajímavá je i výstava historických a současných dýchacích přístrojů. Skvostem je
např. potápěčská souprava Siebe-Gorman
z roku 1920.

Lokalizacja: Pod Landekem 64,
Ostrava – Petřkovice
GPS: 49.8664181N, 18.2614631E
Obiekt całoroczny, od września do marca
zamknięty w poniedziałki, wstęp płatny

Adresa: Pod Landekem 64,
Ostrava – Petřkovice
GPS: 49.8664181N, 18.2614631E
Objekt je přístupný celoročně, od září
do března v pondělí zavřeno, placené vstupné
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Kraina Łupka

Krajina břidlice

Okolice czeskich miejscowości Budišov nad
Budišovkou, Vítkov i Odry zwane są Krainą
Łupka. Turystom udostępniono tam ścieżki edukacyjne do samodzielnego przejścia, a także Muzeum Łupka i Kopalnię
Flaschara. Muzeum znajduje się w starym
młynie z pierwszej połowy XVIII w. Ekspozycja przedstawia ponad 700-letnią historię Krainy Łupka, skupia się na powstaniu,
obróbce i wykorzystaniu tego materiału.
Na krótkim filmie można obejrzeć kopalnię Flaschara, w której wydobywało się
łupek „od środka”. Po zwiedzeniu muzeum
koniecznie trzeba też dotrzeć do prawdziwej kopalni, a dokładnie stanowiska „Nový
Svět“ koło miasta Odry. Trasa turystyczna
rozpoczyna się w sztolni Hortensja i prowadzi 200 metrowym korytarzem do komory
wydobywczej, w której widać częściowo
wydobytą żyłę łupka.

Okolí měst Budišov nad Budišovkou, Vítkov a Odry nese jméno Krajiny břidlice.
Návštěvníkům jsou zpřístupněny naučné
stezky k samostatnému absolvování a také
Muzeum břidlice a Flascharův důl. Muzeum
sídlí v budově bývalého mlýna z první poloviny 18. století. Expozice mapuje 700letou
historii Krajiny břidlice a zaměřuje se především na vznik, zpracování a využití tohoto materiálu. Díky krátkému dokumentu si
návštěvníci mohou prohlédnout břidlicový
Flascharův důl „zevnitř”. Po návštěvě muzea se určitě vydejte do skutečného dolu
do lokality Nový Svět u Oder. Prohlídkový
okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází
200 m dlouhou chodbou do těžební komory, kde se nachází částečně vytěžená vrása.

Lokalizacja: Muzeum Łupka, ul. Partyzánská,
Budišov nad Budišovkou,
Kopalnia Flaschara, Nový Svět, 742 35 Odry
GPS: 49.7938275N, 17.6286408E,
49.6466269N, 17.8211931E
Obiekt całoroczny (muzeum), sezonowy
(kopalnia, czynna od maja do października)
Wstęp płatny

Adresa: Muzeum břidlice, ul. Partyzánská,
Budišov nad Budišovkou
Flascharův důl, Nový Svět, 742 35 Odry
GPS: 49.7938275N, 17.6286408E
49.6466269N, 17.8211931E
Muzeum je přístupné celoročně, důl od května
do října
Placené vstupné
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Slezské zemské
muzeum v Opavě

Muzeum Ziemi Śląskiej
w Opawie
Założone w 1814 r. Muzeum Ziemi Śląskiej
w Opawie jest jedną z największych placówek muzealnych w Czechach. W jego
zbiorach jest ok. 2 400 000 muzealnych artefaktów, dotyczących przyrody i dziejów
obszaru historycznego Śląska oraz północnych i północno-wschodnich Moraw. Wizytówką jest główny budynek w Opawie,
w którym prezentowane są 3 wystawy.
Jednak Muzeum Ziemi Śląskiej to aż 7 placówek! 6 kolejnych oddziałów ekspozycyjnych
mieści się w Opawie i jej okolicach. W Opawie są to: dom pamiątkowy Petra Bezruča,
pałac Razumovskich oraz Pałac Blüchera.
Poza miastem turyści zobaczyć mogą: Arboretum Nový Dvůr (ogród botaniczny
specjalizujący się w dendrologii, czyli nauce
o roślinach drzewiastych), Obszar Umocnień Czechosłowackich w Darkovičkach
(Muzeum fortyfikacji Hlučín-Darkovičky),
Pomnik II wojny światowej w Hrabyně oraz
Chatę Petra Bezruča w Ostrawicy.
Lokalizacja: Siedziba główna Muzeum,
ul. Komenského 10, Opava
GPS: 49°56‘14.857“N, 17°54‘29.875“E
Obiekt całoroczny
Wstęp płatny

