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ČELADNÁ

BÍLÁ

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

HUKVALDY

KRÁSNÁ

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NOVÝ JIČÍN

OSTRAVICE

PŘÍBOR

MNIŠÍ 

KOPŘIVNICE 

KOPŘIVNICE 

FRÝDEK-MÍSTEK

STARÉ HAMRY

RYBÍ 

ŠTRAMBERK

TROJANOVICE

VĚTŘKOVICE

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

10 km

Transport do punktu początkowego

3 godz.

nie tak
 trudność

tak

Frýdek-Místek, 
železniční stanice Frýdek-Místek 

Frýdek-Místek, 
parking przy dworcu 
kolejowym

7  Spacer do kapliczki i źródła w lasku zwanym Hájek i do 
 najcenniejszego kościółka drewnianego w Czechach

Temat przewodni: miasto, przyroda, historia 
Opis trasy: Z dworca kolejowego kierujemy się niebieskim SZT , który 
poprowadzi nas najpierw ulicą Nádražní a następnie przez rondo na ulicy 
Viléma Závady. Skręcamy w lewo przez most nad czteropasmową drogą 
dotrzemy na skraju Lasu Frydeckiego. Stąd udajemy się ścieżką edukacyjną 
(ŚE) Frýdecký les. Na końcu ŚE Frýdecký les na ulicy K Lesu skręcamy w prawo 
i podążamy oznakowaną ścieżką rowerową nr. 6005 do kaplicy św. Krzyża 
i źródła w lesie Hájek. Możemy zaczerpnąć wody źródlanej. Stąd kontynuujemy 
trasą rowerową nr. 6005 do popularnego miejsca wycieczkowego Bezručova 
vyhlídka (można to coś zjeść). Dalej kontynuujemy trasą rowerową 6005 
do pierwszego skrzyżowania, skręcamy w lewo, a następnie idziemy około 
350 m główną drogą. Dotrzemy do skrzyżowania w kształcie litery Y. Udajemy 
sią w lewo, przez osadę domów, do drewnianego kościoła Wszystkich Świętych 
w osadzie Sedliště. Tuż obok kościoła można również odwiedzić Muzeum 
Lašská Jizba. Do dworca kolejowego w mieście Frýdek-Místek, możemy wrócić 
tą samą trasą albo skorzystać z autobusu z przystanku Sedliště, pošta. 
Najciekawsze punkty trasy: Kaplica i cudowne źródło wody w lasku Hájek 
- miejsce pielgrzymek, kaplica św. Krzyża i źródełko • Drewniany kościół 
Wszystkich Świętych w osadzie Sedliště – pierwsza wzmianka o tym 
starodawnym drewnianym kościele pochodzi z 1447 roku.

8,5 km

Transport do punktu początkowego

3 godz.

tak tak
 trudność

nie/tak 
drogą asfaltową

Frýdlant n. O., 
autobusové 
stanoviště

Frýdlant n. O.
Frýdlant n. O., 
parking przy dworcu 
autobusowym

9  Z dziećmi na górę Ondřejník 

Temat przewodni: przyroda 
Opis trasy: Od drogowskazu przy stacji kolejowej w mieście Frýdlant n. O, 
skręcamy w lewo niebiekim SZT  w kierunku góry Ondřejník. Kierujemy 
się przez parking do przejścia podziemnego a za nim podążamy na wprost. 
Po około 50 m skręcamy w lewo i idziemy lekko pod górę aleją brzozową, 
na końcu której skręcimy w prawo. Następnie kontynuujemy niebieskim 
SZT  , najpierw obszarem zabudowanym a następnie wspinamy się leśnym 
krajobrazem do drewnianej chaty turystycznej Ondřejníček. Zanim jednak 
dotrzemy do chaty, natkniemy się na bar leśny, w którym możemy odpocząć 
i zjeść posiłek. Droga do góry liczy 3,3 km i zajmuje około 1 godziny. Wrócić 
możemy tą samą drogą, która jest krótsza, albo wybierzemy drogę asfaltową, 
na której stopniowo będą nam się odsłaniały widoki panoramiczne 
na Beskidy. Za malowniczą doliną miasta Frýdlant n. O. można jak na dłoni 
zobaczyć najwyższą górę Beskidu Morawsko-Śląskiego, Łysą Górę (1324 m 
npm) a tuż na prawo z koleji drugą najwyższą górę Smrk (1276 m npm). 
Asfaltowa droga doprowadzi nas do połączenia dróg, miejsca, z którego 
rozpoczęliśmy wspinaczkę. Do punktu wyjścia wracamy tą samą drogą. 
Najciekawszy punkt trasy: Kamienna kapliczka św. Antoniego z Padwy 
w osadzie Ondřejník. 

