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ÚVOD 

Ve čtvrtém dílu turistického průvodce se jiţ vydáte na Moravu a do Slezska, 
navštívíte Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. 

Tradičně se vydáte na 21 rodinných výletů, jejichţ základem jsou tentokrát 
moravské a slezské hrady a zámky, o kterých se v průvodci dozvíte mnoho 
zajímavostí. Navštívíte však taky mnoho dalších turistických cílů a atraktivit, 
včetně expozic určených dětem a krásnou přírodu. 

Můţete navštívit Slezskoostravský hrad, hrad Hukvaldy, Štramberk, 
Bouzov, Helfštýn, Lukov, Buchlov a další hrady. Taky na Moravě a ve Slezsku 
je řada krásných zámků. Dle tohoto průvodce můţete navštívit například 
zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni, Kravařích, Slezských Rudolticích 
a Bruntále, nebo zámek Jánský vrch, Velké Losiny, Vsetínský zámek, zámek 
Lešná a zámky v Kroměříţi a Buchlovicích. 

Rodiny s dětmi mohou rovněţ navštívit Pohádkový sklep strašidel a Miniauti 
na Černé louce v Ostravě, Landek Park s Hornickým muzeem na Landeku, 
pevnostní areál v Darkovičkách, expozici Tropical na Hukvaldech, Muzeum 
malíře pravěku Zdeňka Buriana, Muzeum loutek a Aqua terra ve Štramberku. 
Dále pak Zlatokopecký skanzen ve Zlatých Horách, dětský park Razulák ve 
Velkých Karlovicích, Muzeum valašských strašidel ve Valašském Meziříčí, 
Zrcadlové a křišťálové bludiště v Kroměříţi, zámek a ZOO v Lešné, areál Ţivé 
vody a Archeoskanzen v Modré. Pro děti jsou připraveny taky zajímavé 
expozice na Slezskoostravském hradě, na hradě Buchlově a Bouzově a na 
zámcích v Kroměříţi, Buchlovicích a Velkých Losinách. 

Poněvadţ k létu a prázdninám neodmyslitelně patří vodní radovánky 
u některých turistických cílů jsou uvedeny plavecké areály, kryté a venkovní 
akvaparky a letní a přírodní koupaliště. Na Moravě a ve Slezsku můţete taky 
poznávat krásnou přírodu Jeseníků, Moravské brány, Beskyd, Vsetínských 
vrchů, Javorníků, Hostýnských vrchů, Vizovických vrchů a Chřibů. 
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
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1. Ze Slezskoostravského hradu na Landek, 
místo kde se uţ v pravěku topilo uhlím 

Ostrava jiţ dávno není tím černým průmyslovým městem, kterým dříve 
bývala. Je zde spousta zeleně a taky celá řada turisticky atraktivních cílů 
a rovněţ turistické atrakce určené hlavně pro rodiny s dětmi. Jen namátkou 
zde uvedu Slezskoostravský hrad, zoologickou zahradu a nedaleký důl Michal 
ve Slezské Ostravě. Dolní oblast Vítkovic tvoří důl Hlubina, vysoké pece 
a koksovna Vítkovických ţelezáren. Dolní oblast Vítkovic bývá nazývána 
„ostravskými Hradčanami“ a kaţdoročně se zde koná náš největší hudební 
festival Colours of Ostrava. Nad soutokem řeky Ostravice s Odrou se zdvíhá 
vrch Landek, proslavený nálezem Landecké venuše. Na úpatí tohoto kopce, 
v bývalém dolu Anselm, bylo zřízeno Hornické muzeum. 

Slezskoostravský hrad 

 

Slezskoostravský hrad, stojící na soutoku řek Lučiny a Ostravice, je poprvé 
písemně připomínán v roce 1297. Hrad střeţil starou zemskou stezku z Opavy 
přes Hlučín a Těšín do Krakova. 



 

 

Turistický průvodce IV.    8 

V polovině 16. století Jan Sedlnický z Choltic nechal hrad přestavět na 
renesanční zámek. Tento šlechtic jako hejtman Těšínského kraje z hradu 
učinil významné mocenské centrum na Těšínsku. V roce 1590 se na hradě 
konal dokonce zemský sněm pánů a rytířů Těšínského kníţectví, který přijal 
mimořádně důleţitou deklaraci ke zřízení zemskému. Ta mimo jiné stvrzovala, 
ţe v Těšínském kníţectví se bude jako jediný úřední jazyk pouţívat čeština. 

