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Moravskoslezský kraj se nachází na severovýchodě České 
republiky při hranicích s Polskem a Slovenskem. Z větší části leží 
v Českém Slezsku a na jeho území se nachází hned tři chráněné 
krajinné oblasti: Poodří, Beskydy a Jeseníky. Poodří nadchne 
milovníky lužních lesů a rybníků. Jeseníky a Beskydy zase ocení 
všichni příznivci horské turistiky. Kdysi převážně průmyslová oblast 
dnes nabízí řadu jedinečných technických památek, z nichž 
nejznámější a nejrozsáhlejší je Dolní oblast Vítkovice, kde se koná 
známý hudební festival Colours of Ostrava. Nejvyšším bodem 
kraje je hora Praděd s nadmořskou výškou 1 491 metrů a jde 
o nejvýše položené trvale obydlené místo v České republice.
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Cykloturistika

Ze Vsetína do Valašského Meziříčí (1)

vede cyklostezka při dolním toku Vsetínské Bečvy převážně po rovině a zpevněných 
komunikacích. Celková délka trasy je 43 kilometrů, a pokud se vám nebude chtít šlapat 
zpět, máte možnost nasednout ve Valašském Meziříčí na vlak. 

Z Nového Jičína do Hostašovic (2)

si užijete bezmála 10 kilometrů po zbrusu novém asfaltu. Po cestě na vás čeká několik 
odpočívadel a informačních tabulí, kde se dočtete o jednotlivých obcích po trase.

Z Horní Bečvy do Rožnova pod Radhoštěm (3)

pojedete téměř celou dobu z mírného kopce po asfaltu a trasa je proto vhodná  
i pro nejmenší cyklisty. Zpět se můžete vrátit cyklobusem. 

Jánské koupele (4)

Naleznete je po cestě z Vítkova do Kružberku. Jedná se o poničené lázně, zapsané 
v seznamu kulturních památek, které zažily poslední lázeňskou sezónu v roce 1940. 
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https://www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/beskydy/1608-cyklostezkou-becva-ze-vsetina-do-valasskeho-mezirici
https://kolo.cz/clanek/drazni-cyklostezka-novy-jicin-hostasovice/kategorie/vylety-v-cesku
https://www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/beskydy/1404-cyklostezkou-becva-z-horni-becvy-do-roznova-pod-radhostem
https://kolo.cz/clanek/z-vitkova-za-zaslou-slavou-janskych-koupeli/kategorie/vylety-v-cesku
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Pěší turistika

Pustevny, (1)

nejoblíbenější lyžařské středisko v Beskydech, odvozují svůj název 
od poustevníků, kteří zde žili až do roku 1874. Nahoru se můžete vyšplhat 
po svých nebo vyjet lanovkou. Čeká tu na vás známá socha boha 
Radegasta či Kaple sv. Cyrila a Metoděje. Nedaleko horní stanice lanovky 
se nachází populární naučná dřevěná stezka Valaška se skleněnou 
vyhlídkou. 

Bílá Opava, (2)

nejkrásnější bystřina Jeseníků, nabízí trasu plnou nádherných výhledů 
na několik vodopádů, četné kaskády, peřeje a skalní úvary. Cesta je 
poměrně náročná, hlavně v horní části, kde vás čeká lezení po skalách.

Zříceninu hradu Vikštejn (3)

najdete u obce Radkov na vysokém skalním ostrohu nad řekou Moravicí. 
Od roku 1964 je chráněna jako kulturní památka. V jejím okolí se nachází 
několik značených turistických tras. 

