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Ostrava, šedé město? Dávno už ne! 
Dolní oblast Vítkovic. 

 

Hlavním magnetem Ostravy jsou technické památky, ale kromě nich má město co nabídnout 
a nudit se tu rozhodně nebudete. Při prohlídce Dolu Michal se projdete po stopách horníků od 
brány až ke vstupu do původní těžní klece. Nepřehlédnutelnou dominantou Ostravy je Dolní 
oblast Vítkovic, areál tvořený dolem Hlubina, vysokými pecemi a koksovnou Vítkovických že-
lezáren, který byl díky své výjimečnosti zapsán na Seznam Evropského kulturního dědictví. 
Využívá se svátek sv. Václava. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Odjezd: čtvrtek 28. 9. 2017.  

Nástupní místa: Jičín, autobusové nádraží 6.00 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 6.30 hodin, Nová Paka, auto-

busové nádraží 6.40 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 7.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží 7.15 hodin, 

Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 7.45 - 8.00 hodin, Vysoké Mýto, autobusové nádraží 8.45 hodin.   

Účastníkům z Liberce, Turnova a Semil doporučujeme využít rychlíku s odjezdem ve 4.29 hodin z Liberce a 

s příjezdem do Staré Paky v 6.25 hodin.   

Účastníkům z Prahy doporučujeme využít přímého rychlíku s odjezdem Praha hl. n. v 6.07 hodin a s příjezdem do 

Hradce Králové v 7.51 hodin.  

Tyto navržené spoje si musí účastníci ve vlastním zájmu ověřit. Zájezdový autobus čeká na případné zpoždění těch-

to vlaků. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní mís-

to nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Návrat: neděle 1 10. 2017. 

Předpokládaný příjezd do Hradce Králové v 19.00 hodin, Staré Paky v 20.15 hodin (odjezd rychlíku do Liberce 

ve 20.31 hodin, spěšného vlaku do Trutnova ve 20.35 hodin) a příjezd do Jičína 20.45 hodin.  

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem s toaletou (včetně prodeje klasických nápojů) zajišťuje AD-

ZIKMUND. Vedoucím je Lubomír Hoška, tel. 603 164 558.  

Pojištění: cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), 

prostřednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení, stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za celkovou část-

ku 40,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního 

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: hotel Sonáta v Hradci nad Moravicí, dvoulůžkové pokoje včetně příslušenství a přípojky k internetu. 

Hotel je umístěn pouhých 100 m od zámku. 

Stravování: snídaně formou bufetového stolu. K dispozici hotelová restaurace. Společné večeře budou upřesněny. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd.   

Vstupné: Sovinec, hrad, dospělí 100,- Kč, děti a důchodci 50,- Kč. Hradec nad Moravicí, zámek, reprezentační a 

soukromé salony – hlavní okruh, dospělí 120,- Kč, děti a důchodci nad 65 let 80,- Kč. Landek park, důl Alselm, 

velký okruh, dospělí 150,- Kč, důchodci nad 60 let a děti 90,- Kč. Dolní oblast Vítkovic včetně Bold Toweru, do-

spělí 190,- Kč, důchodci a děti 130,- Kč. Kunín, zámek, dospělí 100,- Kč, děti a důchodci 60,- Kč. Raduň, zámek, 

prohlídkový okruh A, dospělí 110,- Kč, děti a důchodci nad 65 let 80,- Kč. Moszna, zámecký park, vedoucí uhradí 

ve zlotých a od účastníků vybere v Kč (cca 40,- Kč) 
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Program 

1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun do oblasti Slezska.  

SOVINEC – nejrozsáhlejší hradní komplex v okrese Bruntál s bohatou historií. Hrad se nachází na skalnatém vý-

běžku. Vyhlídková kamenná věž poskytuje překrásný pohled do Sovineckého přírodního parku.  

VELKÝ ROUDNÝ – dřevěná rozhledna s kruhovým výhledem na Jeseníky, Opavsko, Oderské vrchy a vodní nádrž 

Slezská Harta.  

SLEZSKÁ HARTA – krátká zastávka na hrázi naší nejmladší přehrady. Leží na řece Moravici.  

OPAVA – historické město s mnoha památkami spojené po staletí s královskou korunou. Kulturní centrum českého 

Slezska.  

HRADEC NAD MORAVICÍ – romantický zámek je národní kulturní památkou. Možnost prohlídky interiéru Bí-

lého zámku. Vycházka přilehlým anglickým parkem na Bezručovu vyhlídku. 

2. den: ZA TECHNICKÝMI PAMÁTKAMI OSTRAVY  

 DŮL ANSELM – ústí do úbočí národní přírodní památky vrchu Landek, který je světově známou lokalitou. Ná-

vštěvník zažije pocity horníka od příchodu na šachtu, a to od převlékání v historických řetízkových šatnách, auten-

tické fárání jako na činném dole až po cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. Návštěvník si rovněž může v 

blízkosti šachetní budovy vyzkoušet cestu na vzdálená pracoviště v dole jízdou v originálních vozíčcích určených 

pro dopravu osob v dole, tažených funkční důlní lokomotivou. Na rozloze 250 m důlních chodeb zkušení havíři, 

coby průvodci, představí fyzicky náročnou práci v dole vč. ukázky ručního a funkčního pluhového a kombajnového 

porubu. Vyvrcholením návštěvy je posezení u piva a stylového jídla v pravé havířské hospodě Harenda.  

HALDA EMA – nabízí jedinečný výhled na město a Beskydy, vycházka.  

DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE (důl Hlubina, vysoké pece, koksovna Vítkovických železáren) - jedinečný in-

dustriální areál byl vzhledem ke své výjimečnosti prohlášen za národní kulturní památku.  

3.den:  

KUNÍN – barokní skvost Moravského Kravařska s bohatými sbírkami.  

OSTRAVA – krátká prohlídka centra města. Nová radnice s nejvyšší vyhlídkovou věží, známá Stodolní ulice, nej-

starší pěší zónou je ulice 28. října, Slezskoostravský hrad.  

HRABYNĚ – nová expozice památníku II. světové války.  

ŠANCE – vycházka na dřevěnou rozhlednu, výhled na Jeseníky a Beskydy. 

4.den: cesta zpět je vedena přes Polsko 

RADUŇ – pohádkově vyhlížející zámek vytváří spolu s okolními rybníky a přírodními scenériemi nezapomenutel-

nou kulisu. Možnost prohlídky interiéru.  

KRNOV – zelená perla Slezska, zastávka v upraveném centru města. Cesta zpět bude volena přes Polsko. 

MOSZNA (PL) – zámek, pro někoho je to „polský Disneyland“, pro někoho prostě kýč. V každém případě se jedná 

o jeden z nejkrásnějších zámků na území Slezska. Vycházka romantickým zámeckým parkem.  

OTMUCHÓV (PL) – historické náměstí, radnice.  

PACZKÓW (PL) – kostel, socha papeže Jana Pavla II.  

 

 