Pak uţ došlo k úpadku hradu. Za třicetileté války byl hrad vydrancován 
dánskými a švédskými vojsky a počátkem 18. století přešel do vlastnictví 
šlechtického rodu Wilczků. Hrabata Wilczkové však na hradě nikdy nesídlili, 
naopak těţbou uhlí v okolí hradu jej vědomě ničili. V důsledku poddolování 
hrad poklesnul asi o 16 m a měl být dokonce zbořen. Teprve počátkem 
21. století byl hrad důkladně zrekonstruován. 

V hradní věţi jsou umístěny expozice věnované historii hradu, městu 
Ostravě, husitství, třicetileté válce a domácnostem našich předků. Je zde taky 
expozice panenek v krojích. Ve sklepních prostorách hradu jsou akvária se 
sladkovodními rybami, muzeum čarodějnic, expozice práva útrpného 
s mučírnou a taky expozice věnovaná permoníkům a čertům v podzemí 
Slezskoostravského hradu. 

Na hradních terasách jsou vyhlídkové plošiny, odkud je pěkný výhled na 
město a Beskydy. Hrad se stal významným kulturním centrem města Ostravy, 
konají se zde koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, nejrůznější 
výstavy, trhy a jarmarky. 

Černá louka 

Přejdete Hradní lávku přes řeku Ostravici a dostanete se na Černou louku, 
která se nachází hned za Masarykovým náměstím. Pamětníci si jistě 
vzpomenou, ţe od šedesátých let do konce osmdesátých let 20. století se zde 
kaţdoročně na jaře konaly výstavy. Byly to největší výstavy spotřebního zboţí 
v tehdejším Československu. Dnes na Černé louce najdete mimo jiné dětské 
hřiště s pískovištěm a další atrakce pro děti. 

Pohádkový sklep strašidel 

V pavilonu C nenachází pohádkový sklep strašidel. Najdete tu pět 
strašidelných komnat, Pavoučí místnost, Peklo, Pirátský ostrov, Síň plnou 
skřítků a strašidel a Pohádkovou říši. Pohádkový sklep strašidel vznikl proto, 
aby se malí návštěvníci dozvěděli něco z pohádek, bájí a pověstí. 
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Svět miniatur Miniuni 

Na Černé louce se nachází rovněţ areál Svět miniatur Miniuni. Je zde 
umístěno více neţ třicet modelů významných světových staveb. Je zde 
Eiffelova věţ, sedm starodávných divů světa, šikmá věţ v Pise a řada dalších 
modelů. V areálu jsou taky ţelezniční tratě s vláčky. 

Muzeum motocyklů 

Na Černé louce v pavilonu C je umístěna zajímavá expozice historických 
motocyklů. Jsou zde vystaveny motocykly z dvacátých aţ sedmdesátých let 
20. století. 

Landek 

Nad soutokem řek Ostravice a Odry se rozkládá protáhlý, zalesněný vrch 
Landek 280 m. n. m., který je výraznou krajinnou dominantou. Jiţ před 23 
tisíci let se zde usídlili lovci mamutů a jejich tábořiště bylo objeveno v roce 
1924. Došlo zde taky k unikátnímu objevu, neboť bylo prokázáno, ţe lovci 
mamutů na Landeku pouţívali jako první na světě uhlí k udrţování ohně na 
svém ohništi. Na Landeku totiţ sloje černého uhlí vystupovaly aţ na zemský 
povrch. 

Landecká venuše 

V roce 1953 zde byla nalezena Landecká nebo taky Petřkovická venuše, 
kterou neznámý pravěký umělec vytvořil před 23 tisíci lety. Jedná se o torzo 
ţenské postavy vyřezané z krevele. Landecká venuše se vyznačuje štíhlými, 
téměř moderními liniemi a je překrásnou ukázkou pravěkého umění. Landecká 
venuše je uloţena v Archeologickém ústavu v Brně a její kopii si můţete 
prohlédnout v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí v Ostravě. 

Ve středověku stával na Landeku hrad opavských kníţat, který byl za 
husitských válek pobořen. Později dostali poddaní od vrchnosti povolení 
pouţít hradní zdivo na stavbu svých obydlí, takţe po hradu nezbyla ani stopa. 
Na vrcholu Landeku však stojí dřevěná rozhledna, odkud je pěkný výhled na 
Ostravu a při dobré viditelnosti taky na Beskydy. Na Landeku se začalo 
dobývat uhlí v roce 1782 a pak zde byl vybudován taky důl Anselm, ve kterém 
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se sice jiţ uhlí netěţí, ale v jeho areálu bylo otevřeno Hornické muzeum, které 
rozhodně stojí za vaši návštěvu. 