Slezské zemské muzeum v Opavě bylo založeno v roce 1814 a patří k největším muzejním zařízením v České republice. Jeho
sbírky mají přibližně 2 400 000 muzejních
artefaktů týkajících se přírody a dějin historického území Slezska a severní a severovýchodní Moravy. Vizitkou je historická
výstavní budova v Opavě, kde jsou 3 stálé
expozice, a přiléhající Müllerův dům.
Slezské zemské muzeum má až 7 pracovišť,
6 dalších expozičních oddělení je v Opavě
a okolí. V Opavě se jedná o Památník Petra
Bezruče, palác Razumovských a Blücherův
palác. Mimo město návštěvníci mohou navštívit Arboretum Nový Dvůr (botanická
zahrada zaměřená na dendrologii, tj. vědu
o dřevinách), Areál čs. opevnění v Darkovičkách (Muzeum opevnění Hlučín-Darkovičky), Národní památník II. světové války
v Hrabyni a Srub Petra Bezruče v Ostravici.

Adresa: Hlavní budova Muzea,
ul. Komenského 10, Opava
GPS: 49°56‘14.857“N, 17°54‘29.875“E
Celoročně přístupný objekt
Placené vstupné
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Pałace ziemi opawskiej

Zámky Opavska

Okolice Opawy obfitują w piękne, malowniczo położone zamki i pałace. Jeżdżąc od
jednego do drugiego można ciekawie spędzić cały weekend. W miejscowości Hradec
nad Moravicí znajduje się duży kompleks
pałacowy o tej samej nazwie. Składa się
z Pałacu Białego i Czerwonego oraz wolnostojącej Białej Wieży. Wszystko otoczone jest ogromnym parkiem angielskim,
w którym można piknikować i spacerować
(np. do platformy widokowej szlaku „Silesianka“ – Bezruča). Renesansowy pałac
Raduň położony jest zaledwie 7 km od
Opawy. Jego jasna, bajkowa sylwetka przyciąga wzrok z daleka, a malownicza okolica
skłania do długiego odpoczynku. Z kolei
barokowy Pałac Kravaře warto zwiedzić
w środku. Szczególnie przyciąga tam kaplica Archanioła Michała z ogromnym freskiem stropowym.

Okolí Opavy je plné krásných, malebně situovaných hradů a zámků. Cestováním od
jednoho k druhému lze zajímavě strávit
celý víkend. V Hradci nad Moravicí se nachází stejnojmenný zámecký areál, který
tvoří Bílý a Červený zámek a volně stojící
Bílá věž. Vše je obklopeno rozsáhlým anglickým parkem, který je vhodný k piknikům
a procházkám (např. k Bezručově vyhlídce
na stezce Silesianka). Renesanční zámek
Raduň leží pouhých 7 km od Opavy. Jeho
světlá, pohádková silueta je vidět zdaleka
a malebná okolní krajina vybízí k dlouhému odpočinku. Za prohlídku stojí i barokní
zámek Kravaře. Lákadlem je zejména kaple sv. Archanděla Michaela s obrovskou
stropní freskou.

Pałac Kravaře / Zámek Kravaře

Pałac Raduň / Zámek Raduň

Lokalizacja: ul. Městečko 2, Hradec nad Moravicí,
ul. Zámecká 67, Raduň,
ul. Alejní 24, Kravaře
GPS: 49°51‘47.97“N, 17°52‘28.27“E,
49°53‘28.6“N, 17°56‘41.3“E,
49°55‘44.7“N, 17°59‘56.9“E
Obiekty całoroczne
Wstęp płatny

Adresa: ul. Městečko 2, Hradec nad Moravicí,
ul. Zámecká 67, Raduň,
ul. Alejní 24, Kravaře
GPS: 49°51‘47.97“N, 17°52‘28.27“E,
49°53‘28.6“N, 17°56‘41.3“E,
49°55‘44.7“N, 17°59‘56.9“E
Celoročně přístupné objekty
Placené vstupné

70

ATRAKCJE TURYSTYCZNE / TURISTICKÉ ATRAKTIVITY

Muzeum Ciężarówek
TATRA
Kopřivnice kojarzą się przede wszystkim
z samochodami marki Tatra, najstarszego czeskiego producenta samochodów.
W listopadzie 2021 r. otwarto najnowsze
w mieście muzeum, w którym prezentowane są samochody tej firmy. Ekspozycja
ponad 70 ciężarówek i podwozi, mieści się
w zrekonstruowanym budynku dawnej odlewni. W hali, mającej ponad 5 tys. m2 na
turystów czekają m. in. legendarna Tatra
87, Wywrotka Tatra Terra czy betoniarka Tatra 148. Trzon tej ogromnej kolekcji
stanowią zbiory Jiřígo Hlacha, którego kolekcję aut w 2015 r. kupiła Tatra. Otwarcie
muzeum nastąpiło w pierwszą rocznicę
jego śmierci. To miejsce, w którym dzieci
znajdą się w zaczarowanym świecie motoryzacji, a dorośli z sentymentem wrócą do
czasów swojej młodości. Muzeum Ciężarówek Tatra jest jedną z 9 placówek Muzeum
Ziemi Nowojiczyńskiej.

