
ČESKO-POLSKÉ

TURISTICKÉ 
POHRANIČÍ
NOVINY

A. TRATĚ JIZERSKE Ṕ ADESAT́KY
Lyžařsky ́ běžecky ́ area ́l zna ́my ́ jako Jizer -
ská lyžařska ́ magistraĺ a poskytuje dnes již 
200 km strojově upravovany ́ch tras, kte -
ry ́mi můžete procestovat na běžka ́ch cele ́
Jizerske ́ hory. Centraĺ ni ́ čaś t Jizerskyćh hor 
ma ́ charakter nah́ orni ́ plošiny, a lyžovat tu 
zvlad́ nou i začiń ajić i ́běžkaři a děti.

B. V ROLI ZAV́ODNIḰ A NA HORNIĆ H 
MISEČKAĆH
Ža ́dny ́va ́šnivy ́běžkař by si neměl nechat 
uji ́t sportovni ́ za ́žitek v podobě perfektně 
upraveny ́ch běžecky ́ch trati ́ pro klasiku 
i brusleni ́ v běžeckeḿ  areaĺ u na Hornić h Mí-
sečkać h. Jedna ́ se o jeden z nejkraś nějšić h 
běžkařskyćh stadionů u na ́s. Už prvni ́po-
hled na zasněženou horu Kotel Va ́s zce -
la jistě oslovi ́. Tratě splňuji ́ parametry pro 
světovy ́ poha ́r a  jsou v de ́lka ́ch 1,5 km; 
2 km; 3 km; 5 km; 7,5 km a 10 km.

C. NEJDELŠI Ó SVĚTLENY Ó KRUH PRO 
BĚŽKAŘE V ORLICKEḾ  ZAH́ OŘÍ
V Orlickeḿ Zah́oři ́ na Rychnovsku naleznete 
4,5 kilometru dlouhy ́ běžkařsky ́ okruh, který 
je nejdelši ́ osvětlenou trati ́ pro běžecke ́ lyžo-
vańi.́ Trať je obousměrna ́ s uṕravou pro kla-
siku i brusleni.́  Diḱ y minimaĺ niḿu převyš́ eni ́
je trať vhodna ́ pro rodiny s dětmi i začiń ajići ́
běžkaře.

D. POHAD́ KOVE Ó KRUHY 
V RYCHLEBSKYĆH HORAĆH
Různě na ́ročne ́ nejle ́pe upravovane ́ trasy 
v Jeseniḱ ać h, ktere ́ každoročně laḱ aji ́ milov -
niḱy běžeckeh́ o lyžovańi ́nejen z Česka, ale 
i Polska, nabiźi ́ mnoho romantickyćh zaḱou-
ti,́  kraś ne ́ vyh́ ledy i hluboke ́ ud́ oli.́  Celkově si 
milovnić i biĺ e ́ stopy mohou užit́  60 km trati ́
upravenyćh pro klasiku i brusleni.́

E. BESKYDSKA Ĺ YŽAŘSKA Ḿ AGISTRAĹ A
Beskydska ́ magistraĺ a představuje unikat́ ni ́
siť́ upravovanyćh běžeckyćh tras v Besky-
dech. Propojeny jsou zde upravovane ́ trasy 
o deĺce 300 km v 9 lokalitaćh po celyćh Bes-
kydech. Asi nejkraś nějši ́ a nejleṕ e upravo-
vanou trati ́ v Beskydech je trasa z Pusteven 
na Martiňaḱ a zpět. Trať dlouha ́ 16 km vede 
teḿěř vyh́radně po rovině. Jedinou vyj́imkou 
jsou dva prudši ́ sjezdy na začat́ ku trasy.

F. NA BĚŽKY OKOLO OLOMOUCE
Nedaleko Olomouce můžete využi ́t obli ́ -
benou 20 km běžkařskou trasu vedouci ́
z Domašova nad Bystřici ́ nebo Moravsk eh́ o 
Berouna, přes Jiv́ ovou a Pohořany k Radi-́
kovu a Sv. Kopečku. Dalši ́ udržovane ́ tratě 

najdete v při ́padě při ́znive ́ho počasi ́ take ́ 
v Hlubočkaćh, Protivanově a Maleḿ Hradis-
ku, v Drahanech i Kladkać h u Konice.

G. V SUDETECH JE BĚŽECK YĆ H TRATI ́
DOSTATEK
Již samotne ́ naź vy dvou nejznaḿ ějšić h su-
detskyć h vrcholů – Sněžka a Kr aĺ ický Sněž-
niḱ  – slibuji,́ že milovnić i sněhu se nebudou 
nudit. V Sudetech je sněhu i ly žařskyć h tratí 
dostatek. Těch druhyćh přibyv́ a ́ každý rok. 
A prav́ ě diḱ y rozvij́ ene ́ infrastruktuře a bo-
haté nabid́ ce ubytovań í a gastronomie je jih 
Dolnih́ o Slezska jednou z nejpopulaŕ nějšić h 
destinaci ́aktivni ́turistiky v zimniḿ  obdobi.́

H. BĚŽECKE T́ RASY V TĚŠIŃ SKEḾ  
SLEZSKU
Věřte tomu, že v Těšińskyć h Beskydech je 
pro Va ́s připraveno vi ́c než 100 Km upra -
vených běžeckyć h stop, kde si přijdou urči-
tě na sve,́  všechny věkové skupiny, včetně 
rodičů s dětmi. Můžete nastoupit napřiḱ lad 
přiḿo ve Ski areaĺu Mosty u Jablunkova. Tra-
sy vedou z Mostů u Jablunkova dv ěmi smě-
ry: do Jablunkova a k hranici se Slovenskem, 
přes Gi ́rovou na Hrčavu a nebo do obce 
Bukovec. Zajiḿ avá běžkařská trasa je také 
Hřebenovka Javorovy ́ vrch, která ma ́ deĺ ku 
21 km a začiń a ́na Javoroveḿ  vrchu a vede 
přes Velky ́ Javorovy,́ Ropici, Velky ́ Lipovy,́ 
Ropičku, Chata Ropička, Řeku, Gutsk é sedlo 
a konči ́ opět pod Javorovyḿ  vrchem.

I. V ZIMĚ OKOLO BISKUPSKE Ḱ UPY
Zlatohorska ́ vrchovina je protkańa sit́ i ́turi-
stickyć h tras v deĺ ce 80 km, které jsou ce-
loročně schůdne.́  V zimě si můž ete vyzkou-
šet sve ́ si ́ly v běžecke ́m lyžova ́ni ́ a vybrat 
si některou z tras: tři se nachaź eji ́ v masi-
vu Parkove ́ hory, zvane ́ takte ́ž Chrabre ́ho 
hora, dvě v masivu Biskupské kupy a jedna 
v Głuchołazić h. Trasy maji ́ 2 až 7 km a na-
biź eji ́ různy ́ stupeň obtiž́ nosti.

J. BĚŽECKE T́ RATĚ V BESKYDECH
Nadšenci pro běžecke ́ lyžova ́ni ́ nebudou 
zklamań i, zejmeń a v oblasti Magurka Wil-
kowicka (Beskid Mały), kde byly vytvořeny 
běžecke ́ trasy, ktere ́ splňuji ́ mezina ́rodni ́
standardy (běžkařske ́ tratě maji ́ schva ́le -
ni ́ PZN a FIS). Stoji ́ za zmińku,ž e lyžařské 
tradice Magurky Wilkowicky jsou teḿěř 100 
let stare,́  jejich historii iniciovala arcivev́ od-
kyně Maria Teresa Habsburg.
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JESENÍKY
www.jeseniky.cz

KAM V JESENIḰ AĆ H, KDYŽ 
SE VAḾ  NECHCE NA SNIH́

Když počasí nepřeje nebo na rado -
vánky na sněhu schází síly, rozhod -
ně nezůstávejte pod peřinou. U nás 
v Jeseníkách si totiž den s rodinou 
užijete i v báječných zábavních cen-
trech a energii načerpáte v nejlepších 
wellness zařízeních Česka.

PRADĚDOVO 
BAJ́ EČNEḾ UZEUM
Jste-li v Jeseni ́ka ́ch na na ́vštěvě spo -
lečně s dětmi, rozhodně nevynechejte 
Pradědovo muzeum v Bludově u Šum-
perka. V mile zrekonstruovane ́m ven-
kovske ́m staveni ́ je totiž ukryto 600 
m2 za ́bavni ́ho parku. Velkorysy ́ herni ́ 
prostor v podobě jesenick é vesničky do-
plňuje pozna ́vaci ́ hra Praděde, nezlob 
se!, batolaŕna pro nejmenši ́ nav́štěvniḱy 
a v neposledni ́ řadě ut́ulná samoobsluž-
ná kavaŕnička nejen pro maḿy a tat́y.

NA OKAMŽIK 
PROFESIONAĹ NIḾ 
LYŽAŘEM
Největši ́mi la ́kadly Sportovně za ́bav -
nih́o centra v Běle ́ pod Pradědem jsou 
dva profesiona ́lni ́ lyžařske ́ trenaže ́ry, 
na nichž si můžete vyzkoušet za ́vod -
ni ́ tratě světove ́ho poha ́ru v alpske ́m 
lyžova ́ni ́ nebo ty biatlonove ́. Naopak 
děti budou jistě nadšene ́ z boulde -
ringove ́ stěny, pi ́skoviště se stopami 
zvi ́řat v životni ́ velikosti či herni ́ch 
panelů, které je provedou jesenickou 
přírodou. Ta nejmenší dítka se vyřádí 
na provazové cestě zakončené 
skluzavkou a balónkovým koupalištěm.

JESENICKE Ú́ NIKOVE H́ RY
Jesenické uńikovky vaḿ rozhodně pro-
cvičí mozkové zav́ity a na maximum za-
pojí intuici i tyḿoveh́o ducha. Prostřed-
nictviḿ uńikové miśtnosti v Jeseniḱu se 
ocitnete v kancelař́i cestovni ́ agentury, 
ve které neni ́ radno byt́ opravdu dlou -
ho. Ve Velkyć h Losinać h se přenesete 

dokonce až do dob, kdy Řiḿane ́ a Kar-
taginci mezi sebou bojovali o moc nad 
celyḿ Středomořiḿ. Naopak šumperská 
Pevnost Exit nabiźi ́ “Vyloupeni ́ naŕodni ́
banky“. Únikovka na Rejviźe vaś zave -
de do baj́neh́o města Hunohradu, a to 
těsně před jeho zmizeniḿ pod hladinou 
Velkeh́o mechoveh́o jeziŕka.

AKVACENTRUM, KTERE ́
PŘIJ́EMNĚ PŘEKVAPÍ
Wellness centrum v Brunta ́le nepatř i ́
mezi ty největši ́ u na ́s, přesto nabi ́zi ́ 
vskutku kvalitni ́služby a vyžiti.́

Vedle 25metroveh́ o bazeń u se šesti 
drahami pro kondični ́ plava ́ni ́ můžete 
využi ́t teplejši ́ relaxačni ́ baze ́n s ma -
sa ́žni ́mi lavicemi a tryskami, z něhož 
lze 365 dni ́ v roce vyplavat do venkovní  
divoke ́ řeky. K dispozici jsou take ́ dvě 
vi ́řivky nebo aromaticke ́ parni ́ sauny 
oddělené pro daḿ y a pań y. Hravějšiḿ  
určitě neunikne při ́tomnost stometro-
veh́ o kryteh́ o tobogań u. Nejmenši ́ děti 
si vyhraji ́ v dě tskeḿ  brouzdališti. A po-
zor, slana ́ voda bez chlóru ve všech 
bazeń ech je přij́ emnou samozřejmosti.́

ZA LEČ́IVOU VODOU 
DO TERMAĹ Ů
Unikat́ní termaĺni ́ park ve Velkyćh Losi-
naćh jako jediny ́ v České republice na -
biźí relaxačni ́ a regeneračni ́ vodni ́ svět 
s baze ́ny napouštěny ́mi při ́rodni ́ ter -
maĺní vodou. Nenechte si rozhodně ujit́ 
blahodaŕné uč́inky leč́ivé vody, dokonalý  
odpočinek a možnost zab́avy pro male ́
i velke.́ Kromě devit́i baz eńů nechybi ́ ani 
řad́ění na tobogańech, vyzkoušet mů -
žete vnitřni,́ 40metrovy,́ nebo venkovni ́
tobogań o deĺce 45 metrů.

LUXUSNI Á  JEDINEČNE ́ 
WELLNESS SIDONIE
Věřte, že touhu po blahoda ́rne ́m od -
počinku a načerpa ́ni ́sil spojene ́s ne-
všedni ́m za ́žitkem va ́m splni ́ luxusni ́

a jedinečne ́wellness, jenž je souča ́st i ́
zaḿ eckeh́ o resortu v Sobotiń ě. Oslovi,́  
jak velkorysyḿ i a jedinečnyḿ i prosto-

ry relaxačni ́ho baze ́nu a dokonaly ́m 
saunovy ́m světem, tak i precizni ́ pe ́č i ́
fyzioterapeutů a maseŕ ů. Součaś ti ́ we -

llness jsou ovšem i luxusni ́pivni ́ laźně 
se zaḿ eckyḿ  pivem Albert, do kter yć h 
sobotiń ští přidav́ aji ́tajnou přiś adu. 

BĚŽKAŘSKEŚ TOPY, KTERE Ś I V JESENIḰ AĆ H NEMŮŽETE NECHAT UJIT́
Když vládce jesenických hor Praděd 
předá na několik měsíců své žezlo 
Paní Zimě, Jeseníky se promění v po-
hádkovou říši. Její úchvatné scenerie 
si rozhodně nenechte ujít prostřed -
nictvím 300 kilometrů upravovaných 
běžeckých tras.

JESENICKAĹ YŽAŘSKÁ 
MAGISTRAĹ A
Pomyslnou pa ́teři ́zimni ́ch Jeseni ́ků je 
tzv. Jesenicka ́ lyžařská magistraĺa spo-
juji ́ci ́ vyćhod jesenicky ́ch hor se sou -
sedniḿ i Rychlebskyḿ i horami a Kr aĺ ic-

kyḿ Sněžniḱem. Naŕuživi ́ vyznavači biĺé  
stopy a zimni ́ krajiny mohou jeji ́ teḿ ěř 
stokilometrovou de ́lku di ́ky vy ́hodne-́
mu rozmiśtěni ́ horskyćh chat zvlad́nout 
celou tzv. nalehko, jen s nejnutnějši ́m 
denni ́m občerstveni ́m a  oblečeni ́m. 
Ovšem vy ́jimečne ́ za ́žitky si můžete 

dopřa ́t i v lyžařsky ́ch okruzi ́ch, ktere ́ 
hravě zvlad́nete jako jednodenni ́ vyĺ et.

KOLEM OBDIVOVANE ́
ELEKTRAŔ NY
Mezi exkluzivni ́ zimni ́ vy ́lety v Jese-
ni ́ka ́ch patři ́ bezpochyby na ́vštěva 
Přečerpa ́vaci ́ vodni ́ elektra ́rny Dlouhe ́ 
Strańě. Pohled na jej í zamrzlou hladinu, 
ktera ́ se nachaźi ́ v nadmořske ́ vy ́šce 
1348 metrů, a okouzluji ́ci ́ zasněžene ́ 
hory kolem jsou slovy teḿ ěř nepopsa-
telne ́. Okruh kolem na ́drže je upravo -
vań  v deĺ ce 2,85 km. Vyjet k němu lze 
lanovkou z areaĺ u v Koutech nad Des-
nou, zdatnější se k n ěmu mohou dostat 
po běžkařské trase Medvědí hora, která 
zači ́na ́ při ́mo u dolni ́ stanice lanovky. 
Jedinečné vyh́ ledy po Pradědově zim-
ni ́ řiš́ i nabiź i ́také 15kilometrovy ́ okruh 
Mravenečniḱ , který je se zmiňovanyḿ i 
trasami propojen u horni ́ stanice la -
novky.