Praděd (4)

je se svou nadmořskou výškou 1 490 metrů nejenom nejvyšším vrcholem 
Jeseníků, ale také nejvyšší moravskou horou. Na vrcholu najdete televizní 
vysílač vysoký 162 metrů s vyhlídkovou plošinou v jeho horní části.
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https://www.pustevny.cz/
https://www.ejeseniky.com/turistika/naucne-stezky/bila-opava
https://www.ichradec.cz/objevuj-hradec/tipy-na-vylet/tipy-na-vylety-ic-bakalarska-prace-2018/zricenina-hradu-vikstejn/
http://www.jeseniky.net/rozhledna-praded
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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Velký Svět Techniky (1)

v industriálních kulisách Dolních Vítkovic nabízí čtyři stálé 
interaktivní expozice Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět 
civilizace a Svět přírody. Prohlídka vám zabere v průměru  
4 až 5 hodin, tak si na návštěvu raději vyhraďte více času. 

Aquapark Olešná (2)

se nachází hned vedle stejnojmenné přehrady ve Frýdku-
Místku. Kromě vodních atrakcí a relaxace vám dopřeje krásný 
výhled na panorama Beskyd a Lysou horu. 

Motokáry Frenštát pod Radhoštěm (3)

pro vás mají vyladěnou trať pro maximální zážitek. Čeká tu 
na vás 15 zatáček, na kterých můžete otestovat své řidičské 
schopnosti. Délka okruhu je 720 metrů a řadí se mezi nejdelší 
na Moravě.
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https://www.dolnivitkovice.cz/velky-svet-techniky/
https://www.aquapark-olesna.cz/
https://www.frenkart.cz/
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Bobová dráha Mosty u Jablunkova (1)

je oblíbenou atrakcí pro všechny generace. Elektronická 
časomíra umocňuje zážitek z každé jízdy a motivuje 
k organizování neoficiálních i oficiálních závodů.

Vyhlídkové lety Aeroklub (2)

vám zprostředkují nezapomenutelný pohled na region 
Beskyd z ptačí perspektivy. Můžete také jenom posedět 
na terase letištní hospůdky a bavit se sledováním 
zdejšího provozu, který má své jedinečné kouzlo.

ZOO Ostrava (3)

prošla v posledních deseti letech rozsáhlou rekonstrukcí. 
Přibylo několik zcela nových moderních expozic a řada 
starších byla výrazně modernizována. V současné době 
je zde k vidění téměř 4 000 zvířat. 
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https://skimosty.cz/bobova-draha/
https://www.akfrydlant.cz/
http://www.zoo-ostrava.cz/
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Slezskoostravský hrad (1)

je dějištěm koncertů, jarmarků, divadelních představení 
a dalších kulturních akcí. 

Národní divadlo moravskoslezské (2)

v Ostravě je největším a nejstarším profesionálním divadlem 
v Moravskoslezském kraji a zároveň největší kulturní institucí 
zřizovanou statutárním městem Ostrava.

Zámek Hradec nad Moravicí (3)

se nachází na místě bývalého knížecího hradu Přemyslovců 
a vybudoval jej ve 13. století král Přemysl Otakar II. 
Mimochodem, zámek v minulosti navštívili i skladatelé 
Ludwig van Beethoven či Ferenc Liszt. 
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https://www.slezskoostravskyhrad.cz/
https://www.ndm.cz/cz/
https://www.zamek-hradec.cz/cs
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Skála Panny Marie (1)

je poutním místem, které leží v hlubokém 
a lesními stráněmi obklopeném údolí, 
v blízkosti řeky Odry. Ve skalní průrvě, ze které 
vyvěrá pramen, se nachází kamenný oltář  
se sochou Panny Marie. 

Technické muzeum Tatra (2)

dokumentuje vznik a historický vývoj vozů 
této legendární značky automobilů. Těšit 
se můžete na více než 70 vystavených 
automobilů, zajímavé motory a mnoho dalších 
světových unikátů.   