16,8 km

Transport do punktu początkowego

6 godz.

tak tak
 trudność

nie

Kopřivnice, 
železniční stanice Kopřivnice

Kopřivnice, parking 
przy dworcu 
kolejowym

13  Poznawanie miasta Kopřivnice 

Temat przewodni: przyroda, ciekawe miejsca w mieście
Opis trasy: Trasa ścieżki edukacyjnej „Lašská naučná stezka“ (LNS) – 
oznakowana specjalnymi znakami: . Z dworca kolejowego kierujemy 
się oznakowaną trasą na basen, ale możemy też rozpocząć prosto 
z parkingu przy basenie. Podążamy do punktu widokowego Bezručová 
vyhlídka. Stąd trasa prowadzi do drogowskazu „Pod Pískovnou“. Skręcamy 
w prawo do ruin zamku Šostýn – 400 m do ruin, a następnie wracamy 
do drogowskazu i kontynuujemy wokół punktu widokowego Kámen Raška 
do przełęczy Janíkovo sedlo. Przebyliśmy już ok. 4,5 km. Trasę możemy 
tutaj zakończyć i wrócić do drogi asfaltowej prowadzącej na basen (ok. 
1 km). Jeśli chcemy kontynuować, można wybrać z dwu opcji. Albo trasą 
LNS przez szczyt Červený kámen lub na skróty po leśnej ścieżce (650 m 
długości) omijając szczyt do drogowskazu „Pod Červeným kamenem”, 
gdzie ponownie nałączymy na LNS. Ścieżka prowadzi dalej do dworca 
kolejowego w mieście Štramberk. Drogowskazy pomogą nam w orientacji. 
Przy dworcu pokonaliśmy około 11 km (nie licząc opcji skróconej). Tutaj 
można trasę zakończyć lub dojechać pociągiem do punktu wyjścia. 
Można też pójść na piechotę przez miasto do Starego Cmentarza 
(nieoznakowana trasa, zgodnie z systemem orientacji miejskiej). Jeśli 
zdecydujemy się kontynuować trasę, podążamy LNS w pobliże ogrodu 
botanicznego (skręcając w sztramberską część LNS) i kontynuujemy 
mijając pomnik przyrody Kamenárka aż do wieży widokowej na górze 
Bílá hora. (Przy drogowskazie turystycznym skręcamy w część trasy LNS 
prowadzącej przez miasto Štramberk). Ze szczytu Bílá hora trasa prowadzi 
wokół pomnika przyrody Váňův kámen i Muzeum „Fojtství“ do Starego 
Cmentarza. (Wariant skrócony – ponownie połączymy się ze szlakiem.) 
Ze Starego Cmentarza kontynuujemy LNS wokół rzeki Kopřivnička 
do kościoła św. Bartłomieja (rynek Masarykovo náměstí) i dalej do sadów 
Dr. E. Beneša, gdzie znajduje się muzeum Lašské muzeum a obok niego 
punkt wyjścia. Ten, kto wyruszył w trasę od basenu, musi do niego wrócić. 
Posilić się można tylko na odcinkach trasy przechodzących przez obszar 
zabudowany.
Najciekawszy punkt trasy: Muzeum Techniki Tatra Kopřivnice (w pobliżu 
trasy).