BĚŽKAŘSKYŔ AJ́  
V OKOLI Ṕ APRSKU
Nejoblib́ enějšiḿ  ciĺem lyžniḱ ů v celyćh 
Rychlebskyć h horać h je chata Paprsek, 
která leží na hlavni ́ hř ebenové trase ve-
doucí od Kraĺickeh́ o Sněžniḱ u na Ram-
zovou. V zimě široko daleko nenajdete 
leṕe upravenou siť́ běžkař skyćh okruhů, 
z nichž některé zni ́opravdu pohad́ ko-
vě: Pralinka, Pohad́ ka, Medvědí bouda. 

S nimi jsou spojeny vyh́ ledy k Šeraḱu, 
Kraĺ ickeḿ u Sněžniḱ u a samozřejmě do 
polské čaś ti Rychleb. Kromě dokonale 
upravovane ́ si ́tě běžecky ́ch trati ́, jeji ́ž 
deĺ ka se pohybuje kolem 60 kilometrů, 
si na Paprsku rozhodně nenechte uji ́t 
tamní vyhlaš́ ené borůvkové knedliḱ y.

NA DOHLED KR AĹ ICKEḾU 
SNĚŽNIḰU
Údoli ́ řeky Moravy a okolni ́ na ́dherna ́
panoramata ma ́te jako na dlani z bi ́le ́
stopy od chaty Slaměnka vedouci ́ do 
Dolni ́ Moravy. Tato ča ́st Jesenicke ́ ly -
žařske ́ magistra ́ly se vine vysoko nad 
ud́ oliḿ  ve svazićh kraĺickyć h tisićovek 
Slamniḱ u, Podbělky a Sušiny a může-
te si ji vychutnat jako vydatny ́ okruh 
s vyć hodiskem i ciĺ em v Dolni ́ Moravě.

NOVE Ó KRUHY U ÚŽ ASU 
A POD ŠINDELNOU
Novy ́ lyžařský okruh je od letošni ́ sezo-
ny vyznačen ve skiarea ́lu v Hynčici ́ch 
pod Sušinou. Dvoukilometrovy ́ okruh 
na dohled rybni ́ku Úžas a  Stři ́brne ́
Twiggy je ideaĺ ni ́pro běžkovańi ́ s nej-
menšiḿi. Novinku pro běžkař e připravili 
také na Červenohorskeḿ  sedle. Tamni ́
cirka pětikilometrovy ́ okruh se ze zna-́
mé stopy k Vřesove ́ studań ce stač́ i ́ pod 
Šindelnou horu a vrací se zpět na Čer-
venohorské sedlo. 

JESENIḰ Y SE NA ZIMNI ́
SEZÓNU VYZBROJILY

Po Jeseníkách, Rychlebských horách a 
Králickém Sněžníku je rozeseto pěta-
padesát lyžařských areálů, které ná-
vštěvníkům nabízí desítky kilometrů 
sjezdovek všech obtížností. Každoroč-
ně své služby modernizují a zdokona-
lují. Ani letošní sezona není výjimkou.

NEJVĚTŠIĹ AḰ ADLA 
PŘICHYSTALI NA 
DOLNIḾ ORAVĚ
Nejžhavějši ́ novinkou letošni ́ho roku 
je nejdelši ́ bobova ́ dra ́ha v Česku a 
druha ́ nejdelši ́ v Evropě, ktera ́ vznik -
la v resortu Dolni ́ Morava. Na bobové 
dra ́ze můžete jet až padesa ́tikilomet -
rovou rychlosti,́ při převyš́eni ́ 364 me-
trů mimo jine ́ prosvištit́e 25 zatač́ ek, z 
nichž jedna ma ́ 360 stupňů a leži ́ ve 
vyš́ce 12 metrů nad zemi.́   Na trati vaś  

ovšem čeka ́ take ́ průjezd osmičkovou 
smyčkou nebo podzemniḿ  tunelem.

Na Dolni ́ Moravě se můžete stat́ také 
skutečny ́mi lyžařsky ́mi fajnšmekry a 
vychutnat si prvni ́ stopu na svahu dřiv́  
než kdokoli jiny.́  Jen pro vaś  může byt́  
spuštěna sedačková lanovka Sněžniḱ  a 
jen vy si v doprovodu instruktora užije -
te dokonaly ́ manšestr. Takov á možnost 
se vaḿ na Dolni ́ Moravě nabiź i ́každý 
viḱend, v přiṕ adě zaj́mu si můžete re-
zervovat jiný termiń .

MODERNIZACE 
ZASNĚŽOVAŃ IÍ  
ÚPRAVY SVAHŮ
Alfou a omegou spokojenyćh lyžařů je 
předevšiḿ zasněžený a dokonale upra-
veny ́ svah. Lyžařska ́ střediska proto 
take ́ letos investovala do zasněžovaci ́ 

techniky, nebo rozšiřovala sjezdovky. 

V lyžařske ́m středisku Miroslav v Li -

pove ́-la ́zni ́ch vyřešili zkvalitněni ́ sně-

hovy ́ch podmi ́nek prona ́jmem dvou 

nejmodernějši ́ch sněžnyćh děl, ktera ́ 

doplní vlastni ́ stav́ajić i ́ techniku. Umě-

le ́mu zasněžova ́ni ́ věnovali pozornost 

v areaĺ u na Ramzové a rozšiř́ ili rozvo-

dy vody. V Přemyslově rekonstruovali 

čerpací stanici a pořid́ ili nová vyḱ onna ́

čerpadla. Tamni ́ sjezdovky nadto prošly 

tereń niḿi uṕravami včetně optimaliza-

ce jejich sklonu. Rozši ́řeni ́ se dočkala 

spojka mezi hlavni ́mi sjezdovkami na 

Dolní Moravě, svahy v Kunčicićh nebo 

take ́ na Červenohorske ́m sedle. Na 

Sedle se mimo jine ́ pusti ́ druhy ́m ro-

kem do budovańí opravdu nabušeneh́o 

snowparku na jižnić h svazić h areaĺ u. 
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STŘEDNÍ MORAVA
www.central-moravia.cz

VAŃ OČNIT́ RHY 
V OLOMOUCI

22. 11.–23. 12. 2019
Vańoční trhy jsou tradični ́ akce s neopako-
vatelnou atmosfeŕou uprostřed historické 
Olomouce. Můžete se těšit na bohayt ́ 
program s populaŕniḿi skupinami všech 
žańrů, divadlem pro mal é i velke,́ adventní 
zvyky, dobové atrakce, vyřezav́any ́ betleḿ 
i zpiv́ańí koled. Vyŕobky spojene ́ s Vańoci 
a zimou, bohate ́ občerstveni ́ a vyhlaš́eny ́
punč nabid́ne viće než stovka stańků.

Olomouc je po Praze nejrozsa ́hlejš i ́
městskou pamat́ kovou rezervaci ́v ČR. 

Pra ́vě proto je městoč asto označo -
va ́no jako „mala ́ Praha“. Olomoucka ́ 
dominanta, Sloup Nejsvětějši ́ Trojice, 
je od roku 2000 na seznamu pamat́ ek 
UNESCO. Turisticky ́ průvodce Lonely 
Planet Olomouc označil jako č. 1 skry-
tyćh pokladů Evropy (50 Secret Gems 
of Europe) a The New York Times jako 
nejlepši ́ alternativu k na ́vštěvě přepl -
něné Prahy. 

www.vanocnitrhy.eu 

ZALYŽUJTE SI S CELOU RODINOU JEN 
PAŔ  KILOMETRŮ OD OLOMOUCE

Stači ́ vyrazit jen 20 km za Olomouc 
a narazit́ e hned na dva ly žařské areaĺ y.

V Hlubočka ́ch a mi ́stni ́ ča ́sti Hru -
ba ́ Voda si vyzkouši ́te sjezdove ́ tratě 
s modrou a červenou obtiž́ nosti,́ upra-

vene ́ běžecké trasy nebo celoročni ́ bo-
bovou dra ́hu. Využi ́t zde můžete take ́ 
lyžařskou a snowboardovou školu, půj-
čovnu lyžařskeh́ o vybaveni,́  hospůdku 
s občerstveni ́m a wellness centrum. 

Na Středni ́ Moravě najdete dalši ́ch 5 
menšićh skiareaĺů vhodných pro rodiny 
s dětmi a meń ě zkušené lyžaře.

www.strednimorava-tourism.cz 

VAŃ OČNIṔ ROHLID́ KY OLOMOUCKE Ź OO
O prohli ́dku nejnavštěvovanějši ́ho tu -
ristickeh́ o ciĺe regionu Střední Morava, 
Zoo Olomouc, nepřijdete ani v průběhu 
vań očnić h svat́ ků. Pro nav́ štěvniḱ y jsou 
totiž, stejně jako každý rok, připraveny 
speciaĺní komentovane ́ večerni ́ v ańoční 
prohli ́dky. Olomoucka ́ zoologicka ́ za-
hrada se pyšni ́ řadou rarit. Napři ́klad 
potemněly ́ pavilon netopy ́rů, osvětlen 
pouze hvězdnou oblohou a několika 
maĺ o bodovyḿ i barevnyḿ i světly, po-
skytuje za ́zemi ́zvi ́řatům s nočni ́akti -
vitou, předevši ́m pak velmi vza ́cny ́m 
kalonům zlatyḿ . Uvidit́ e take,́  jak spo-
lečně žiji ́ vlci a medvědi, projdete se 
otevřenyḿ vyb́ěhem makaků červenolí-
cić h nebo nově vybudovanyḿ  africkyḿ  
pavilonem Kalahari. Dalšiḿ  zpestř eniḿ  
olomoucké zoo je velk ý vyb́ ěh gepardů 
či rysů, jejichž chov zde ma ́ již dlouhou 
tradici. Zoo se rovněž pyšní uśpěšnyḿ  
chovem levhartů mandžusky ́ch, kteři ́
jsou jedněmi z nejvzać nějšić h kočkovi-
tyćh šelem na světě. 
www.zoo-olomouc.cz 

JIŹ DA VE FORMANSK YĆH 
VOZECH

Turistická novinka roku 2019!
V zimě i v let́ě si nově můžete uživ́at 
ji ́zdu ve formansky ́ch vozech. Na vy ́ -
běr mat́e 3 okruhy, které vaś provedou 
kraśnou přiŕodou CHKO Litovelské Po-
moravi ́ a představi ́ va ́m typickou ha -
naćkou krajinu. Během jiźdy se dozvit́e 
zajiḿavosti o miśtniḿ folklóru i krajině, 

otestujete své znalosti hanaćkeh́o nař́ečí 
a ochutnat́ e regionaĺ ní speciality. Oba 
dva vozy s maximaĺni ́ kapacitou 12 a 22 
osob jsou bezbarieŕ ove.́  Žádný hendi -
kep tudiž́ neni ́ překaž́kou k tomu, užit́ si 
zab́avnou jiźdu plnou zaž́itků! Naśtupní 
miśto najdete v Horce nad Moravou. 
www.formanskevozy.cz 

OLOMOUCKE ́
MASOPUSTNI V́ ESELÍ

15. 2. 2020
Nezapomenutelny ́ zaž́itek a živé obra-
zy z dějin masopustnih́ o veseli!́

Město Olomouc se rozhodlo obnovit 
starobylou tradici Masopustu, a o živit tak 
historické centrum v průběhu zimnih́ o 

obdobi.́ Nav́štěvnići se mohou těšit na 

folklórni ́ tance, cimbaĺovou muziku a re-

gionaĺní produkty. Vrcholem programu 

je pak zabij́ačka přiḿo na naḿěsti ́ a ma-

sopustni ́ průvod plny ́ barevných masek. 

www.tourism.olomouc.eu 

/ 3



www.vychodni-cechy.info

VYĆ HODNÍ ČECHY 
PARDUBICKY ́KRAJ

POŘAD́ NA Ĺ YŽOVAČKA A RELAX V ORLICK YĆ H HORAĆ H
Zima je „konečně“ tu. Chcete si ji 
opravdu užít? Jestli ano, na nic ne -
čekejte, sbalte si věci a vydejte se do 
Orlických hor.

Tato oblast, kter á je přiḿ o jako stvo -
řená pro všechny fanoušky zimy a zim-
nić h sportů, se rozklad́ a ́ na uź emi ́ Par-
dubickeh́ o a Kraĺ oveh́radeckeh́ o kraje. 
Jedná se o velkou vyh́ odu, protože pro 
vaś „zimni“́ vyĺety do okoli ́ budou bliźko 
bez ohledu na to, v jakeḿ  kraji zrovna 
jste. Zkrat́ ka z „Orliček“ budete mit́ V y-́
chodní Čechy jako na dlani.

Pořad́nou lyžovačku můžete zažit́ na 
mnoha miśtech. Ta vůbec „nejproflaḱ -
lejši ́“ jsou Deštne ́ v Orlicky ́ch hora ́ch, 
Červena ́ Voda a Čenkovice. Až do ně-
ktereh́o z center dorazit́e, rozhodně ne-
bude litovat. Deštne,́  které je největšiḿ  
střediskem zimnićh sportů v Orlickyć h 
horaćh, vaś prostě nadchne. K dispozici 
va ́m bude šest sjezdovyćh trati ́ různe ́
na ́ročnosti. Nahoru na kopec va ́s vy -
ta ́hne některy ́ ze sedmi vleků anebo 
sedačková lanovka. Pro děti je v Dešt-
ne ́m k dispozici Yettiho hřiště. Takže, 
mili ́ rodiče, těšte se na zasloužený od-
počinek, protože se nejen děti dobře 
pobavi,́  ale hlavně se i unavi…́

Vynikajići ́ podmińky pro rodiny s dě t-
mi najdete také na Bukové hoře z obou 
stran – jak ze strany Červene ́ Vody, tak 

i z Čenkovic. Celkem se tu nachaź i ́11 
sjezdovek různe ́ naŕočnosti v četně jed-
né speciaĺni,́ která je upravena pro malé  
„lyžni ́ky“. Pro na ́ročnějši ́ lyžaře jsou 
k dispozici tři zóny snowparků, kteer ́ 
nabiź í různé variace skoků a překaž́ ek. 
Jinak mějte na pamě ti, že kolem Bukové 
hory vede spousta kvalitni ́ch běžkař-
skyć h trati.́  Dohromady se jedna ́ o vić e 
jak 60 km upravovaných tras.

Samozřejmě, Vy ́chodni ́ Čechy ne -
jsou jen Orlicke ́ hory. Pokud byste 
chtěli prozkoumat i jina ́ zajiḿ avá miś-
ta, maḿ e pro vaś  hned několik tipů. Na 
běžky i sjezdovky můž ete vyrazit třeba 
do Krkonoš. Nejvyšši ́ pohoři ́ České re-
publiky vaḿ  poskytne vše, na co si jen 
vzpomenete. Skiareaĺy, běžkař ské trasy 
a také stezky vhodne ́ pro pěši ́ turistiku. 
Ten, kdo vyhledav́ a ́ spiš́ e menši ́ kopce 
a nechce se přiĺ iš o dovolene ́ potit na 
českyć h „velehorać h“, měl by navštiv́ it 
oblast masivu Kraĺ ickeh́ o Sněžniḱ u. Jeji ́
silnou strańkou jsou velmi dobře upra-
vovane ́ běžkařské tratě a rovněž pěkné  
vyh́ ledy k našim polskyḿ  sousedům.