Landek Park 

 

Hornické muzeum je součástí rekreačního a sportovního areálu Landek 
Parku. V Hornickém muzeu si můţete například prohlédnout expozici o historii 
osídlení Landeku, nebo dětmi velmi vyhledávanou rekonstrukci sídliště lovců 
mamutů s ohništěm, či povrchovou expozici důlních strojů a zařízení. 
V podzemní expozici je 250 m důlních chodeb, dále například instalace 
důlních pracovišť, včetně dvou stěnových porubů a taky štoly z první poloviny 
19. století.  

Ve stylové hornické restauraci Harenda u Barborky si můţete pochutnat na 
některé tradiční hornické specialitě. V areálu Landek Parku je hřiště na 
pláţový volejbal, víceúčelová sportovní hala, čtyři tenisové kurty s umělým 
povrchem a síť cyklostezek. Pro děti je připravena dětská lanová dráha, 
dětské hřiště a mini ZOO. Areálem prochází i nově budovaná cyklostezka 
Odra – Morava – Dunaj. Landek je zkrátka jedinečným místem poučení 
a zábavy. 
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Vodní areál Jih, Ostrava – Zábřeh 

Vodní areál Jih v Ostravě – Zábřehu je venkovní akvapark s plaveckým 
bazénem a relaxačním bazénem s ostrůvkem, chrličem vody a masáţními 
tryskami. Je zde taky dětský bazén a brouzdaliště, skluzavky a dva tobogány 
s dojezdovým bazénem. V areálu akvaparku je restaurace, hřiště na pláţový 
volejbal, tenisové kurty a víceúčelové hřiště. Dále pak dětské hřiště 
s houpačkami a prolézačkami, skluzavkami a dětským hradem. 

Letní koupaliště Ostrava – Poruba 

Letní koupaliště v Ostravě – Porubě je největším zařízením svého druhu ve 
střední Evropě. Celkovou rozlohou vodní plochy více neţ 4 ha připomíná 
spíše menší přehradu. Jsou zde velký plavecký bazén, dětský bazén, 
skluzavky, dětské skluzavky, tobogán a stánky s občerstvením. Pro děti je 
rovněţ připraveno pískoviště s atrakcemi, nafukovací skákadla, dětská autíčka 
a dřevěný hrad. 
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2. Ze zámku v Hradci nad Moravicí na zámek 
Raduň 

 
 Hradec nad Moravicí tvoří vstupní bránu do malebného údolí řeky Moravice 
a skládá se z komplexu Bílého a Červeného zámku. Bílý zámek stojí na místě 
původního středověkého přemyslovského hradu. Dnešní empírový zámek byl 
postaven počátkem 19. století, dominanta zámku, mohutná hranolová Bílá věţ 
pochází aţ z konce 19. století. Velmi působivý je taky Červený zámek z konce 
19. století se zámeckou bránou, hradbami, věţičkami a hodinovou věţí. 
Červený zámek byl inspirován reţnými hradními stavbami německého 
středověku. Nyní slouţí jako hotel, stylová restaurace a koncertní sál. 

V roce 1778 se vlastníky zámku stala pruská kníţecí rodina Lichnovských 
z Voštic, která zámek drţela aţ do poloviny 20. století. Kníţata byli milovníky 
umění a tak na zámku často pobývali jako hosté vynikající umělci, jako 
například Josef Mánes, Ludwig van Beethoven, Nicolo Paganini nebo Ferencz 
Liszt. 

Na zámku si můţete prohlédnout zámeckou knihovnu a čítárnu, 
reprezentační jídelnu, společenské sály, kuřácký, hudební a kulečníkový sál, 
dámský rokokový pokoj a kníţecí byt. Dále pak hostinské apartmá, zámeckou 
loţnici, lovecký salon zvaný Hubertova světnice, zámeckou kapli a Erbovní 
sál. Zámecké komnaty jsou vybaveny dobovým nábytkem, sbírkou obrazů, 
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porcelánu a skla. Mimořádnou hodnotu mají vystavované předměty 
připomínající zdejší pobyt světoznámých hudebních skladatelů Ludwiga van 
Beethovena a Ferencze Lizsta. Na slavnou hudební tradici navazuje 
mezinárodní hudební festival mladých interpretů Beethovenův Hradec, který je 
kaţdoročně na zámku pořádán. 