16,6 km

Transport do punktu początkowego

6 godz.

tak
dla bardziej wprawnych
 i starszych dzieci

 trudność
tak

Krásná, Nižní Mohelnice, rozc. 
Lysá hora 

Krásná, Nižní 
Mohelnice

15  Z wózkiem dziecięcym na Łysą Górę

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Trasa rozpoczyna się w gminie Krásná, w miejscu, które na mapie 
znajdziemy jako Papežov (600 m n.p.m.). Jest tu parking a przy nim rozpoczyna 
się asfaltowa droga na Łysą Górę, licząca 8,3 km. 2 km przed szczytem 
spotykamy drogowskaz „Zimný“ i kawałek od niego, po ok. 50 m skręcając 
w prawo, w trawers, dotrzemy do źródełka. Podczas wycieczki stopniowo będą 
się nam odsłaniały czarujące widoki na wschód – graniczne góry, góry Fatra 
a nawet Tatry. W szczytowych partiach przechodzimy przez rezerwaty przyrody 
Zimný potok, Lysá hora i Mazák. W nagrodę za trud ujrzymy unikatowe widoki 
na grzebienie gór i doliny Beskidów, Jesioniki, Tatry Zachodnie i Wysokie. 
Na szczycie są dwa schroniska – Bezručova chata KČT i Chata Maraton. 
Do zjazdu do dzielnicy Papežov z wózkiem dziecięcym, skorzystamy znowu 
z drogi, którą dotarliśmy na szczyt. Uważajmy na pojazdy z zezwoleniem 
wjazdu.
Najciekawszy punkt trasy: Łysa Góra 1323 m n.p.m. – majestatyczny symbol 
a zarazem najwyższy szczyt Beskidu Morawsko – Śląskiego, zwana też królową 
Beskidu Morawsko – Śląskiego.

9 km

Transport do punktu początkowego

3 godz.

tak tak
 trudność

nie

Kunčice p. O., 
železniční stanice Kunčice p. O. 

Kunčice p.O., 
parking przy dworcu 
kolejowym

16  Dawnym szlakiem wołoskim

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Od drogowskazu przy dworcu kolejowym w mieście Kunčice 
pod Ondřejníkem, przed browarem Ogar, (możliwość posiłku i zwiedzenia 
browaru) udajemy się niebieskim SZT  oraz zielonym SZT  do drogowskazu 
„Kunčice pod Ondřejníkem – odbočka k železniční stanici“, następnie 
żółtym SZT  do restauracji Na Kopečku mijając drogowskaz „Kunčice pod 
Ondřejníkem – rekreační středisko“ do drogowskazu „Kozlovice – Magdalena“. 
Stąd mamy tylko 60 m do kaplicy św. Marii Magdaleny. Wrócić możemy tą 
samą drogą. Przeważna część trasy prowadzi skrajem lasu albo przez łąki 
i pastwiny i oferuje piękne widoki na góry Velký Javorník.
Najciekawszy punkt trasy: Kaplica św. Marii Magdaleny –na dawnym 
szlaku wołoskim, który łączył pasterzy w „zadnich górach“ i urzędników 
pańszczyźnianych na zamku Hukvaldy

9,3 km

Transport do punktu początkowego

3 godz.