Zkrat́ ka Vyć hodní Čechy jsou ideaĺ -
niḿ miśtem pro zimni ́ sporty a odpo-
činek. Proto navoskujte běžky a lyže 
a vyrazte k naḿ  na hory.
www.mojeorlickehory.cz
www.vychodnicechy.info 

VYDEJTE SE PO BIĹ E Ś TOPĚ DO BOUDY
Vydejte se po bílé stopě až do Boudy. 
O co jde? O dělostřeleckou tvrz, která 
je nejzachovalejším objektem českoslo-
venského opevnění z let 1935 až 1938.

Tato unikat́ní pamat́ ka leží v lesniḿ  
masivu na horske ́m hřebeni, jenž se -
stupuje od Sucheh́o vrchu směrem na 
Těchoniń  a Mladkov.

Prav́ě lyžařská běžecká oblast Buko-
va ́ hora – Suchy ́ vrch patři ́ k nejpopu-
la ́rnějši ́m turisticky ́m la ́kadlům jak na 
uźemi ́ Orlickyć h hor, tak celeh́ o Pardu-
bickeh́ o kraje.

Vy ́hodou je, že je strojově upravo -
vana ́ nejmodernějši ́ technikou, a  to 
v celkove ́ deĺ ce, která přesahuje 65 ki-

lometrů trati.́  Velkyḿ  pozitivem je také 
to, že je na ni velmi dobra ́ přiś tupnost 
jak auty, tak vlakem.

www.orlicko.cz
www.kralickysneznik.net 

OBJEVUJTE KOUZLO 
ČESKOMORAVSKEH́O 
POMEZÍ

Objevujte kouzlo Českomoravského 
pomezí od podzimu do jara. Tato tu-
ristická oblast, ležící podél historické 
hranice mezi Čechami a Moravou, má 
co nabídnout.

Už 1. listopadu se rozběhly dalši ́ roč-
niḱ y oblib́ enyć h soutěži.́  Ať už navštiv́ í-
te atraktivni ́ miśta zař azena ́ do soutěže 
Kouzelne ́ putova ́ni ́ Českomoravsky ́m 
pomeziḿ  nebo budete soutěžit s mo-
bilni ́ aplikaci ́ Geofun, určitě si odtud 
odvezete spoustu zaž́ itků. Pokud se na 
vaś usměje štěsti,́  můžete vyhrat́ třeba 
viḱ endovy ́ pobyt, tablet nebo telefon.

Řada turisticky ́ch ci ́lů ma ́ pro va ́s 
otevřeno take ́ mimo letni ́ sezonu. Vy-
dejte se na romantickou proch aźku his-
torickyḿ i centry měst Litomyšl, Morav-
ská Třebova,́  Polička, Svitavy či Vysoké 
Myt́o, prohled́něte si zajiḿavé expozice 

muzei ́ nebo se vypravte na vyĺ et třeba 
na hrad Svojanov.

Pokud da ́va ́te přednost aktivni ́mu 
vyžiti,́  najdete v Českomoravskeḿ  po-
mezi ́ desi ́tky kilometrů upravovanyćh 
běžkařsky ́ch tras, volnočasove ́ area ́ly, 
zimní stadiony i mo žnost relaxace v ně-
ktereḿ  z krytyć h plaveckyć h bazeń ů či 
wellness center.

Naplań ovat vyĺ et vaḿ pomůže také 
turistický portaĺ  regionu. Na jeho zcela 
novou podobu s atraktivniḿ designem 
a možnosti ́ pohodlne ́ho prohli ́ženi ́ na 
mobilni ́ch telefonech se můžete tě -
šit už brzy. K dispozici je va ́m rovněž 
interaktivni ́mobilni ́ aplikace s mnoha 
fotografiemi, doporučeny ́mi prohli ́d -
kami, animovany ́mi filmy a spoustou 
informaci.́
www.ceskomoravskepomezi.cz 
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www.hkregion.cz

VYĆ HODNÍ ČECHY 
KRAĹ OVEHRADECKY ́KRAJ

ROMANTIKA ZIMNIĆ H SKAL JAKO V POHAD́ CE
Chcete si připadat jak v pohádce? Tak 
si projděte turistický okruh čarokrás-
ných zimních skal! Při těchto toulkách 
uvidíte věže, rokle, soutěsky a zažijete 
jedinečnou atmosféru, kterou byste 
tady během roku těžko našli. Ojíně-
né větvičky stromů, zamrzlé rybníčky 
a božský klid. Když vysvitne sluníčko, 
rozhlédněte se kolem sebe. Jiskřící 
sníh a mráz dodají skalám hned jiný 
ráz.

Region Broumovsko laḱ á do několika 
skalnić h měst. Divokou přiŕ odu si mů-
žete proži ́t v broumovsky ́ch stěna ́ch, 
a to při vyśtupu na Hvězdu nebo pro-
chaź kou po hřebenech hor.

Na Bischofsteinu va ́s okouzli ́nejen 
zři ́cenina hradu, ale take ́ černe ́ jezi ́r -
ko, které dodav́ á cele ́ oblasti jedinečny ́
vzhled.

V Adršpašsky ́ch skala ́ch si vzpo -
meňte na pohad́ ku Třetí princ, ktera ́ se 
tu kdysi natač́ela.

Vyĺet ve skalaćh v Teplicićh si můž ete 
zpřij́emnit hrou KudyTudyDoSkal, kter á 
va ́s provede atraktivni ́ šestikilometro -
vou trasou.

Při vy ́letech dbejte zvy ́šene ́ opatr -
nosti! Povrch může by ́t namrzly.́ Take ́ 
se dobře a  teple oble ́kněte a neza -
pomeňte si přibalit něco k snědku do 
batůžku. 

VYDEJTE SE NA NÁ VŠTĚVU MUZEA 
BETLEḾŮ V TŘEBECHOVICIĆH 
POD OREBEM

Nejcennějším a nejobdivovanějším ex-
ponátem muzea je bezesporu unikátní 
mechanický betlém lidových řezbářů 
Josefa Probošta, Josefa Kapuciána 
a autora mechanismu Josefa Frimla. 

Celý betleḿ  včetně mechanismu tito 
pań ove ́ vyřezali ze dřeva před vić e než 

sto lety. Na ploše sedm kr at́ tři metry se 
nachaź i ́ 350 figurek, přičemž přes 200 
figurek se diḱ y důmyslneḿ u mechani-
smu pohybuje. Neda ́vno zde otevřeli 
novou expozici o historii a vzniku to -
hoto unikat́ u, který si osobně prohled́ la 
i britská kraĺ ovna Alžběta II. V muzeu 

jsou k viděni ́ i desit́ ky dalšić h betleḿ ů 
z České a Slovenské republiky. Pro pol-
ske ́ na ́vštěvni ́ky je zde možnost pro -
hlid́ky v polskeḿ  jazyce.

wwww.betlem.cz 

PŘEMYŠ́LIT́ E, KDE 
PROŽIJETE AKTIVNI ́
DOVOLENOU NA SNĚHU?

Přece v Královéhradeckém kraji! Ten 
nabízí mnoho inspirací k zimním ra-
dovánkám pro vás i vaše blízké.

Zasněžené vrcholky Krkonoš i jejich 
podhůři ́ zvou k para ́dni ́ lyžovačce na 
pravidelně upravovanyćh svazić h. Pro 
milovni ́ky běžecke ́ho lyžova ́ni ́ je při -
praveno vi ́ce než 500 kilometrů tras 
s kra ́sny ́mi vy ́hledy na panorama Kr-
konoš. A pro ty nejmenši ́ nabiź eji ́ ski-
area ́ly vyžiti ́ na bobech, sani ́chč i při 
snowtubingu.

A jaké pohoři ́ České republiky patři ́
mezi ty nejromantičtějši?́  Orlické hory! 
Zpomalte a vniḿejte zdejši ́ klid, ućhvat-
nou při ́rodu hor i podhůři ́ a doma ́c i ́
atmosfe ́ru. Buďte se svy ́mi bli ́zky ́mi, 
odpočiv́ejte a načerpejte energii. V Kr á-
loveh́radeckeḿ  kraji to tak je!

www.hkregion.cz nebo 
facebookových stránkách 
@hkregion. 
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SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO
www.severnimorava.travel

MORAVSKOSLEZSKYḾ  KRAJEM NA 
BĚŽKAĆ H, OD PŘIŔ ODNIĆH KR AŚ  
K TECHNICKYḾ PAMÁTKAḾ

Moravskoslezským krajem se v zimě 
vinou dohladka vyžehlené běloskvou-
cí stuhy upravených běžeckých tras, 
které patří k nejkvalitnějším v repub-
lice. Splétají se do dvou magistrál, 
Beskydské a Jesenické.

V let́ě se na těchto trasać h potkat́ e 
s turisty i cyklisty, v zimě ocenit́ e to, že 
kromě důmyslne ́ho propojeni ́ až 900 
kilometrů lyžařsky ́ch běžecky ́ch tras 
s různy ́mi stupni na ́ročnosti nabi ́zej i ́
i komfortni ́za ́zemi ́v podobě kvalitni ́ -
ho informačni ́ho mobilia ́ře. Jeho sou -
čaś ti ́ jsou i webové strań ky, diḱ y niḿ ž 
naprosto jednoduše zjisti ́te nejen vše 
o mi ́stni ́ch běžkařsky ́ch a lyžařsky ́ch 
area ́lech, ale take ́ o tom, jak si zimni ́ 
dovolenou v Moravskoslezske ́m kraji 
zpestřit. Di ́ky GPS zabudovany ́ch do 
roleb žehlić ić h sněhové plań ě se na in-
teraktivni ́ mapě dozvi ́te i to, kdy byla 
která trať naposledy upravena.

A kam se vydat? La ́kavyćh mi ́st je 
mnoho v různyćh ča ́stech Beskyd, ať 

už v okoli ́ Mostů u Jablunkova, nebo 
v oblasti Pusteven s malebny ́mi Jur-
kovičovy ́mi u ́tulnami, či na u ́boči ́ Vel -
ke ́ho Javorniḱu směrem z Veřovic do 
Frenštat́ u pod Radhoštěm. Věhlasná je 
i Lysohorská běžecká magistraĺ a s nej-
vyš́e položenyḿ i trasami v Moravsko-
slezskyć h Beskydech. Běžkaři si oblib́ ili 
také tratě kolem Biĺe ́ i skvěle upravene ́
běžkařske ́ area ́ly, ve ktere ́ se v zimě 
mění golfová hřiště na Ostravici a Če-
ladne.́  Opravdovou lahůdkou, zejmeń a 
co do atmosfe ́ry, je běžkařsky ́ okruh 
každoročně vytvořený v unikat́ niḿ  in-
dustriaĺ niḿ areaĺ u Dolni ́ Vit́ kovice ne-
daleko centra Ostravy.

Zati ́mco středobodem Beskydske ́ 
magistraĺy je Lysa ́ hora, již́  se přezdiv́ a ́ 
kraĺ ovna vyh́ ledů, Jesenické magistraĺ e 
s vić e než 300 kilometry běžkařskyć h 
tras ve ́vodi ́ zdejši ́ nejvyšši ́ hora Pra -
děd. Běžecké trasy z Ovčaŕ ny na Pra-
děd a z Pradědu na Švýcaŕ nu jsou sice 
naŕočne,́ ale fascinuj ići.́ Pohlceni tichem 

i monumentaĺ nosti ́ bělostných panora-
mat se mohou zkušeni ́ běžkaři vydat 
i po některe ́ z hřebenovy ́ch tras. Do 
Jeseniḱ ů však mohou bez obav vyrazit 
i ti, kteři ́ to s běžkami teprve zkoušeji.́  
Napři ́klad pod hotelem Kurzovni ́ jsou 
pro ně připraveny běž ecké trasy dlouhé  
jeden, tři a pě t kilometrů, stejně přiv́ ěti-
vá je i kouzelna ́ Karlova Studańka s nej-
čistšiḿ  vzduchem ve střední Evropě.

A když se unavi ́te, odpočinek na -
bi ́dnou jak zastřešena ́ odpoči ́vadla se 
stojany na lyže, tak restaurace, u ́tul -
ny a horské chaty, které se předhań ějí 
v nabi ́dce jedinečnyćh gastronomic -
ky ́ch za ́žitků, jejichž osvědčeny ́m za ́ -
kladem je regionaĺ ni ́ kuchyně. Na Bes-
kydske ́ i  Jesenicke ́ magistra ́le prostě 
najdete vše, co k přjiémne ́mu za ́žitku 
patři.́  Pohodu, romantiku i dobrodruž-
stvi ́. A hlavně fantastickou při ́rodu, 
o ni ́ž lze hovořit i psa ́t jen v superla -
tivech.
www.severnimorava.travel/zima 

POŘAD́ NA Ń AĹ OŽ ZASNĚŽENE Ź AB́ AVY V KRAJI 
POD JESENIḰ Y A BESKYDAMI

Jste-li milovníky legrace na sněhu, 
milujete vítr ve vlasech při sjíždění 
zasněžených svahů, pak vyrazte do 
Moravskoslezského kraje. Čekají tu 
na vás desítky kilometrů sjezdovek 

všech úrovní i zimní zábavní parky pro 
celou rodinu.

Vydejte se napři ́klad do Jeseni ́ků 
a vybiŕejte z množství modernićh lyžař-
skyć h rezortů se službami na špičkove ́ 

uŕovni. Navštivte třeba největší lyžařský 
area ́l na Moravě v Karlově s vi ́ce než 
12 km propojeny ́ch sjezdovek všech 
obtiž́ nosti.́ Toto miśto je navić  s 5,3 km 
osvětleny ́ch svahů největši ́m morav -
skyḿ  areaĺ em pro večerni ́ lyžovań i!́  Na 
sve ́ si tu přijdou i děti. Nejen pro ně je 
tu snowtubing, bobovaci ́ zóna, skikros, 
fat bike či snowpark.

Jen o paŕ  kilometrů daĺ , v ud́olí řeky 
Morav́ ky, se rozprostiŕ á dalši ́ skvělý re-
zort – ski areaĺ  v Kopřivne.́  Jeho chlou-
bou je nejmodernějši ́ a nejbezpečnějši ́
odpojitelná sedačkova ́ lanovka na sv ě-
tě, na niž́ se diḱ y unik at́niḿ u naś tupni-́
mu systeḿu a „bublinou“ kryt yḿ vyhří-
vany ́m sedačka ́m každy ́ připada ́ jako 
v bavlnce. A tiḿ  seznam nej Kopřivne ́
nekonči ́! Kromě nejmodernějši ́ho za -
sněžovacih́ o systeḿ u na světě tu maji ́
i největší doskokovou matraci v České 
republice!

A co takhle si zalyžovat při ́mo na 
„moravske ́m ledovci“, jak se ři ́ka ́ nej -
vyšši ́ hoře regionu – Pradědu? Di ́ky 
skvělyḿ  sněhovyḿ  podmiń kaḿ v nej-
vy ́še položene ́m lyžařske ́m středisku 
v Česke ́ republice si budete moci za -
sněžene ́ svahy uži ́t od konceř i ́jna až 
do konce dubna!