Galerie výtvarného umění (3)

v Ostravě je největší galerií v kraji. Výstavní 
prostory GVUO najdete v Domě umění, 
památkově chráněné budově z roku 1926, 
která patří mezi skvosty ostravské architektury.
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https://www.kudyznudy.cz/aktivity/skala-panny-marie
https://www.tatramuseum.cz/
https://www.gvuo.cz/
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UBYTOVÁNI A RELAXACE
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Penzion Koliba (1)

nabízí ubytování v moderně vybavených pokojích 
v krásném a klidném prostředí Beskyd. Navíc se tady 
můžete projet na koních a obdivovat krásy okolí z jejich 
hřbetů. 

Penzion Ovečka (2)

je netradiční designový penzion s rodinnou atmosférou 
a najdete ho v těsné blízkosti Národní přírodní rezervace 
Čantoryje v obci Nýdek.

Hotel Holzberg (3)

leží v regionu lázní Karlova Studánka v části Suchá 
Rudná pod nejvyšší horou Jeseníků Pradědem. 
Součástí hotelu jsou dva bazény, vířivka, posilovna, 
tělocvičny, bowling, dětská herna, společenská místnost 
i dětské hřiště s velkou zahradou.

Wellness hotel Ondrášův dvůr (4)

s konceptem adult-only nabízí ubytování pouze osobám 
starším 15 let, což znamená jediné – ticho, odpočinek 
a romantické chvilky pro unavené rodiče. 
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http://www.restauracekoliba.cz/ubytovani.aspx
https://www.penzionovecka.cz/
https://www.holzberg-jeseniky.cz/
https://www.hotelondrasuvdvur.cz/


DOVOLENÁ PO ČESKU

14

KEMPY
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Kempy

V Rekreačním areálu Bohušov (1)

se můžete ubytovat ve stanech a chatkách. V každé 
chatce je sprcha, WC, umyvadlo, dřez na mytí nádobí 
a klimatizace.

Kemp Landek (2)

je nově otevřený příměstský autokemp v Ostravě 
s 230 místy pro stany a karavany.  
Nachází se 1 200 metrů od sjezdu z dálnice D1 a je 
lehce dostupný městskou hromadnou dopravou.

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

1

2 2

https://www.bohusov.cz/chatky-a-kemp/
https://www.dokempu.cz/ostrava/camp-landek-park-21388


DOVOLENÁ PO ČESKU

16

RESTAURACE
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Restaurace v Penzionu Hrad (2)

nabídne středověké menu s posezením ve vyhlídkové 
věži. Každou sobotu tu můžete sledovat rytířská klání, 
polykače ohňů, břišní tanečnice či historické hry 
a soutěže. 

Rock and Roll Garage (1)

ve stylovém retro interiéru, kterému dominuje růžový 
kabriolet, evokuje garáže 60. let. Najíte se, popijete 
a pobavíte se – součástí je totiž i koncertní a taneční 
sál v jednom. 

http://www.penzionhrad.cz/
https://www.garageclub.cz/stranka/restaurace
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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Kopřivnické dny techniky (1)

lákají na objevování zajímavých technických 
zařízení, o kterých jste možná ani 
neslyšeli. Hlad a žízeň zaženete u stánků 
s občerstvením a o kulturní vložku se postará 
odpolední hudební program se slavnými 
interprety. 

Pivobraní Nový Jičín (2)

je nezbytnou položkou v kalendářích všech 
milovníků piva. Toho si užijete do sytosti – 
vybrat si tu můžete z několika desítek druhů 
včetně pivních speciálů z minipivovarů  
nejen z Moravskoslezského kraje, ale také  
ze zahraničí. 

Dolní Vítkovice, (3)

ocelové srdce města Ostrava, jsou 
každoročním dějištěm mnoha kulturních akcí, 
jako jsou Ostrava v Plamenech, Beats for 
love nebo Colours of Ostrava. Ale i mimo 
jejich konání stojí tato impozantní scenérie 
za zhlédnutí.  
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https://koprivnickednytechniky.webnode.cz/
https://www.pivobraninj.cz/
https://www.dolnivitkovice.cz/kalendar-akci/?calendar-month=6&calendar-year=2020


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