nie tak
 trudność

nie

Nový Jičín, 
nad Čerťákem

Nový Jičín – miejsca do parkingu 
przy restauracji Čertův mlýn

19  Woda przede mną, woda za mną

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Trasa rozpoczyna się na przystanku autobusowym „Nový Jičín, 
nad Čerťákem“. Z centrum miasta Nový Jičín dotrzemy tutaj na piechotę albo 
wykorzystamy komunikację miejską. Udajemy się niebieskim SZT .
Przy drogowskazie „Čerťák – rozcestí“ udajemy się zielonym SZT  w kierunku 
dzielnicy Bludovice a następnie do dzielnicy Žilina. Od drogowskazu „Žilina – 
bus“ kontynuujemy zielonym SZT   až na rozcestí Libotín, do drogowskazu 
„Libotín“ a stąd kontynuujemy czerwonym SZT  do celu. Podróż możemy 
rozpocząć w odwrotnym kierunku od kąpieliska w gminie Libotín. Latem 
możemy zjeść posiłek w punkcie wyjścia jak również w celu podróży. Poza 
sezonem zalecamy zabrać ze sobą prowiant.
Najciekawsze punkty trasy: Čerťák – ulubiony obszar wypoczynkowy 
z możliwością kąpania w przyrodzie i wędkowania • Bludička – organizacja 
pozarządowa, pastwiska dla koni, owiec i innych zwierząt domowych 
• Kąpielisko Libotín – kąpielisko z wodą naturalną z rzeczki Libotínka, 
możliwość uprawiania sportów (minigolf, tenis).

11,8 km

Transport do punktu początkowego

3 godz. 30 min

tak tak
 trudność

nie

Mniší, střed Mniší, parking przy domu kultury

18  Wokół wzniesienia Tichavská hůrka

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Punktem wyjścia jest dom kultury z restauracją w gminie Mniší. 
Stąd schodzimy w kierunku drogi tranzytowej i udajemy się oznakowanym 
szlakiem w lewo . Po 2 km dotrzemy do drogowskazu „Měrkovice, U zvonařky“. 
Od niego na wprost po oznakowanym szlaku  i po 75 m skręcamy w prawo. 
Po 4,5 km dotrzemy do gminy Tichá do drogowskazu „Tichá“. O ile zapragniecie 
odwiedzić centrum gminy, gdzie można zjeść posiłek (ok. 650 m) to trzeba 
skręcić w lewo, w momencie kiedy szlak opada w kierunku drogi przy rzeczce 
Tichávka. Od drogowskazu „Tichá“ dalej nieoznakowaną drogą i po ok. 150 m 
pojawi się oznakowanie szlaku rowerowego PG01 – Radhošťská stezka, 
z symbolem Radegasta. Zanim pokonamy most przez rzeczkę Tichávka 
miniemy z prawej strony warty zwiedzenia pomnik przyrody Kaskada 
trawertynów. Trasa prowadzi po wspomnianym szlaku rowerowym aż 
do skrzyżowania w gminie Mniší, do miejsca, przez które już przechodziliśmy 
na początku naszej wycieczki. Do punktu wyjścia trafimy już bez trudu.
Najciekawszy punkt trasy: Kaskady trawertynów – ciekawy naturalny utwór 
skalny, który utworzyła woda wypływająca ze źródliska o wysokiej zawartości 
rozposuczalnych soli mineralnych.

11 km

Transport do punktu początkowego

3 h

nie tak
 trudność

tak

Nový Jičín, 
autobusové 
nádraží

Nový Jičín,
město

Nový Jičín, parking 
Lidl, parking 
Na Valech

20  Śladami Generała Laudona

Temat przewodni: historia, zabytki
Opis trasy: Trasa jednokierunkowa z możliwością zwiedzenia innych 
miejsc wycieczkowych. Trasa rozpoczyna się przy domu Laudona na rynku 
w mieście Nový Jičín i prowadzi przez centrum miasta wzdłuż ulicy Dolní 
brána w kierunku gminy Šenov u Nového Jičína. Dalej wzdłuż rzeki Jičínka 
aż do pałacu v mieście Kunín. Na trasie znajduje się wiele punktów 
gastronomicznych. Wyciezcka idelnie nadaje się dla rodzin z małymi dziećmi. 
Trasę albo poszczególne jej odcinki można też przebyć miejskimi liniami 
autobusowymi, kursującymi pomiędzy miastami Nový Jičín a Kunín.
Najciekawsze punkty trasy: Dom U Laudona – część miejskiej strefy 
zabytkowej Nový Jičín. W roku 1790 zmarł tutaj G. E. Laudon, w budynku 
oprócz ekspozycji z życia Laudona znajdują się też ekspozycje kapeluszy, 
które w mieście produkuje się już ponad 200 lat • Pałac Kunín – jeden 
z najcenniejszych barokowych pałaców na Morawach Północnych i Śląsku 
• W celu ułatwienia zwiedzania można w Centrum Informacji Turystycznej 
Nový Jičín wypożyczyć kijki do trekingu.