V Beskydech pak stoji ́ za na ́vštěvu 
ski area ́l v Bi ́le ́, jehož široka ́ nabi ́dka 
služeb uspokoji ́ i toho nejnaŕ očnějših́ o 
nav́ štěvniḱ a. Fyzičku si potreń ujete na 
za ́vodni ́ sjezdovce s homologaci ́ FIS, 
vaše ratolesti nadchne nejlepši ́ dět -
sky ́ lyžařsky ́ park v Česku… A už jste 
zkoušeli skialpining? Na Biĺe ́ v zimě po-
skytují komplexni ́ servis, od zapůjčeni ́
vybaveni ́ přes vyú ku až po minimaĺ ně 
jednu udržovanou značenou skialpo -
vou trasu. V nedaleke ́m Skiparku na 
Gruni s bezmaĺ a 4 km sjezdový ch trati,́  
včetně dvou s homologaci ́ pro kona ́ -

ni ́ za ́vodů v alpsky ́ch discipli ́na ́ch, si 
užijete spoustu zab́ avy ve snowparku 
či na funline trati plne ́ vln a klopenyćh 
zatač́ ek.

Ale zimni ́ radova ́nky nezažijete jen 
na hora ́ch. Tošovicky ́ za ́bavni ́ are -
a ́l v kraji řeky Odry se může pochlu -
bit uměle vytvořeny ́mi sjezdovkami 
i svahem pro saň́kovańi ́ s vlekem. Ale 
zkusit si tu můžete i skoky do BigAir-
Bagu nebo se můžete pustit střemhlav 
po bobove ́ dra ́ze. Podobnou najdete 
také v lyžařskeḿ  areaĺ u ve Vrbně pod 
Pradědem či ve ski area ́lu v Mostech 
u  Jablunkova, v bli ́zkostič esko-pol -
skyć h hranic.

V  Moravskoslezske ́m kraji prostě 
každý milovniḱ  zimnić h radovań ek na-
jde to sve.́  Tak namažte lyže a vydejte 
se s celou rodinou zažit́  tu nejpestřejší 
zimni ́ dovolenou!
www.severnimorava.travel/zima 

ZA POZNAŃIḾ  A Z AB́ AVOU DO MORAVSKOSLEZSKEH́ O KRAJE
Prostřídejte aktivní odpočinek na sně-
hu výletem za poznáváním. V Morav-
skoslezském kraji se ani v zimě dveře 
památek, muzeí a  jiných zajímavých 
míst nezavírají…

Až po zdolańi ́ kilometrů sjezdovek 
a běžkařskyćh tras v Beskydech a Jese-
niḱ aćh vyzujete lyžařské boty, vydejte 
se za kra ́sami podhůři ́ těchto morav -
skoslezskyć h hor. Vyrazte tř eba do Pří-
bora, rodneh́o města Sigmunda Freuda, 
a nechte se okouzlit jeho jedinečnou 
atmosfe ́rou. Zimni ́ poha ́dku zažijete 
v Moravskeḿ  Betleḿ ě, jak se pro svou 
malebnost přezdi ́va ́ perni ́kem provo -
něne ́mu Štramberku, nebo navštivte 
Novy ́ Jiči ́n – město klobouků – s jed -
niḿ  z nejkraś nějšić h naḿ ěsti ́ České re-
publiky a během interaktivni ́prohlid́ ky 
nav́štěvnickeh́ o centra si kromě jineh́ o 
vyzkoušejte nejrůznějši ́ pokr yv́ky hlavy. 
Fanoušci motorismu si přijdou na sve ́ 
při nav́ štěvě Technickeh́ o muzea Tatra 

v Kopřivnici s obrovskou expozici ́ vozi-
del legendaŕ ni ́ značky.

Přiźnivcům techniky ale učaruji ́ i dalši ́
industriaĺni ́ klenoty, které jsou součaśti ́
Technotrasy – stezky propojujići ́ unikat́-
ní miśta, na nichž vaś čekají vyj́imečne ́
zaž́itky připomińajići ́ unikat́ní technickou 
vyspělost severni ́ Moravy a Slezska. Za 
zmińku stoji ́napřiḱlad vodní mlyń We -
sselsky, ji ́mž va ́s provede při ́mo pan 
mlynař́ a zkusit́e si tu zatočit koukolní-
kem, tajemna ́ synagoga v Krnov ě, kde se 
seznaḿit́e s poutavyḿi přib́ěhy o židov-
skyćh průmyslnićićh a naučit́e se psat́ sv é 
jmeńo v hebrejštině, či Kosaŕna Karlovice, 
diḱy niž́ nahled́nete do venkovskeh́o ži-
vota ještě před stoletiḿ paŕy.

Minout byste neměli ani Ostravu 
a jeji ́ technický skvost Dolni ́ Vit́kovice, 
kde si budete připadat jako v romań u 
Julese Verna a užijete si spoustu z ab́ a-
vy v  interaktivni ́expozici Světa Tech -
niky. Byla by škoda vynechat Landek 

Park s autentickou prohl id́kou byv́aleh́o 
černouhelneh́ o dolu a nechat si ujit́ Důl 
Michal, kde budete mi ́t pocit, jako by 
hornić i zrovna odešli po šichtě domů.

Okouzli ́ va ́s i Opava, by ́vale ́ hlavni ́
město českeh́ o Slezska. V tzv. biĺ e ́ per -
le regionu se narodila autorka romań ů 
o lvici Elze, Joy Adamsonova,́  tady sta-
věl světovy ́ architekt Leopold Bauer, 
který mimochodem pochaź i ́ z Krnova.

A co takhle zažit́  zimni ́pohad́ ku na 
zaḿ ku? Vyrazte do Karvine,́  již́  proteḱ a ́ 
řeka Olše, na z aḿek Fryštat́, za niḿž se 
rozprostiŕ á rozlehly ́ park jako z romań ů  
Jane Austenove ́, s oborou a jezerem. 
A když už budete v Karvine,́  rozhodně 
se vydejte k tzv. česke ́ Pise – kostelu 
sv. Petra z Alkantary – nejšikmějši ́mu 
kostelu v České republice.

Užijte si zimu, jak ma ́ b yt́, zimu v Mo-
ravskoslezskeḿ kraji. Pak pozná te, proč 
se sem lidé často a rad́ i vraceji.́
www.severnimorava.travel 
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BESKYDY A SLEZSKO
www.beskidy.slaskie.travel

MUZEUM PIVOVARU 
V ŻYWCI

Arcivévodský pivovar, který je vlajko -
vou lodí Żywce, byl zřízen v roce 1856 
Albrechtem Frederikem Habsburkem. 
Již o 12 let později se tento pivovar 
umístil na prvním místě v Haliči ohled-
ně množství vařeného piva, jehož kva-
lita mu navíc zajistila věhlas po celé 
Evropě. 

Muzeum je zři ́zeno v nejstarši ́ části 
pivovaru, v by ́valy ́ch leža ́cky ́ch skle -
pech. Prohli ́dkova ́ trasa na ́s vede 18 
miśtnostmi, z nichž každá je jina,́  uka-
zuje cely ́ postup vyŕ oby piva a přitom 
přibližuje dějiny żywiecke ́ho pivova -
ru. Expozice ani zdaleka nepřipomi ́na ́
nudné muzeum. Stroj času přenese ná-
vštěvniḱy do uličky z 19. stoleti ́ a umo ž-
ni ́ na ́vštěvu haličske ́ hospody. Ve ve -
dlejši ́ mi ́stnosti zaři ́zene ́ jako u ́tulny ́ 
vyč́ep si lze prohle ́dnout filmove ́ kro -

niky, kde byly na celuloidový ch filmech 
zvěčněny pivni ́ zav́ody a štafety; lze si 
také prohled́ nout typický byt z dob ko -
munistickeh́ o Polska, kde v rad́iu usly-
ši ́me pořad o pivovaru… Lze zde take ́ 
navštiv́ it i prostory vyŕ obnih́ o podniku. 
Na ́vštěva konči ́ ochutna ́vkou zlate ́ho 
naṕoje (dospělí) nebo malinoveh́o džu-
su (děti). Nachaźi ́ se zde rovněž restau-
race a obchůdek se suvenyŕ y.

Muzeum Pivovaru Żywiec, ul. Bro-
warna 88, Żywiec, www.muzeumbro-
waru.pl. Nav́ štěva po předchozi ́ telefo-
nické (tel. 33 8612457) nebo e-mailov é 
(rezerwacja@muzeumbrowaru.pl) 
domluvě. Individuaĺ ni ́ turiste ́ jsou spo-
jova ́ni ́ do skupin za u ́čelem prohli ́dky 
muzea s průvodcem. Objekt se nach aź í 
na Stezce průmyslových pamat́ek Slez-
skeh́ o vojvodstvi.́  

VELKAH́ OSTINA PRO MILOVNIḰ Y JAZZU V BIELSKU-BIAŁÉ
Bielsko-Biała je proslulé jazzem. Bě-
hem roku se v tomto krásném městě 
konají dvě prestižní akce, na přelomu 
února a března je to Bielska Zadymka 
Jazzowa [Bielská jazzová chumeleni-
ce] a v listopadu Jazzový podzim, kdy 
na jevišti vystoupí největší osobnosti 
jazzu!

LOTOS Jazz Festival Bielska Zadym -
ka Jazzowa – takhle zni ́oficiaĺ ni ́naź ev 
prvni ́ akce – patři ́ k  nejdůlžeitějši ́m 
festivalům na jazzove ́ mapě Polska. 
Hvězdy jazzu, kultovni ́ nočni ́ jam se -
ssion a zav́ěrečný koncert v nadmořské 
vyš́ce 1025 m v horské chatě na hoře 
Szyndzielnia – to všechno tvoři ́ atmo-
sfeŕ u tet́ o neobvykle ́ akce.

Naproti tomu siĺ ou festivalu Jazzovy ́
podzim, ktery ́ se letos bude konat od 
13. do 17. listopadu, je různorodost. 

Najdete zde všechno, co v  jazzu frči ́. 
Jazzovi ́ veterańi a talentovani ́ hudebnići 
mladé generace, tradični ́ jazz a inova-
tivni ́ projekty, individuality a nezapo-
menutelné skupiny… O to, aby hudební-
ci navštěvujić i ́ Bielsko-Bialou patřili ke 
světove ́ špičce, se cela ́ lé ta staral umě-
lecký ředitel – jazzman Tomasz Stańko. 
Diḱ y němu se Bielsko-Biała každý rok 
proměnilo na několik dni ́ v mekku jaz-
zu. Přestože tento hudebni ́k zemřel 
29. července 2018, festival je neod -
myslitelně spojovań s jeho osobnosti.́

Více informací:
Bielska Zadymka Jazzowa
www.zadymka.pl
Jazzový podzim Tomasze Stańky 
v Bielsku-Białé 
www.jazzowajesien.pl 

JEZDECKEŚ TEZKY 
V BESKYDECH

Hipoturistika se rok od roku těší stále 
většímu zájmu a Beskydy se báječně 
hodí k provozování jezdecké turistiky. 
Vzniká zde nové značení pro jezdecké 
stezky s cílem vytvořit síť tras, která by 
umožnila putovat beskydskými horami 
a kopci. Vzniká také stále více středi-
sek, které propagují a nabízejí projíž-
ďky v sedle. Jsou zde ideální podmínky 
pro začátečníky – výlety pod bedlivým 
dohledem zkušeného instruktora bu-
dou nejen bezpečné ale i vzrušující. Ti, 
kteří se naopak v sedle cítí jistě, určitě 
ocení různorodost cest a malebnost 
krajiny. Na koních zde můžete strávit 
několik hodin, nebo si naplánovat ně-
kolikadenní výlet po dlouhých jezdec-
kých stezkách. Trasy mají různý stu-
peň obtížností – od snadných úseků 
v údolích, až k strmým stezkám daleko 
od lidských osad.

Transbeskydská 
jezdecká stezka
Nejdelši ́ hipoturisticka ́ stezka v pol -
sky ́ch hora ́ch umožňuje překonat na 
koni vi ́ce než 600 km. Stezka zači ́na ́
v obci Brenna ve Slezsk yć h Beskydech 
a vede do obce Wołosate na konci Bu-

kovskyćh vrchů. V oblasti Beskyd stez -
ka vede neobyčejně malebnou krajinou. 
Vede z Brenne ́ do obce Żabnica v Ży-
wieckyć h Beskydech, odtud daĺ e přes 
vrchy Rysianka, Lipowska a Hala Mi-
ziowa až do obce Korbielów, daĺ e pak 
přes vrch Jaworzyna a sedlo Klekociny 
do obce Zawoja a na sedlo Krowiarki. 
Zde stezka opouští Euroregion Besky-
dy. Po kaž dyć h několika kilometrech se 
lze zastavit na pastvu u horske ́ chaty 
nebo agroturisticke ́ho střediska při -
praveneh́ o na nav́ štěvu koně a jezdce. 
Kdybyste chtěli projet celou stezku, 
musi ́te stra ́vit v sedle celkem 14 dni ́, 
nic však nebrań í tomu, abyste si projeli 
jen některé uś eky.

Beskydská jezdecká 
stezka Tisícovek
Stezka začiń a ́ u nad́ raži ́ v obci Cięcina 
a vede bočniḿ i hřebeny hor Romanka, 
Magura Cięcińska, Skała a Abraha -
mów. 22 km dlouha ́ trasa vede ma -
lebnou krajinou a umožňuje obdivovat 
vy ́hled do povodi ́řeky Soła a kopců 
Żywieckyć h, Slezskyć h a Malyćh Bes-
kyd. Projeti ́ stezky chůzi ́ trva ́ zhruba 
5 hodin. 

/ 7



TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
www.tesinskeslezsko.cz

PŘIB́ĚHY CESTY RODINY SNĚHOV YĆH PO KRAJI TĚŠIŃ SK YĆ H BESKYD
Zajímá vás jak nejefektivněji procesto-
vat Beskydy? Přečtěte si, jak cestovala 
typická česká rodina Sněhových.

Tři bratři rodu Sněhovyćh, tedy Ost-
rovid, Podšiv́ka a Mazańek, se rozhodli 
strav́it se svyḿi rodinami prvni ́ dny no-
veh́o roku v Beskydech. Ostrovid nikdy 

nedovoli ́, aby kdokoliv z  jeho rodiny 
strad́al či snad cit́il nepohodli.́ Na druhou 
stranu si dobře hlid́a,́ aby jedina ́ koruna 
nepřišla nazmar. Umi ́ si dobře spočit́at, 
že když se ubytuje v mi ́stni ́m hotelu, 
dostane k ubytovań í Těšiń ské Slezsko 
Region Card zdarma a k tomu spoustu 

slev.Bratr Ostrovida, jmeńem Podšiv́ka 
sice děti nema,́ ale miluje nadevše svou 
ženu a pohodli ́. Koupil si tak kartu jži 
z domu na internetu, a potom si uživ́al 
svůj pobyt v luxusniḿ hotelu, kde zapla-
til pouze 600 Kč za noc za jednu osobu, 
namiśto původnićh 1000 Kč. Pobyt ho 
tak vyšel teḿěř stejně, jako jeho bratra, 
který platil za noc s polopenzi ́ přibližně 
560 Kč na osobu. A co vić, Podšiv́ka měl 
v ceně veškerý luxus hotelu jako saunu, 
wi-fi či bohatou snid́ani.