Lokalizacja: ul. Husova 1326/13, Kopřivnice
GPS: 49°35‘40.011“N, 18°8‘51.007“E
Obiekt całoroczny
Wstęp płatny

Kopřivnice je spojená zejména s vozidly
značky Tatra, nejstarším českým výrobcem
automobilů. V listopadu 2021 bylo otevřeno nejnovější muzeum ve městě, kde
jsou prezentována vozidla této značky.
Expozice s více než 70 nákladními vozidly
a podvozky sídlí v zrekonstruované budově
bývalé slévárny. V hale s plochou více než
5 tisíc m2 mohou návštěvníci zhlédnout
legendární Tatru 87, sklápěč Tatru Terra
nebo míchačku Tatra 148. Jádro této obrovské sbírky tvoří sbírka Jiřího Hlacha, jehož sbírku automobilů v roce 2015 koupila
Tatra. Muzeum bylo otevřeno k prvnímu
výročí jeho smrti. Je to místo, kde se děti
ocitnou v kouzelném světě automobilů
a dospělí se sentimentem vrátí do dob svého mládí. Muzeum nákladních automobilů
Tatra je jednou z 9 muzejních expozic Muzea Novojičínska.

foto: Archiv Muzea Novojičínska

foto: Archiv Muzea Novojičínska

Muzeum nákladních
automobilů TATRA

Adresa: ul. Husova 1326/13, Kopřivnice
GPS: 49°35‘40.011“N, 18°8‘51.007“E
Celoročně přístupný objekt
Placené vstupné
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE / TURISTICKÉ ATRAKTIVITY

Návštěvnické centrum
v Novém Jičíně –
městě klobouků

Centrum Wystawowe
w Nowym Jičínie –
Mieście Kapeluszy
W Nowym Jičínie na turystów czeka jedyne w swoim rodzaju ekspozycja poświęcona w całości procesowi technologicznemu
produkcji kapeluszy. Wszystko to dlatego, że na Morawach od wieków rozwijał
się przemysł tekstylny, a tamtejsze produkty eksportowano na cały świat! Novy
Jičín zwany był Miastem Kapeluszy już od
XVII w.! Wszystko zaczęło się od rodzinnej
firmy Hückelów, którzy przenieśli się tam
z Bawarii. Po II wojnie światowej połączono
kilka firm kapeluszniczych i w ten sposób
powstała wciąż pracująca fabryka Tonak.
Wystawa w muzeum pokazuje cały proces
technologiczny, od pozyskania surowca
do przyozdobienia gotowego kapelusza.
Wszystko okraszone jest interaktywnymi
elementami, które zaciekawią każdego. No
i najważniejsze – na końcu można przymierzyć dziesiątki modeli kapeluszy, a nawet
wykonać swoje nakrycie głowy!

Lokalizacja: Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín
GPS: 49°35'39.1"N, 18°00'39.3"E
Obiekt całoroczny
Wstęp płatny
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V Novém Jičíně na návštěvníky čeká jedinečná expozice věnována technologickému procesu výroby klobouků. Vše proto,
že na Moravě se po staletí rozvíjel textilní
průmysl a zdejší klobouky byly vyváženy do
celého světa! Novému Jičínu se říká město klobouků již od 17. století! Vše začalo
rodinnou firmou Hückelů, kteří sem přišli
z Bavorska. Po 2. světové válce se několik
kloboučnických firem spojilo a tím vznikla stále fungující továrna Tonak. Expozice
v muzeu ukazuje celý technologický proces, od získání suroviny po hotový klobouk.
Vše doprovází interaktivní prvky, které zaujmou všechny. No a to nejdůležitější – na
konci si můžete vyzkoušet desítky modelů
klobouků a dokonce vyrobit vlastní pokrývku hlavy!

Adresa: Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín
GPS: 49°35'39.1"N, 18°00'39.3"E
Celoročně přístupný objekt
Placené vstupné

Zapraszamy
na nasz szlak
Zveme vás
na stezku
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