2 km

Transport do punktu początkowego

30 min

tak
 trudność

tak

Příbor, u škol 
/ u pošty / 
u kostela) 

Příbor (dalej 
na piechotę 
na rynek)

– Příbor, parking 
obok domu 
rodzinnego 
Sigmunda Freuda

24  Strefa zabytków miasta Příbor 

Temat przewodni: historia, zabytki
Opis trasy: Nieoznakowany szlak edukacyjny. Tablice orientacyjne umieszczono 
przy poszczególnych przystankach. Spacer rozpoczniemy na rynku Sigmunda 
Freuda przy mutimedialnym panelu inform. Po zwiedzeniu rynku udajemy się 
ulicą Jičínská ulice obok objektu ratusza. Z prawej strony przy skrzyżowaniu 
z ulicą Karla Čapka jest pomnik S. Freuda. Od niego ulicą Zámečnická ulice 
przez parking do domu rodzinnego S. Freuda. Stąd idziemy po ulicy Freuda 
do skrzyżowania z ulicą Nádražní. Skręcimy w lewo w kierunku rynku 
a na następnym skrzyżowaniu w prawo do ulicy Řehoře Volného. Na końcu 
ulicy skręcimy w lewo do kościoła pw. Narodzenia Marii Panny. Od bramy 
kościelnej idziemy wzdłuż murów do domu nr. 354. Przy nim skręcamy w lewo 
w ulicę V Kopci i do skrzyżowania z ulicą Karla Hynka Máchy. Skręcimy 
w lewo i ujrzymy kościół św. Krzyża. Stojąc na wprost kościołapo lewej 
stronie są schody prowadzące do ulicy Úzká ulička. Udamy się po schodach. 
Na następnym skrzyżowaniu udajemy się w lewo do ulicy Kašnice. Pokonamy 
ulicę Místecká i udajemy się pod górę ulicą Křivá. Schody w lewo zaprowadzą 
nas aż do starego cmentarza. (aby pokonać trasę bezbarierowo, trzeba udać się 
od kościoła św. Krzyża ulicą Místecká aż do skrętu w ulicę Křivá. Tą ulicą trzeba 
udać się pod górę do ulicy Juráňová i dotrzeć do cmentarza). Po zwiedzeniu 
cmentarza wyjdziemy bramką do ulicy Juráňová i skręcimy w lewo. Przed nami 
przy ulicy Ostravská pokaże się nowy cmentarz. Wzdłuż muru cmentarnego 
do ulicy Hřbitovní. Kontynuujemy dalej i po 100 m ujrzymy parking a z lewej 
strony park. Przejdziemy przez park mijając amfiteatr i plac zabaw aż 
do wyjścia z parku przy domu kultury. Przejdziemy przez przejście dla pieszych 
i z lewej strony natkniemy się na uliczkę pomiędzy domami prowadzącą 
do ogrodów piarzystów. Ogrody możemy zwiedzić o ile będą otwarte. Jeżeli 
nie, to wracamy do przejścia dla pieszych i ulicą Lidická, skręcamy w lewo 
do akademików piarzystów (przy nich jest wejście do ogrodów). Naprzeciwko 
znajduje się kościół św. Walentego a za skrzyżowaniem budynek Gimnazjum 
Masaryka. Nasza wycieczka w zasadzie dobiega końca. Od skrzyżowania już 
tylko nie duży odcinek ulicy Jičínská dzieli nas od punktu wyjścia – rynku.
Najciekawsze punkty trasy: Dom rodzinny S. Freuda – ekspozycja poświęcona 
Freudowi i jego dziełom • Miejska strefa zabytków – domy mieszczańksie, 
kościoły, Klasztor Piarzystów z ogrodami.