Nejmladši ́ z bratrů Maza ́nek si nic 
nepromyslel, byl saḿ  a vyrazil do Bes-
kyd jen tak pro radost za svy ́mi bra -
try. Po na ́vštěvě informačni ́ho centra 
v Třinci, mu karta spi ́še sama padla 
do kli ́na, než že by o ni sta ́l. Koupil  ji ́
spi ́še proto, aby vykouzlil u ́směv na 
rtech kra ́sny ́m pracovnici ́m informač -
ni ́ho centra, než pro vlastni ́ užitek. 
Poinformoval se o zdejšić h pamat́ kaćh 
a vyrazil k vrchu Javorovy, ́protože ve 
vypra ́věni ́ informa ́torky zaznamenal 
slovo lanovka.

Zrovna dora ́žel k recepci chaty na 
Javorove ́m Vrchu, když v  tom bum! 
Zakopl a spadl. Peněženka dopadla 
rozevřena ́ s kartou Těši ́nske ́ Slezsko 
Region Card před pokladni ́. Zati ́m co 
horlivě sbiŕal mince, pani ́ pokladni ́ vzala 
kartu a vypočit́ ala mu cenu tandemo-
ve ́ho letu rovnou s ni ́. Maza ́nek si ni -
čeho nevšiml, zaplatil tolik, kolik bylo 
na obrazovce a vyrazil vstřić  horskyḿ  
vyš́inaḿ . Podobně se mu vedlo, kdy ž si 
kartu spletl s kartou kreditni,́  a to nejen 
při platbě na horske ́ chatě Ostry ́, ale 
taky, když platil u sjezdovek na Severce. 
Tehdy kartu podal pani ́ u oke ́nka pro 
změnu mi ́sto sve ́ vizitky. Pokračoval 
tak od chaty k chatě směrem k Mostům 
u Jablunkova a „mimoděk“ tak ušetřil 
sto korun i vić e.

Podšiv́ ka mezitiḿ  navštěvoval pivni ́
la ́zně, či mi ́stni ́hotel, ktery ́ se nacha ́ -
zi ́ v obci Horni ́ Lomna ́ a zde, si uživ́ al 
i miśtni ́ pivo. Nejstarši ́ Ostrovid zase 
tra ́vil čas na sjezdovka ́ch, v muzei ́ch 
a za ́bavni ́ch centrech pro děti. Ve ski 

area ́lu v Bukovci se svou kartou Tě -

ši ́nske ́ Slezsko Region Card zaplatil 

nami ́sto 700 Kč pouhyćh 630 Kč za 

celodenni ́ lyžova ́ni ́ a v mi ́stni ́m hote-

lu za animačni ́ program, kter ý normaĺně 

stoji ́ 500 Kč, dal pouhyć h 250 korun.

Když už se přibliž́ il konec tyd́ ne, vy-

razili všichni v kroji ́ch na Gorolski ba ́l 

v Mostech u Jablunkova. Na tento ples 

přišel i Podši ́vka, jehož žena tak ra ́da 

tančila. Magicky ́ deva ́ty ́ lednovy ́ den 

přitah́ l i nejmladših́ o z bratrů, který se 

skuta ́lel do vsi z horsky ́ch vy ́šin spi ́še 

jako sněhulaḱ  než jako turista. Ale na-́

hodou pani ́ Podši ́vkova ́ sehnala kro -

je hned dva, a tak mu jeden zapůjčila 

a těšili se, ze shleda ́ni ́ s nejmladši ́m 

bratrem, ktery ́ se v hora ́ch neztratil, 

a dokonce ani neutratil v šechno, co měl. 

Jak to udělal, saḿ  nev ěděl, ale zbytkem 

svých mincí hostil sve ́ bratry až do sa-

motneh́ o rań a. A protože na baĺ e ztratil 

svoji kartu, ani vlastně nedozvěděl, jak 

to dokaź al. 

TĚŠIŃ SKE B́ ESKYDY JSOU IDE AĹ NIṔ RO 
POZNAŃI Ń A SKIALPOV YĆH LYŽIĆH

Máte rádi turistiku, ale nechcete se 
v zimě brodit hlubokým sněhem? Na-
saďte si na nohy skialpové lyže a hurá 
na výlet! Turistika na lyžích - skitou-
ring je krásný sport, perfektní zimní 
alternativa letní turistiky. Je ideální 
pro pohyb v horském terénu od chaty 
k chatě, do kopce i z kopce, nezávisle 
na upravovaných běžeckých stopách. 
Pro skitouring jsou v Těšínských Bes-
kydech výborné podmínky - vyhledá-
vaným místem je třeba Javorový vrch 
u Třince, Mosty u Jablunkova, údolí 
Lomné nebo okolí Ostrého. Zimní túry 
po Těšínských Beskydech si zamiluje-
te. Zde jsou některé z nich:

Na chatu Ostrý z Košařisk - 
tři km, 420 metrů převýšení
Start je u autobusové točny Košařiska 
- Miliř́. Od parkoviště kousek rovně a za 
mostem doprava mezi domy a chaty 
(mimo turistickou značku). Zači ́na ́me 
hned stoupat do kopce přes louku až 
k lesu, lesem na traverzovou cestu. Tu 
překroči ́me mi ́rně vlevo a hned zase 
prudce lesem nahoru. Neodbočujeme 

vlevo na mi ́rněji stoupaji ́ci ́u ́vozovou 
cestu a držiḿe se svaž́ nice! Kraśně na-
biŕ aḿe vyš́ku, občas naraziḿ e na star é 
cedule vyznačujići ́ směr „chata Ostry“́ . 
Prudké stoupań i ́konči ́ a trasa se stač́ i ́
doprava už miŕ nyḿ  tereń em, můžeme 
si zde vydechnout a pokochat se vy ́ -
hledy, ktere ́ na ́m nabi ́zi ́ři ́dky ́ bukovy ́
les. Pak miŕ nyḿ  stoupań iḿ  a po rovině 
kolem dvou lovecky ́ch chat na chatu 
Ostry ́. Zpět můžeme stejnou trasou 
nebo po značene ́ žluté a modré značce.

Na chatu Ostrý z Tyry - tři 
km, 450 metrů převýšení
Trasa zači ́na ́ v Tyře u točny autobu -
su Třinec, Tyra-ha ́jenka. Vyrazi ́me po 
cestě, po zelene ́ značce, ale hned u tu-
risticke ́ho rozcestni ́ku „Pod Ostry ́m, 
haj́ enka“ z ni ́ odbočiḿ e doleva po lou-
kać h do kopce. Na kraji lesa naraziḿ e 
na lesni ́ cestu, po ni ́ kousek doprava 
a pak už stoupa ́me prudce lesem. Po 
zdola ́ni ́ nejprudši ́ho kopce narazi ́me 
na žlutou značku na traverzové cestě, 
z rozcesti ́ Biernač žluta ́ značka da ́le 
stoupa ́ pěšinou. Sta ́le po žlute ́ znač -

ce mi ́rněji stoupa ́me až na louku nad 
chatou Ostry.́

Sjezdy lesem do Tyry
Varianta prvni:́ Od chaty po žluté nahoru 
přes louku. Na kraji lesa se vydaḿe tra-
verzem 100 metrů doleva (mimo znač-
ku). Kolmo dolů lesem až na traverzovou 
cestu. Přes ni šikmo doprava dolů, opět 
přes cestu a pořad́ šikmo vpravo dolů 
lesem. Pozor, nesjiž́dět do potoka, ale po-
řad́ šikmo nad niḿ. Naraziḿe na širokou 
pěšinu, po ni ́ doprava na zelenou značku.

Varianta druha ́: Od chaty přes lou -
ku asi jeden kilometr nahoru po modré 
značce. Pak sjiž́diḿ e severozaṕ adniḿ  
svahem Ostre ́ho k hřbetu, ktery ́ vede 
z vrcholu. Těsně předtiḿ, než dojedeme 
„na hranu“, ale stač́ iḿ e z modr é značky 
prudce dolů. Lesem až na cestu se žlu-
tou značkou, rozcesti ́ „nad Tyrou-rozc. 
Kozinec“. Po žlute ́ dolů do Tyry.

Náš tip: 
Trasy si sta ́hněte z  interaktivni ́ mapy 
na webu 
www.tesinskeslezsko.cz. 

TĚŠIŃ SKE ́BESKYDY JSOU DOKONALYḾ MIŚ TEM PRO ZIMU NA HORAĆ H
Blíží se zima a lidé přemýšlejí, kde 
strávit víkend nebo dovolenou na za-

sněžených horách. Těšínské Slezsko, 
nejvýchodnější část České republiky, 

je ideálním místem, kde lze zimní 
radovánky spojit s poznáním místní 
kultury a gastronomie. Výhledy z hor-
ských hřebenů je možné kombinovat 
s poznáním měst a vesnic v podhůří.

Milovnić i zimnićh sportů jsou srdeč-
ně zvańi do turistické oblasti Těšiń ské 
Slezsko. Užiji ́ si zde všechny věkove ́ 
kategorie, rodiny s dě tmi, partičky přa-́
tel nebo lide,́  kteři ́ touži ́ po klidu a tichu 
miś tnić h hřebenových tras. Vychutnat 
si tuto oblast můžete na klasicky ́ch 
sjezdovy ́ch lyži ́ch nebo snowboardu, 
a to d iḱ y široké nabid́ ce sjezdovek. Mů-
žete take ́ vyrazit na některou z upra -
veny ́ch běžkařsky ́ch tras nebo se vy -
dat do volneh́ o prostoru miś tnić h lesů 
a zdola ́vat vrcholy v kypre ́m prašanu 
na skialpovyćh lyžićh. Zapomenout by 
se nemělo ani na klasické saň́ kovań í či 
stavění sněhulaḱ ů, což starši ́ rekreanty 
vrat́ í do doby dětství a děti určitě staĺe 
ještě dokaž́ e pobavit.

Mezi nejnavštěvovanějši ́ a nejzaji ́ -
mavějši ́ lyžařska ́ centra patři ́ lyžařsky ́ 

areaĺ v Mostech u Jablunkova a ly žařský 
areaĺ  v Bukovci. Obě střediska umožní 
nejen vy ́uku lyžova ́ni ́ a take ́ patřične ́
zimni ́ radova ́nky pro děti. Jsou zde 
sjezdovky pro meńě naŕočne ́ ly žaře, ale 
také prudši ́ a drsnějši ́ svahy pro naŕ oč-
né lyžaře a jezdce na snowboardu.

Dnes už je samozřejmosti ́, že sva -
hy jsou dobře upravovane ́ a diḱ y tomu 
nabi ́zeji ́ skvěle ́ za ́žitky pro milovni ́ky 
zimni ́ch sportů. Para ́dni ́ je lyžova ́ni ́ 
i v lyžařskeḿ  areaĺ u v Dolni ́ Lomne.́  To 
je mimochodem jedno z těch miś t, kde 
můžete vychutna ́vat nejen lyžovačku, 
ale take ́ se oddat překra ́sny ́m vy ́hle -
dům na hřebeny Beskyd.

Těšiń ské Slezsko, předevšiḿ  zajiḿ a-
va ́ mi ́sta tohoto regionu, je protka ́no 
kilometry běžkařsky ́ch tras. Většina 
z nich se upravuje strojem a it́m pa ́ -
dem je pohyb ve stopě opravdu požit-
kem. Dlouhe ́ bi ́le ́ stopy va ́s provedou 
ojediněly ́mi za ́kouti ́mi mi ́stni ́ při ́rody 
a vždy vaḿ  daji ́ na vyb́ ěr, zda se chcete 
pohybovat v rekreačniḿ  tempu někde 

na vrstevnicić h, nebo se toužit́ e vydat 
na hřebeny hor a zapotit triko.

Těšińské Slezsko je pak jedniḿ z ide-
a ́lni ́m oblasti ́, kde se lze bez starosti 
věnovat pohybu ve volne ́ přiŕ odě. Tak 
zvany ́ skitouring zde nabiźi ́ neskutečné  
množstvi ́ za ́žitků, kdy se vyda ́te pla ́ -
němi prachove ́ho sněhu a vyda ́te se 
k některé z mnoha miśtnićh turistick yćh 
chat na hřebenech hor. Prav́ě skitouring 
a skialpinismus je ideaĺ niḿ způsobem 
pro pozna ́va ́ni ́ zdejši ́ při ́rody. Nic va ́s 
neomezuje, jdete si krajem a kocha ́te 
se vyh́ ledy do ud́ oli…́  Ideaĺ ni ́pro tento 
druh sportovnih́ o vyžiti ́ je trasa z chaty 
Ostrý směrem na Košařiska nebo Tyru.

Zima v Těšiń skyć h Beskydech zkrat́ -
ka nabiź i ́ nepřeberné množství zaž́ itků 
a spousty variant. Je pouze na v aś , kte-
rou z možnosti ́ si vyberete. Těši ́nske ́ 
Slezsko je idea ́lni ́m mi ́stem pro zimn i ́
dovolenou, kterou jinde neprožijete, 
a to i proto, že si tato turisticka ́ oblast 
dokaź ala uchovat svůj ojediněly ́ miśtni ́
charakter. 
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AKTIVNIT́ URISTIKA V ZIMĚ
Pohled na krásné hory, které vládnou 
nad okolní krajinou, přesvědčí snad 
každého, že Těšínské Slezsko je skvě -
lým místem pro aktivní trávení zimní 
dovolené.

Pokud k  tomu přida ́me modern i ́
a neustaĺe se rozvij́ ejić i ́ infrastrukturu, 
bude pro naś  snaz ši ́ pochopit fenomeń  
tohoto regionu, kter ý každoročně přita-
huje na sjezdovky obrovske ́ množstvi ́ 
nadšenců zimnić h sportů. V celeḿ  Tě-
šińskeḿ  Slezsku je mnoho turistickyć h 
středisek, sanatorii ́ a lyžařskyć h vleků 
s různyḿ i stupni obtiž́ nosti.

Pojďme se bliž́ e podiv́ at na některé 
z nich.

USTROŃ-CZANTORIA
Zna ́me ́ a obli ́bene ́ la ́zeňske ́ středisko 
se nacha ́zi ́ ve sti ́nu hory Czantoria, 
která v let́ě i zimě je velkou turistickou 
atrakci.́ Diḱ y pohodlne ́ lanovce se do-
stanete teḿ ěř na vrchol kopce, odkud 
je nad́ herny ́ vyh́ led na okolni ́ hory. Bě-
hem lyžařske ́ sezóny jsou k dispozici 
tři lyžařske ́ vleky a  jedna sedačkova ́ 
lanovka. Dalši ́ atrakci ́ je lanovy ́ park 
nad vlekem.

PRŮSMYK KUBALONKA
Od doby polské běžkyně Justyny Kola-
czyk, běžecké lyžovań i ́ je staĺ e viće po -
pulaŕni.́ Běžecké tratě v Centru zimnićh 
sportů Kubalonka jsou považovań y za 
jedny z nejmodernějšić h v Evropě, což 
doklad́ á standard FIS (Mezinaŕ odni ́ ly-
žařská federace).

WISŁA NOWA OSADA
Moderni ́ lyžařske ́ středisko Wisła 
Nowa Osada se nachaź i ́na jihoz aṕad-
niḿ svahu kopce Wróblonka. Pro ly žaře 
a snowboardisty je k dispozici šest tras 
různé deĺ ky a obtiž́ nosti. Všechny jsou 
samozřejmě osvětleny, zasněžova ́ny 
a upravovańy. Pro milovniḱ y biĺ eh́ o ši-́
lenství jsou k dispozici tři vleky, včetně 
jedné sedačkové lanovky.

WISŁA MALINKA
Toto miśto je znaḿe ́ skokansk yḿ můst-
kem Adama Małysze, kde se kaž doroč-
ně pořad́ aji ́ soutěže v raḿci světoveh́o 
pohaŕ u ve skoku na lyžić h. Objekt byl 
postaven v  roce 2008 a  je schopen 
pojmout až 30 000 diva ́ků. Během 
těchto soutěži ́ je obvykle tribuna ob-
sazena ́ do poslednih́ o miś ta. 