Zámek je obklopen rozsáhlým zámeckým parkem s cennými dřevinami, 
který svou rozlohou 130 ha se řadí k největším zámeckým parkům v naši 
zemi. V zámeckém parku je několik tras, kdyţ se však vydáte po modré 
značce, zanedlouho dojdete k Bezručově vyhlídce, vyhlídkovému pavilonu 
z konce 19. století. Je odtud pěkný výhled na zámek, do údolí řeky Moravice 
a městečko Hradec nad Moravicí. 

Městské koupaliště v Hradci nad Moravicí 

V městečku Hradci nad Moravicí mají pěkné letní koupaliště s dvěma 
bazény, bazénem pro děti, skluzavkami, stánky s občerstvením 
a parkovištěm. 
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Raduň 

 

Jen asi 5 km východně od Hradce nad Moravicí stojí další pěkný zámek, 
Raduň. Na návrší nad obcí Raduň stávala původně gotická tvrz. V polovině 
16. století nechali šlechtici Tvorkovští z Kravař přestavět tuto tvrz na 
renesanční zámek. Šlechtický rod Larisch – Mönichů nechal počátkem 
19. století zchátralý renesanční zámek zbořit a na jeho místě byl postaven 
trojkřídlý klasicistní zámek. Současně byl zaloţen krajinářský zámecký park 
s několika rybníky, jeden největších zámeckých parků ve Slezsku. 

V roce 1832 se do Raduně přiţenil kníţe Gebhard Leberecht Blücher 
z Wahlstattu. Byl to vnuk slavného pruského vojevůdce polního maršála 
Blüchera, který v napoleonských válkách výrazně přispěl k poráţce 
Napoleona. Právě za panování šlechtického rodu Blücherů dostal zámek 
v Raduni dnešní romantickou podobu s dvěma věţemi. 

Na zámku jsou atraktivně zařízené společenské a soukromé pokoje 
mapující proměny ţivotního stylu aristokratické rodiny, od počátku 19. století 
do poloviny 20. století. Můţete si rovněţ prohlédnout soukromé pokoje kníţat 
Blücherů z Wahlstattu, vstupní halu, kuřácký pokoj, přijímací salon, pracovnu 
kníţete a taky hostinské pokoje. V zámeckých místnostech je historický 
nábytek, kachlová kamna, nástěnné a stropní dekorace a vykládané parkety. 

V zámeckém paku stojí pěkně zrekonstruována klasicistní oranţerie, ve 
které se pěstovaly okrasné květiny. Na skleníky oranţerie navazuje okrasná 
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zahrada se sbírkou takřka 700 cizokrajných rostlin a citrusových dřevin. 
V letním období oranţerie slouţila rovněţ jako zahradní salon. Scházely se 
zde šlechtičny, popíjely kávu a čaj a byly pro ně připraveny nejrůznější 
zákusky. Šlechtičny se bavily mezi sebou, četly si a vyšívaly, no prostě byla to 
zámecká idyla. 

Taky barokní sýpka v zámeckém parku byla nákladně opravena. Je zde 
umístěna zámecká expozice a návštěvnické centrum. 

V samotné obci Raduň stojí renesanční kostel Nejsvětější Trojice a je zde 
taky několik rybníků. Nad hrází rybníka pod vsí roste přibliţně 500 let starý 
dub letní. Je to nejstarší památný strom na Opavsku. 
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3. Ze zámku v Kravařích do pevnostního 
areálu v Darkovičkách 

Slezské městečko Kravaře leţí jen 9 km východně od Opavy. Ve městě stojí 
působivý novogotický kostel sv. Bartoloměje, postavený ve stylu slezské 
cihlové gotiky. Jeho věţ je však renesanční. Chloubou městečka je krásný 
barokní zámek. 

Zámek v Kravařích 

 

 V Kravařích stávala renesanční tvrz, která v 17. století patřila jednomu 
z nejvýznamnějších evropských alchymistů Michaeli Sendivoji ze Skorska. 
Sendivoj se narodil v rodině zchudlého polského šlechtice a studoval na 
Krakovské univerzitě, kde se seznámil s alchymií. Jako alchymista pak působil 
několik let na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze a pak byl ve sluţbách Viléma 
z Roţmberka. O alchymii napsal pět knih a jako uznávaný alchymista nabyl 
značného jmění, třebaţe zlato vyrobit nedokázal. Šlechtic Michael Sendivoj 
dokonce půjčoval peníze samotnému císaři Ferdinandovi II., který v době 
třicetileté války potřeboval mnoho peněz. Na úhradu dluhu pak císař 
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