KALENDAŘ́  ZIMNIĆH 
UDAĹ OSTÍ

Na konci roku, kdy se dny zkracují, 
letní a podzimní turisté již opustili 
pohostinné Těšínské Slezsko, příroda 
pomalu upadá do zimního spánku. 
Obyvatelé regionu však nemají čas na 
odpočinek, protože blížící se svátky, 
a tím i lyžařská sezóna, nejintenziv-
nější v Beskydech. Zima v Těšínském 
Slezsku však není pouze lyžování na 
zasněžených sjezdovkách a zaslouže -
ný svařák v útulné hospůdce. Samo-
statnou atrakcí jsou cyklické události 
ve městech našeho regionu.

SVĚTOVYṔ OHAŔ  
SKOKU NA LYŽIĆH 
WISLA MALINKA
Každou zimu na skokanske ́m můst -
ků Adama Malysze se konaji ́ soutěže 
Světoveh́o pohaŕ u ve skoku na lyžićh. 
V posledni ́ době ma ́ Wisla Malinka tu 
čest pořad́at zahajovaci ́sezonu zav́ o-
dy-letos se budou konat ve dnech 22. 
až 24. listopadu. V objektu je až 30 000 
miś t, která jsou až do poslednih́ o zapl-
něna ́. Ti, kteři ́ nezi ́skali vstupenky na 

tuto extreḿně populaŕni ́ soutěž, mohou 

využi ́t specia ́lně připravene ́ zóny pro 

fanoušky.

TĚŠIŃ KE B́ LEŠIT́ RHY
Každou prvni ́ neděli v měsi ́ci na na ́ -

městi ́ v polskeḿ  Těšińě rozklad́aji ́své 

stań ky prodejci se starožitnostmi. Tato 

udaĺ ost je velmi populaŕ ni,́  protože ka-

ždý může najit́ opravdové skvosty mezi 

různyḿ i cetkami. Je to perfektni ́naṕ ad 

pro strav́ eni ́ nedělnih́ o rańa.

VAŃ OČNIJ́ ARMARK 
A PRŮVOD TŘI Ḱ R AĹ Ů
V  předva ́nočni ́m obdobi ́ organizuje 

mnoho měst Těši ́nske ́ho Slezska - na 

polské i české straně - vań oční trhy na 

hlavni ́ch na ́městi ́ch. Kromě slavnost-

ni ́ho rozsvi ́ceni ́ va ́nočni ́ch stromků si 

turiste ́ budou moci proji ́t mezi sta ́nky 

a vyzkoušet miś tni ́vań oční pochoutky. 

Ale už v noveḿ  roce, 6. ledna se v pol-

ske ́m Těši ́ně pořa ́da ́ tradični ́ průvod 

Tří kraĺ ů. 

TURISTICKE Á TRAKCE, KTERE B́ Y MĚL 
KAŽDY ́ VIDĚT V TĚŠIŃ SKEḾ SLEZSKU

Brenna
Obec Brenna se nachaź i ́ v srdci Sle-z

sky ́ch Beskyd. Obklopena te ́mě ř

z každe ́ strany kra ́sny ́mi kopci, nabi ́zi ́

na ́vštěvni ́kům u ́chvatny ́ vy ́hled. Neni ́ 

divu, že Brenna - doneda ́vna horska ́ 

zemědělská osada - se dynamicky mění  

v obli ́bene ́ rekreačni ́ středisko. Turis -

te ́ sem přicha ́zeji ́ sta ́le častěji, proto -

že vědi,́  že na ně čeká mnoho atrakci.́ 

Odtud vedou horske ́ stezky na vrchol 

Rownicy, Orlové a přiḿo k horské chatě 

na Blatně. V let́ě můžete využi ́t kaja -

kovy ́ přiś tav, v zimě jsou zde připrave -

ny lyžařské vleky pro milovniḱ y biĺ eh́ o 

ši ́lenstvi ́. Nejedna ́ se však o všechny 

dostupne ́ atrakce - protože mi ́sto je 

take ́ charakterizova ́no fenomena ́lni ́mi 
a neobvyklyḿ i miś ty.

Jedniḿ z takovyćh miśt je Observatoř 
netopyŕů, kteři ́ se jako nezvani ́ hoste ́ za-
bydleli v podkrovi ́ školy v Brenne.́ Miśtní 
obyvatele ́ nejenže nevyhnali tyto neví-
tané nav́štěvniḱy, ale přišli s naṕadem 
vytvořit skutečnou observatoř, ve které 
od května do konce zař́í můžete pozorně 
sledovat život létajićićh tajemných savců.

Živy ́m při ́rodni ́m muzeem je take ́ 
Beskydsky ́ dům bylinek „Przytulia“, ve 
ktereḿ  nav́ štěvnić i budou mit́  mo žnost 
obdivovat multimediaĺ ni ́vyśtavu o by-
linkać h a jejich funkci v životě obyvatel 
Slezsky ́ch Beskyd. Dalši ́m la ́kadlem 
je herba ́ř - bylinna ́ zahrada a mžo -
nost ochutnav́ ky lahodneh́ o ovocneh́ o 

a bylinne ́ho čaje Brena. Na ́zev mi ́sta 
pochaź í z poněkud zapomenute ́ byliny 
„Przytulia“. Velmi užitečna ́- jeji ́šťa ́va 
byla použita při vyŕ obě syŕ ů a samot-
ná rostlina měla odpuzovat duchy, ča-
rodějnice a dalši ́nečiste ́si ́ly, kteer ́ se 
nachaź eji ́ v těchto oblastech.

Pod Bukowym Gronem je velmi ro-
manticke ́ mi ́sto, ktere ́ se zaslouženě 
stalo součaś ti ́česko-polské stezky mi-
lenců. Kraśná dřevěná socha, vytvořená 
v roce 1934, zobrazuje Kři ́ž Umučen i ́
Pa ́ně s Matkou Boži ́ a svaty ́m Janem. 
Tento ozdobeny ́ klenot lidov eh́ o uměni ́
neni ́ na ́hodně nazy ́va ́n kři ́žem milen -
ců. Podle pověsti zobrazuje nešťastnou 
laśku bohate ́ slečny z Bielska a hezke-́
ho miś tnih́ o kadeřniḱ a. 
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NEJEN VID́ EŇ, PRAHA, OLOMOUC NEBO DR AŽ́ĎANY – 
VAŃ OČNIJ́ ARMARKY V NA ŠICH MĚSTECH A OBCIĆ H

Vánoční jarmarky, podobně jako 
obyčej strojení vánočního stromku, 
k nám přišly z Německa a rychle se 
zařadily do koloritu vánočních svátků 
ve Slezsku. Ve většině měst může -
me již několik týdnů před Vánocemi 
okusit v doprovodu živě zpívaných 
koled a pastorel sváteční atmosféru, 
která na nás dýchne ze stánků s ori-
ginálními drobnostmi vhodnými jako 
dárky a dobrotami patřícími nejen na 

štědrovečerní stůl. Zde uvádíme nej-
zajímavější vánoční jarmarky.

Snad největšiḿ vańočniḿ jarmarkem 
v regionu se může pochlubit Ratiboř. 
Kona ́se tradičně na ratibořske ́m ryn -
ku a trva ́ prakticky cely ́prosinec. Sve ́ 
vy ́robky zde prezentuji ́ lidovi ́ umělci 
a umělečti ́ řemeslnić i z celeh́ o Polska. 
Vůně perni ́čků a cukrovinek, lesknou-
ci ́ se va ́nočni ́ ozdoby, va ́nočni ́ věnce 
a dekorace a také vůně svařeneh́ o viń a 

s aromatickyḿ  kořeniḿ  – to jsou neod-
dělitelné prvky ratibořskeh́ o jarmarku. 
Zaj́emci kromě toho mohou najit́  ručně 
vyra ́běne ́ hračky, koženou galanterii, 
krabičky, bižuterii, vyřeza ́vane ́ andě -
lič́ky a chutne ́ regionaĺ ni ́ produkty. Tra-
dičně se také na ratibořskeḿ  jarmarku 
dají pořid́ it žive,́  vonící stromečky. Další  
atrakci ́ je zimni ́ venkovni ́ kino, provozo-
vané v určitý prosincový viḱend, a umě-
lecká vystoupeni.́  Nechybi ́ ani překva-
pení pro nejmladši.́  Drobotina se může 
zdarma povozit na kolotoči a sveź t se 
va ́nočni ́m vla ́čkem. Kolem 6. prosince 
na všechny bude čekat Mikulaš́, každý 
rok s jinyḿ i atrakcemi.

Wodzisławsky ́ va ́nočni ́ jarmark je 
udaĺ ost vyśtavnih́ o a obchodnih́ o cha-
rakteru, ktere ́ se u ́častni ́ producenti 
regiona ́lni ́ch umělecky ́ch předmětů 
a užitkovyćh vy ́robků, při ́rodni ́ch po -
travinař́ skyć h produktů a tak é vań oční-
ho sortimentu. Kromě toho si na wod-
zisławskeḿ rynku, kde se jarmark koná , 
teḿ ěř každý den můžeme poslechnout 
několik různých koncertů – od miś tnić h 
dětskyć h a mlad́ ežnickyć h souborů, po 
hvězdy celosta ́tni ́ho forma ́tu. K  těm 
origina ́lnějši ́m uda ́lostem wodzisła -

wskeh́o jarmarku patři ́ Festival moczky, 
slezskeh́ o vańočnih́ o jid́ la. Mezi dopro -
vodnyḿi akcemi je tak é řada atrakci ́ pro 
ty nejmladši,́  včetně animačni ́ vańoční 
zab́ avy pro děti.

Kromě předva ́nočni ́ch jarmarků tr-
vaji ́ci ́ch prakticky cely ́ prosinec jsou 
pořad́ ań y také atraktivni ́jarmarky jed-
nodenni ́ nebo dokonce několikaden -
ni ́. K takovy ́m patři ́ napři ́klad jarmark  
v Pszowě. Kona ́ se u Městskeh́o kultur-
nih́o střediska v Pszowě a trvá nejčastěji 
dva dny – sobotu a neděli. Na všechny 
nav́štěvniḱy čekají bohatě vybavene ́ vý-
stavni ́ stańky s rozmanityḿi vańočniḿi 
produkty a rovněž s hojnou uměleckou 
nabid́kou. Jednodenni ́ vańoční jarmark 
s mezinaŕodniḿi atrakcemi pořad́a ́ tak é 
město Kuźnia Raciborska.

Předvańoční jarmarky se nekonaji ́ jen 
ve městech. Tak é mnoho menšić h obci ́
pořa ́da ́ podobne ́ akce. Netrvaji ́ však 
několik ty ́dnů, ale jen určity ́ den, kdy 
se sejdou davy miś tnić h i přespolnić h. 
K nejstaršiḿ předvańočniḿ jarmarkům, 
zvanyḿ  tež́  krmaš́ e, patři ́ ten pořad́ aný  
v Tworkowě v ratibořskeḿ  okrese. Již 
od 90. let 20. stoleti ́ mi ́stni ́ farni ́ cha-
ritativni ́ sdruženi ́ „Caritas” organizuje 

předvań oční setkańi ́ s naź vem „Weih-
nachtsmarkt”. Každou třeti ́ adventni ́
neděli si zde můžeme poři ́dit va ́nočni ́ 
dekorace, oplatky a  adventni ́ svi ́ce. 
Samozřejmě můžeme take ́ ochutnat 
„něco” grilovane ́ho, chleba se zdejš i ́
fetou a rovněž nejlepši ́ v regionu ko-
loče. Každoročně ma ́ ohromny ́ uśpěch 
kořeni ́m voni ́ci ́, svařene ́ vi ́no neboli 
Glühwein. Neoddělitelnou součaś ti ́ kr-
maš́ e je tombola. Zlat yḿ  hřebem twor-
kowske ́ho Weihnachtsmarktu je oh -
ňostroj. Za zmińku stoji,́ že zisk z těchto 
krmaš́ ů je určen pro potřebné obyvate-
le Tworkowa a sousednić h obci.́

Tradici ́ se již staly několik let pořa ́ -
dane ́ předva ́nočni ́ jarmarky v gmině 
Nędza, v Lyskach, v Pietrowicach Wiel-
kich a mnoha jiných, dalšićh obcićh. Tyto 
krmaš́e, které připravuji ́ gminy, kulturni ́
střediska, školy a mateřské školy a často 
také miśtni ́ veřejně činné osoby, byv́ají 
vy ́znamnou uda ́losti ́ integruji ́ci ́ loka ́lni ́ 
komunity. Davy, které na jarmarky při-
jedou, svědčí o tom, že řada z naś touží 
zažit́ svat́eční atmosfeŕu v pospolitosti. 
Navštivme proto i v tomto roce nějayḱ 
vańoční jarmark, a ani to nemusi ́ b yt́ ten 
největší či nejslavnějši.́ 

NAV́ ŠTĚVA MUZEA – NÁ VRH NEJEN PRO ŠPATNE Ṕ OČ ASÍ
Horní Slezsko je místo s mimořádně 
bohatou a rozmanitou historií. Frag-
menty této historie, zakonzervované 
nejen v dokumentech a artefaktech, 
jež jsou dílem člověka, můžeme po-
znávat v muzeích. Každé z nich má 
ve svých sbírkách něco jedinečného 
a každé z nich stojí za návštěvu.

Muzeum v Ratiboři
Poča ́tky sbi ́rek muzejni ́povahy sahaj i ́
v Ratiboři do dvacat́yć h let 19. stoleti ́
a jsou u ́zce spojeny se vznikem (v r. 
1819) zdejši ́ho Kra ́lovsko-evangelic -
keh́ o gymnasia, jehož učitele ́ začali ve 
svých kabinetech jako pomůcky shro-
mažďovat vědecké materiaĺy souvisejićí  
s etnografii,́  militariemi a tak é s průmy-
slovyḿ  diĺ em.

Oficiaĺ ni ́ otevření prvnić h muzejnić h 
expozic se konalo 4. prosince 1927 
a byl pro ně vyčleněn někdejši ́ kos -
tel svate ́ho Ducha pocha ́zeji ́ci ́ ze 14. 
stoleti ́. Později byla ještě pro potřeby 
muzea adaptova ́na nedaleka ́ budova 
umi ́stěna ́ na ul. Chopina. Dnes sbi ́rky 
ratibořskeh́o muzea čit́ají kolem 30 tisić 

kusů a souborů pamat́ ek a jsou vysta-
veny v devit́ i staĺ ý ch expozicić h a často 
pořad́ anyć h dočasnyć h vyś tav.

K nejzajiḿ avějšiḿ  staĺ yḿ  vyśtavaḿ  
patři:́ Objevy v kostele sester dominik á-
nek, V Ozirově domě, Rok v obř adech na 
Horní Odře, Dav́ne ́ dentistické techniky.
www.muzeum.raciborz.pl

Městské muzeum ve 
Wodzisławi Śląském
Muzeum ve Wodzisławi Śląsk eḿ se na-
chaź í v Palaći von Dietrichsteinů. Toto 
zařiźeni ́ vzniklo v roce 1971 na z aḱladě 
sbi ́rek Sdruženi ́ přa ́tel Wodzisławska 
a rovněž vyśledků vyźkumny ́ch praci ́
provad́ěnyć h na uź emi ́ Stareh́ o města 
(Stare Miasto) ve Wodzisławi Śląsk eḿ  
a na hradišti Holasiců v Lubomi, ze kte-
reh́o pochaźi ́ značna ́ skupina exponat́ů  
představujićićh zajímavé archeologické 
pama ́tky. Kromě toho muzeum shro -
mažďuje pama ́tky z oblasti historie, 
etnografie, amateŕ skeh́ o uměni ́ a také 
pamat́ ky lidové a dělnické kultury.

K nejcennějši ́m historicky ́m pama ́t -
kaḿ muzea patři ́ kolekce standart. Čaśt 

z nich jsou standarty polskyć h sdruže-
ni ́ a organizaci ́ a rovněž povstalecke ́ 
standarty darovane ́ Svazem slezskyć h 
povstalců v mezivaĺečneḿ  obdobi.́

V muzeu si lze prohle ́dnout na ́sle-
dujić í staĺe ́ vyśtavy: Prehistorie v zemi 
rybnicko-wodzisławske ́, Raněstředo -
věke ́ hradiště v Lubomi, Wodzisław 
ve středověku a v pozdějšić h dobach, 
Roky povsta ́ni ́, Ve slezske ́ kuchyni, 
Z dějin slezskeh́ o řemesla.
Wodzisław Śląski, ul. Kubsza 2

Okresní muzeum 
Glubčicka v Glubčicích
Muzeum v Glubčici ́ch je zaři ́zeni ́ rela -
tivně mlade ́, bylo reaktivova ́no v roce 
2001 na za ́kladě sbi ́rek Komory na ́ -
rodni ́ paměti komplexu zemědělskyć h 
škol v Glubčici ́ch a Muzea Glubčicka. 
Od r. 2008 se nachaź i ́ v rekonstruova-
né glubčické radnici.

V muzeu je vystavena historicka ́ 
a etnograficka ́ expozice. Prvni ́ z nich 
zobrazuje dějiny Glubčicka od prehis -
toricky ́ch dob do roku 1945. Můžeme 
zde naji ́t stopy spojene ́ s polsyk ́m, 

německy ́m, moravsky ́m a židovsky ́m 
obyvatelstvem. V ra ́mci etnograficke ́ 
expozice jsou vystaveny předměty 
z doma ́cnosti, oděvy, pracovni ́ na ́řadi ́ 
pro pra ́ci na zahradě a na poli.Č a ́st 
z nich sloužilo německy ́m hospoda ́ -
řům, ča ́st si po skončeni ́ II. světove ́ 
va ́lky s sebou přivezli polšti ́ osadni ́ci 
z Kresů.

Zaji ́mavosti ́ muzea je rovněž kopie 
slavné Knihy městskyć h prav́ Glubčic, 
jejiž́  originaĺ  se nachaź i ́ ve Stat́ niḿ  ar-
chivu v Opoli. „Kniha Glubčic” je velmi 
vza ́cny ́, bohatě ilustrovany,́ stři ́brem 
a zlatem zdobeny ́ katalog městsky ́ch 
prav́  z 15. stoleti,́  psany ́ ručně na per-
gamenu na vić e než 200 listech.
www.muzeum.powiatglubczycki.pl 

NA KLUZIŠTĚ? ANEBO NA BAZEŃ?
Aktivní trávení volného času v zimě je 
spojeno především s horami a lyžemi. 
Hledáme proto nejatraktivnější, nejlé-
pe připravené a zároveň nedaleko se 
nacházející lyžařské trasy. Tento čas 
však můžeme strávit rekreačně a spor-

tovně, aniž bychom odjeli na hory. Ze-
jména, když nás v posledních letech 
zima příliš nerozmazluje a opravdové-
ho sněhu moc není. Města a gminy mají 
pro své, a to nejen, obyvatele v nabídce 
řadu zimních atraktivit.

Jednou z nejzna ́mějši ́ch ledovyćh 
ploch v regionu je zastřešene ́ uměle ́
kluziště v Pszowě. Vzniklo v roce 2001 
a těši ́se velike ́ oblibě mezi milovniḱy 
brusleni ́. Informace: www.lodowisko.
pszow.pl Další populaŕ ni ́ ledovou plo-
chou je ratibořsky ́ „Piastor”. Objekt 
s tiḿto na ́zvem je nejstarši ́m zimni ́m 
kluzištěm. Nacha ́zi ́ se ve sportovni ́m 
a  rekreačni ́m komplexu v  Ratibo -
ři a již řadu let přitahuje děti, mla ́dež 
a take ́ starši ́ při ́znivce brusleni ́. Ně -
kolik let provozuje městske ́ kluziště 
také Ośrodek Sportu i Rekreacji „CEN-
TRUM” (Středisko sportu a rekreace 
„CENTRUM“) ve Wodzisławi Śląskeḿ . 
Ledová plocha od samotneh́ o počat́ ku 
těší značné oblibě.

Naopak ti, ktere ́ ji ́zda na brusli ́ch 
děsi ́, anebo nemaji ́ ra ́di zimni ́ počasi ́, 
mohou – rovněž v zimniḿ obdobi ́ – vy -

uži ́t bohatou nabi ́dku plova ́ren a ba -
ze ́nů. Nejatraktivnějši ́ nabi ́dku nabi ́z i ́
Aquapark „H2Ostróg” v Ratiboři. K dis-
pozici je plavecky ́ baze ́n, baze ́n pro 
vy ́uku plava ́ni ́ a da ́le rekreačni ́ baze ́n 
s efekty typu podvodn ićh lehat́ek s ma-
saž́i,́ tryskami a vodniḿi deš tniḱy. Nejen 
pro nejmladši ́ nav́ štěvniḱ y jsou určeny 
dvě skluzavky. Nechybi ́ ani dravá řeka 
a hydromasa ́žni ́ vany. Děti s radosti ́
trav́ í čas v brouzdališti. Pro zaj́ emce je 
v aquaparku k dispozici take ́ centrum 
biologické regenerace nabiźejići ́ mj. ně-
kolik saun, solnou jeskyni a sola ́rium. 
V areaĺ u H2Ostróg pro sebe něco na-
jdou také ti, kteři ́ neplavou. Tělocvična, 
kde se konaji ́ lekce fitness, a masaž́ ni ́
mi ́stnosti pomohou pečovat o kondici 
bez vstupu do vody.

Dalši ́m, velmi atraktivni ́ objektem 
pro trav́eni ́ volneh́ o času je vodni ́ park 

„Nautica”. Nacha ́zi ́ se v  Gorzyci ́ch, 
v bliź keḿ  sousedstvi ́ hranice a od sa-
me ́ho poča ́tku la ́ka ́ mnoho milovni ́ků 
plavań í nejen z obce Gorzyce, ale rov-
něž zpoza hranic. Poznav́ aciḿ  znakem 
„Nauticy” je křiva ́ vyhli ́dkova ́ věž. Na 
na ́vštěvni ́ky čekaji ́ dva baze ́ny – pla -
vecký a rekreačni.́ Kromě toho je v re-
kreačni ́zóně k dispozici solna ́ jeskyně, 
vodni ́ tunel s masaž́niḿ i tryskami, kas-
kad́ ou a dalšiḿ i atrakcemi a také čtyři 
vany s  jacuzzi. Milovni ́kům vodni ́ch 
radovań ek uděla ́ jistě skluzavka s „při-
stań iḿ” ve speciaĺ ni,́ bezpečne ́ vaně.

K plavecky ́m objektům, ktere ́ jsou 
přiś tupne ́ po cely ́ rok, patři ́ také kryta ́
plovaŕ na v Kietrzu. Sklad́ a ́se ze dvou 
baze ́nů. Na plova ́rně se nacha ́zi ́ take ́ 
jacuzzi a sauna. Objekt je rovněž uzpů-
soben pro osoby tělesně handicapo-
vane.́  
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DĚDICTVI Ŕ EFORMACE – 
EVROPSKAḰ ULTURNI ́
STEZKA REFORMACE

Pět století poté, co se protestantismus 
založený Martinem Lutherem dostal 
na území Polska, je kulturní dědictví 
reformace v Dolním Slezsku a Těšín-
ském Slezsku nadále viditelné pou -
hým okem.

Mezi pamat́kami spojenyḿi s dějina-
mi protestantismu je na prvniḿ  miś tě 
nutno uve ́st kostely Mi ́ru ve Svi ́dnici 
a Jaworu – nejv ětší dřevěné nab́oženské 
stavby v Evropě, jejichž bohatě zdobené  
interieŕy s charakteristickyḿi galeriemi 
jsou opravdovyḿ i perlami barokni ́ sa-
kraĺní architektury. Obě svatyně – teř tí 
se bohužel do našich dob nedochovala – 
jsou od roku 2001 zapsańy na Seznam 
světoveh́o dědictvi ́ UNESCO.

Rovněž je nutno zmiń it vybudovane ́
na počat́ ku XVIII. stoleti ́ kostely milosti 
v Jeleni ́ Hoře, Kamenne ́ Hoře a Cieszy-
ně, přičemž pouze posledni ́ z nich zů-
stal v rukou evangeliḱ ů dodnes. Je žiš́ ův 
kostel v Cieszyn ě je však nejen největší 
protestantskou svatyni ́ v Polsku, ale po 

mnoho let byl rovněž centrem na ́bo-
ženske ́ho života regionu zahrnuji ́ci ́ho 
Moravu, Opavske ́ Slezsko a Těši ́nske ́ 
Slezsko. Půl stoleti ́ po jeho vybudov ań í 
protestante ́ ziśkali prav́o na vytvoření 
dalšić h sborů, mj. v Jaworu, Visle, Bys-
třici, Ustroni a take ́ v Holčovici ́ch na 
uź emi ́ dnešni ́ České republiky.

V okoli ́ Jeleni ́ Hory nalezneme ještě 
jeden zajiḿavy ́ objekt – rekonstruovaný  
a přemi ́stěny ́ na toto mi ́sto historicky ́ 
modlitební dům z Rząśnika z pol. XVIII. 
stol., ktery ́ byl v roce 2018 obnoven 
u za ́mku Pałac Łomnica jako symbol 
tolerance ve Slezsku.

Zveme vaś  k poznav́ ańi ́ dějin refor-
mace v Evropě prostřednictvi ́m na -
všti ́veni ́ objektů nacha ́zeji ́ci ́ch se na 
Evropske ́ kulturni ́ stezce reformace. 
V dubnu roku 2019 byla tato stezka 
Radou Evropy zapsań a na seznam Ev -
ropskyć h kulturnić h stezek. Vić e infor-
maci ́ naleznete na adrese: 
reformationroutes.eu. 

DOLNOSLEZSKAḾ APA 
TECHNICKYĆ H PAMÁTEK

Spolu s nástupem „století páry a elek-
třiny” Dolní Slezsko v krátké době pro-
šlo ekonomickou transformací, která 
region proměnila v jedno z důležitěj-
ších průmyslových center této části 
Evropy. Již v první polovině XIX. století 
se zde dynamicky rozvíjelo hornictví, 
hutnictví či výroba v porcelánových či 
textilních závodech, a to vše díky vizi-
onářským podnikatelům takovým jako 
Carl Tielsch, hrabě Friedrich Wilhelm 
von Reden, či Carl Krister (nazývaný 
„slezským Rockefellerem”).

Neda ́vno vytvořena ́ Mapa technic-
kyćh pamat́ek shromažďujićí nejcenněj-
ší z dolnoslezskyćh technickyćh objektů 
představuje dějiny rozvoje průmyslu 
v regionu. Ktery ́m z nich věnovat při 
plań ovań i ́ sveh́ o vyĺ etu po stopać h dě -
jin zvlaš́ tní pozornost?

Takovy ́mi mi ́sty jsou zlaty ́ důl ve 
Złote ́m Stoku (Rychleby), ve ktere ́m 
byly turistům zpři ́stupněny dvě štoly 
z celkove ́ sit́ě důlni ́ch chodeb a štol 
či ́taji ́ci ́ vi ́ce než 300 km, a valbřišska ́ 
Stara Kopalnia (Star ý důl) s moderniḿ i 

vy ́stavni ́mi prostory Muzea techniky 
a průmyslu či Evropske ́ho centra uni -
kat́ ni ́ keramiky.

Zatiḿ co v piechowické Sklař́ské huti 
Julia nav́ štěvnić i mohou obdivovat pro-
ces ručni ́ vy ́roby na ́dob z křišťa ́love ́ -
ho skla, a v historicke ́m papi ́renske ́m 
mly ́ně v Dusznika ́ch-Zdroji – poznat 
za ́roveň historii, jak i tradični ́ metody 
vyŕ oby papiŕ u.

V areaĺu historickeh́o lokomotivnih́o 
depa v Jaworzyně Śląské vzniklo Mu -
zeum železnice ve Slezsku, v němž bylo 
shromaž́děno celkem viće ne ž 140 želez-
ničnićh vozidel z dob od konce XIX. stol. 
do 70. let XX. stol. Bohaytḿi a zajiḿa -
vyḿi sbiŕkami se může pochlubit rovněž 
Muzeum motorizace u za ́mku Topacz 
ve Ślęzi u Vratislavi, kde na nav́štěvniḱy 
čeká největší kolekce historickyćh auto-
mobilů a motocyklů v Dolniḿ Slezsku.

Projekt společně realizuji ́ Nadace 
ochrany průmyslove ́ho dědictvi ́ Slez-
ska a Maršaĺ kovský uř́ ad (krajský uř́ ad). 
Viće informaci ́ naleznete na strańkać h 
mapazabytkow.pl. 

NA LYŽE – DOLNI Ś LEZSKO
Již samotné názvy dvou nejznáměj-
ších sudetských vrcholů  – Sněžka 
a Králický Sněžník – slibují, že milov-
níci sněhu se nebudou nudit. V Sude -
tech je sněhu i lyžařských tratí dosta-
tek. Těch druhých přibývá každý rok. 
A právě díky rozvíjené infrastruktuře 
a bohaté nabídce ubytování a gastro -
nomie je jih Dolního Slezska jednou 
z nejpopulárnějších destinací aktivní 
turistiky v zimním období. Kde lyža-
ři a snowboardisté mohou očekávat 
nejlepší podmínky?

Na přiḱ lad v Jizerskyć h horaćh a Kr-
konošić h. Běžcům neni ́ třeba připomi-́
nat myt́inu Polana Jakuszycka – hlavní 
město polske ́ho běhu na lyži ́ch. Pra ́ -
vě zde se každý rok kona ́ slavny ́ Bieg 
Piastów (Běh Piastovců). Rovněž se 
jedná o dosud jedine ́ polské středisko 
mohoucí se pochlubit pořad́ańiḿ z av́o-
dů v běžeckeḿ  lyžovań í na uŕovni Svě-
toveh́o pohaŕ u. V samotneḿ  Karpaczi 
si zalyžujeme mj. na trati ́ch v Białem 

Jaru, který lze doporučit předevšiḿ  za-
čińajićiḿ lyžařům (skvěle se ověří lyžař-
sky ́ „kouzelny ́koberec“, čili pohyblivy ́
chodniḱ ). Avšak i zkušenějši ́ lyžaři zde 
najdou něco pro sebe, např. moderni ́
6-miś tnou sedačkovou lanovku. Stejně  
profesiona ́lni ́podmi ́nky nabi ́zeji ́vleky 
a tratě nachaź ejić i ́ se na svazić h Kopy 
a na Szrenici ve Sklař́ ské Porubě.

Dalši ́ obli ́benou destinaci ́ mezi mi-
lovniḱ y lyžovań í a jiź dy na snowboardu 
je Czarna Góra nabi ́zeji ́ci ́ celkem vi ́ce 
než 10 km trati ́, na nichž funguje ji ž
několiknaćt vleků a lanovek (v četně nej-
modernější 6-místne ́ sedačkové lanov-
ky v Polsku). Nedaleko se nach aźejí ješ-
tě dvě sjezdové tratě – v Lądku-Zdroji 
a Kamienici – a všechny tři tvoři ́ jeden 
komplex situovany ́ v regionu masivu 
Kraĺ ickeh́ o Sněžniḱ u. Druhyḿ  vý znam-
nyḿ  střediskem je již zmiń ěny ́ komplex 
sjezdových trati ́ v Zieleńci v Orlickyć h 
hora ́ch, kde maji ́ lyžaři k dispozici 21 
tratí a vić e než 20 vleků. 
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MUZEA NADE V ŠE
Za dlouhých zimních večerech, kdy 
slunce zapadá dříve, nelze příliš plá-
novat prohlídky řady památek, které 
představují chloubu Opolska. 

Zde v teplyćh a uzavřenyć h prosto-
rać h se před naḿ i odhali ́ poklady his-
torie, uměni ́, vědy a techniky, kontakt 
s nimi rozvi ́ji ́ představivost a podpo -
ruje osobni ́ rozvoj. V samotneḿ  Opoli ́
doporučujeme navštiv́ it Muzeum opol-
ske ́ho Slezska, jehož jedna ča ́st si ́dli ́
v činžovniḿ  domě (Kamienica Czyns -
zowa). Dům nechal na sklonku 19. sto-
letí postavit pekař Johann Nowak, jeho 
typicky ́ interie ́r, zachovala ́ hygienicka ́ 
zařiź eni,́  vyv́ od vody na každeḿ  patře, 
schodiště a schody opolsk é provenien-
ce jsou unika ́tni ́m svědectvi ́m neda ́v -
ne ́ minulosti. Do mnohem da ́vnějši ́ch 
dob na ́s přenese expozice Okresni ́ho 

muzea v Nyse (Muzeum Powiatowe w 
Nysie) nazvané „Čarodějnické procesy 
na nysko-jesenicke ́m pomezi ́“, ktera ́ 
představuje pravdu o neskutečny ́ch 
zločinech pać hanyćh na ženać h v tet́o 
oblasti během 15. až 17. stoleti ́. Tato 
vy ́stava je doporučena dospěly ́m na ́-
vštěvni ́kům, zato vy ́letu do Automo-
bilove ́ho metamuzea (Metamuzeum 
Motoryzacji) v Paczkowě by se měla 
zuč́ astnit cela ́rodina! Toto interaktivni ́
centrum techniky se sbi ́rkou stary ́ch 
aut a motocyklů vytvořila rodina Bier-
nackyćh, populaŕni ́ formou prostř ednic-
tvi ́m unika ́tni ́ch edukačni ́ch pomůcek 
představuje technicke ́ procesy, jako 
je činnost motoru nebo aerodynami -
ky auto. V Paczkowě stoji ́ za nav́ štěvu 
take ́ Plyna ́renske ́ muzeum (Muzeum 
Gazownictwa) sid́lići ́ v budově byv́ ale ́

plynaŕ ny, která nabiź í mimořad́ ně zaji-́

mavou expozici, kter á nav́ štěvniḱ y pře-

nese do konce 19. a začat́ ku 20. stoleti.́  

Shromažďuje stara ́ plyna ́renska ́ zaři ́ -

zeni ́pro doma ́ci ́ i průmyslove ́ využiti ́, 

včetně rozsa ́hle ́sbi ́rky plynoměrů, je-

jichž počet přesahuje 600 kusů. V nej-

hojněji navštěvovane ́ turistické atrakci 

Opolska, v Juraparku v Krasiejow ě, jsou 

předevši ́m zna ́me ́ modely dinosaurů 

v životni ́velikosti. Kromě toho se zde 

nachaź i ́ Vzdělav́ aci ́ park o evoluci člo-

věka, v němž se pomoci ́ kosmické lodi 

a stroji času přeneseme do dav́ ne ́ mi-

nulosti, poznaḿe evoluci člověka a jeho 

naś trojů, vypraviḿ e se do vesmiŕ u a do 

vzdaĺ ene ́ historie, abychom řešili fasci-

nujić í zah́ ady naši ́existence na tomto 

světě. 

ZIMA V OPOLSKU
Přichází roční období, které před námi 
odkrývá kouzlo pobytu na čerstvém 
vzduchu: v krajině pokryté bílým sně -
hem, v zavátých lesích a na kluzištích. 

Viḿe, že turistický ruch v tet́o ročni ́
době jen nepatrně klesa ́ oproti letni ́ se-

zóně, protože je to svat́ eční a novoroč-
ní čas, a doba zimnić h praźdnin. Měla 
by byt́  zima důvodem ke zdržovań í se 
doma a zaleźańi ́ pod peřinu? Rozhod-
ně ne! K zimniḿ vyĺ etům doporučuje-
me atraktivni ́Opolske ́ vojvodstvi ́, kde 

se neza ́visle na ročni ́ době nebudete 
vůbec nudit. Nabi ́zi ́ mnoho způsobů 
k zimniḿu odpočinku a je mnoho miśt, 
které naḿ  přinesou chviĺ e radosti a do-
voli ́ relaxovat. 

ZLATOHORSKÁ 
VRCHOVINA

Nejvyšší vrcholky Opolska nemají sice 
tak silnou sněhovou pokrývku, aby 
bylo možné věnovat se sjezdovému 
lyžování, ale milovníci běžek si jistě 
v Zlatohorská vrchovině přijdou na 
své. 

Jedná se o nejvyšší horský masiv re-
gionu, tvoři ́ci ́ ča ́st Vy ́chodni ́ch Sudet, 
ktera ́ se nacha ́zi ́ na hranici s Českou 
republikou. Nejvyšši ́m vrcholem Zla -
tohorské vrchoviny je Biskupska ́ kupa 
s nadmořskou vyš́kou 890m n. m. Okolí  
lze obdivovat z kamenne ́ vyhli ́dkove ́ 
věže, která stoji ́ na české straně vrcho-
lu. Nedaleko pod vrcholem se nachaź i ́
turistická ubytovna pod Biskupskou ku-
pou, která ma ́ pro nav́ štěvniḱy otevřeno 
po cely ́ rok. Zlatohorska ́ vrchovina je 

protka ́na si ́ti ́ turisticky ́ch tras v de ́lce 
80 km, ktere ́ jsou celoročně schůdne ́. 
V zimě si můžete vyzkoušet sve ́ si ́ly 
v běžecke ́m lyžova ́ni ́ a vybrat si ně -
kterou z tras: tři se nachaź eji ́ v masivu 
Parkové hory, zvané taktež́ Chrabreh́ o 
hora, dvě v masivu Biskupske ́ kupy 
a jedna v Głuchołazićh. Trasy maji ́ 2 až 
7 km a nabiźeji ́ různy ́ stupeň obtiž́nosti.

V oblasti Zlatohorské vrchoviny na-
lezneme mnoho velmi dobry ́ch a ce -
nově vy ́hodnyćh ubytovaci ́ch zaři ́ze -
ni ́ napři ́klad hotel Dębowe Wzgórze 
v  Pokrzywne ́, nebo Hotel Aspen 
v Głuchołazi ́ch. Představuji ́ vynikaji ́ci ́
za ́kladnu pro vy ́lety do bli ́zky ́ch čes -
kyć h lyžařskyć h středisek. 

CHRAŃ ĚNEḰ RAJINNE Ó BLASTI
Pěší turistika v zimě je jednou z akti-
vit, jež můžeme na nadcházející sezó -
nu plánovat. 

Můžeme využi ́t nabi ́dku pro na ́ -
vštěvni ́ky opolsky ́ch chra ́něny ́ch kra -
jinny ́ch oblasti ́. Kromě nabi ́dky Zlato-
horske ́ vrchoviny v zimě na ́vštěvni ́ky 
zve a laḱá na přiŕ odni ́ kraś y Chrań ěná 
krajinna ́ oblast Hora sv. Anny. Chra ́ -
něnou krajinnou oblast Hora sv. Anny 

proti ́na ́ šest pěši ́ch turisticky ́ch tras, 
ktere ́ ča ́stečně procha ́zeji ́ stalety ́mi 
bukovy ́mi lesy. Tato oblast je vni ́ma ́ -
na jako tradični ́ vlastenecké a kulturni ́
miśto, které tvoři ́ Sanktuaŕium sv. Anny 
a Muzeum povstań i.́  Oba objekty přita-
hují pozornost turistů i poutniḱ ů. Hora 
sv. Anny leži ́ na evropské trase poutni ́
a kulturni ́ cesty nazvane ́ Cesta sv. Jaku -
ba. Z geologickeh́ o hlediska přestavuje 

nejzajiḿ avější miś to přiŕ odni ́ rezervace 
„Hora sv. Anny“, v jeji ́mž sousedstv i ́
se nacha ́zi ́ lokalita vy ́skytu nefelinitu, 
která byla navržena tak, aby mohla byt́  
zpři ́stupněna na ́vštěvni ́kům. Spous -
tu za ́bavy můžete zaži ́t na sjezdovce 
Alpin Coaster, na celoročně přiś tupne ́
saň́kařské draź e dlouhe ́ 600 m. Drah́ a 
je osvětlena,́  lze ji využiv́ at v zimě, tak 
i ve večernić h hodinać h. 

NA KLUZIŠTI A NA JARMARKU
Co by to byla zima bez kluziště? Řada 
hřišť „Orlik“ v celém vojvodství se kaž-
dým rokem v zimě proměňuje v kluzi-
ště, na nichž se v rytmu hudby bruslaři 
projíždějí a dělají piruety, začátečníci 
mohou učinit své první bruslařské 
krůčky. 

Mnoho kluzišť ma ́ půjčovnu brusli ́ a na-
biźí služby instruktorů brusleni.́ Veřejně 
při ́stupna ́ kluziště přitahuji ́ tisi ́ce mi -
lovniḱ ů tohoto zimnih́ o sportu. V zimě 
obyvatele ́ Opoli ́ využi ́vaji ́ venkovn i ́
kluziště na uměleḿ  ledě na zaḿ eckeḿ  
rybniḱ u. Vań oční jarmark na opolskeḿ  

na ́městi ́by ́va ́ hojně navštěvova ́n, pa -
nuje zde sva ́tečni ́ atmosfe ́ra a pře -
stavuji ́ se tradični ́ rukodělne ́ vy ́robky 
a regionaĺ ni ́ kuchyně. Tradični ́kuchyně 
vychaź ejić i ́ ze slezskeh́ o zaḱ ladu, který 
je obohacen o chutě zč eske ́, němec -
ke ́, polske ́ a take ́ vyćhodoslovanske ́ 

kuchyně, la ́ka ́ labužni ́ky po cely ́ rok, 
ale v zimě obzvlaš́ tě chutnaji ́ vydatna ́
a syta ́ ji ́dla. Slezske ́ rola ́dy, knedli ́č -
ky, kola ́če a mnoho dalši ́ch delikates 
nalezneme předevši ́m v restauraci ́ch 
označeny ́ch značkou „Opolski Bifyj“. 
V cele ́m vojvodstvi ́ lze jich napoči ́tat 

kolem dvaceti, nacha ́zeji ́se v turistic-
ky zaji ́mavyćh mi ́stech a často v ne -
obvykly ́ch objektech, jako je za ́mek, 
pala ́c, by ́vala ́ tova ́rna nebo rekreačni ́
středisko. 

PRO TĚLO I DUŠI
Zimní měsíce představují období, 
kdy můžeme věnovat více času péči 
o tělo, zákrokům regenerujícím po-
kožku a vlasy vysušené letním žárem, 
a dbát o harmonii těla i duše. 

Když je za oknem mraź a snih́, sto-
ji ́ za to se po aktivni ́m odpočinku na 
čerstveḿ  vzduchu ponořit do klidneh́ o 
prostoru klimaticky ́ch kabin SPA, do 
teplyćh koupeli ́ a do opojný ch vůni,́ kte-
re ́ umožňuji ́ využi ́t regeneruji ́ci ́ vlast-
nosti leč́ ebnyćh procedur. Na Opolsku 
je mnoho wellness středisek, někte -
re ́ z nich se nacha ́zeji ́ v zaji ́mavcyh́ 
objektech, což ještě doda ́va ́ na jejich 
atraktivitě. Za pozornost stoji ́ stř ediska 
nachaźejići ́ se v b yv́alých palaćićh. Patří  
k nim Pałac v Sulisławi, jehož histo -
rie saha ́ do 17. stoleti ́. Jedni ́m z jeho 
majitelů nebyl nikdo jiny ́ nže sa ́m 
prusky ́ kra ́l Fridrich Vile ́m III. Pečlivě 
restaurovany ́ pala ́c zi ́skal poha ́dkovy ́
vzhled a nabi ́zi ́ ajurve ́dske ́ centrum. 
Pala ́c v Pawłowici ́ch nacha ́zeji ́ci ́ se 
v kluczborsko-oleske ́m regionu a po-
chaźejić i ́ z poloviny 19. stoleti ́ zve své 
hosty do SPA zóny sestav́ajići ́ ze sauny, 
jacuzii, sola ́ria a solne ́ jeskyně. Zcela 
jiný charakter ma ́hotel nacha ́zeji ́ci ́se 
v Zlatohorské vrchovině, Dębowe Wz-
górze Wellness & Spa v Pokrzywne ́. 
Bli ́zkost při ́rody se přirozeně snoub i ́

s blahodaŕnyḿi uč́inky leč́ebných, ošet-
řujić ić h a relaxačnić h procedur. S přiŕ o-
dou je spojen také třih́ ězdičkovy ́ hotel 
Zacisze situovany ́ přiḿ o u Turawsk eh́ o 
jezera obklopeneh́ o lesy. Hoste ́ mohou 
využit́  nabid́ ku SPA, masaž́i ́a relaxač-
ni ́ch procedur. V renovovane ́ budově 
z 19. stolet í v Kluczborku s id́ lí zajiḿ avý 
čtřhvězdičkovy ́ Hotel Spałka, v němž se 
historie prolińá se současnosti.́ Předvá-
lečná budova byla rozšiř́ ena o prostor-
nou hotelovou čaś t, v niž́  na hosty čeká 
relaxačni ́ zóna s baz eńem, finskou sau-
nou, parni ́ laź ni,́ masaž́ emi. Hotel Reha 
Vital v Staryć h Siołkowicićh ma ́ rovněž 
pestrou rodinnou historii, nacha ́zi ́ se 
v starobyleḿ  typickeḿ  slezskeḿ  domě 
s honosnyḿ  loubiḿ , v němž žila maji-
telova babička.Kromě SPA zóny nabiź i ́
rehabilitačni ́procedury a pobyty. Ori-
gina ́lni ́ terapie vycha ́zeji ́ci ́z Kneippo-
vy vodoleč́ by popsane ́ v 18. stoleti ́ se 
využi ́va ́ v rehabilitačni ́m a relaxačni ́m 
komplexu v Kamieni Śląsk eḿ. Středisko 
se nachaź i ́v byv́ aleḿ  palać i obklope-
neḿ parkem, kter ý již v 12. stoleti ́ patřil 
rodině Odrowążů, z niž́  pochaź í rovněž 
sv. Jacek Odrowąż (sv. Hyacint ). Stře-
disko nabiź i ́širokou paletu služeb – re-
habilitace, fyzicke,́  psychicke,́  duchovní 
a leḱ ařské terapie. 
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