9,2 km

Transport do punktu początkowego

2 godz. 30 min

tak tak
 trudność

nie

Příbor, 
železniční stanice Příbor Příbor, parking przy 

dworcu kolejowym

25  Do magicznego źródła i wulkanu

Temat przewodni: przyroda, ciekawe miejsca
Opis trasy: Wychodzimy z dworca kolejowego ulicą Frenštátská i po 280 m 
skręcamy w prawo w ulicę Československé armády. Ujrzymy przed sobą 
parking a z prawej strony budynek żółtego koloru z drewnianym płotem. 
To właśnie dom rodzinny Sigmunda Feuda. Kontynuujemy prosto ulicą 
Jičínská. Obok centrum informacji turystycznej znajdują się publiczne 
toalety. Tutaj też jest wejście do ogrodów piarzystów. O ile wejście jest 
otwarte, przejdziemy przez ogrody na wprost do wyjścia z zachodniej strony 
ogrodów. Jeżeli ogrody są zamknięte udajemy się prosto ulicą i skręcimy 
w lewo w ulicę Lidická. Przy siedzibie policji naprzeciw budynku towarzystwa 
sportowego Sokol kontynuujemy na wprost aż dojdziemy do przejścia pod 
autostradą D48. Przechodząc pod autostradą dotrzemy na obrzeże gminy 
Prchalov. Skręcimy w prawo i kontynuujemy ok 300 m do kaplicy św. Jana 
Sarkandra, przy której jest owiane legendami zródełko Sarkandra. Od kaplicy 
wracamy do skrzyżowania i udajemy się w prawo główną drogą I/58. Uwaga 
na wzmożony ruch! Przechodzimy na przeciwną stronę i kontynuujemy w lewo 
po ścieżce przydrożnej. Po 75 m skręcamy w lewo z głównej drogi i od razu 
w prawo do rzeki Lubina. Przy rzece skręcamy w lewo. Ścieżka wzdłuż rzeki 
doprowadzi nas do mostu przez rzekę Lubina. Pokonujemy rzekę i kontnuujemy 
do skrzyżowania. Skręcamy w lewo. Droga prowadzi pod zataczając w lewo. 
Za górką jest skręt w polną drogę z zakazem wjazdu. Tą drogą udajemy się 
pod górę. Po ok. 150 m znajdziemy się na wznesieniu zwanym Hončová 
hůrka. Ze wzniesienia udajemy się zpowrotem do asfaltowej drogi a następie 
na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. W tym samym kierunku prowadzą szlaki 
rowerowe nr 6039 i PG01 – Radhošťská stezka (z symbolem boga Radegasta). 
Kontynuujemy nadal drogą asfaltową, która zmieni się na ulicę 9. května. Tuż 
przed przejściem podziemnym pod autostradą D48 znajduje się po prawej 
stronie restauracja U Čápa, w której możemy się na chwilę zatrzymać. Trasa 
dalej prowadzi ulicą 9. května do skrzyżowania z ul. Místecká. Uważnie 
przejdziemy tą ruchliwą ulicę i kontynuujemy na wprost po nabrzeżu zwanym 
Nábřeží Rudoarmějců aż do mostu przez rzekę Lubina a na jej drugim brzegu 
znajduje się dworzec kolejowy.
Najciekawsze punkty trasy: wzniesienia Hončová hůrka – obszar 
mineraologiczny, jest pozostałością działalności wulkanicznej • Dom rodzinny 
Sigmunda Freuda – ekspozycja poświęcona Freudowi i jego dziełu  • Ogrody 
Piarzystów – historia ogrodów sięga do początków XVIII w.

9 km

Transport do punktu początkowego

3 godz.

tak tak
 trudność

nie

Staré Hamry, 
Samčanka

Staré Hamry, parking Samčanka lub Staré 
Hamry, Říky 

27  Z dziećmi po obrazkowym i edukacyjnym szlaku 

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Z parkingu przy restauracji Samčanka, miejscowości Staré Hamry 
udajemy się niebiekim SZT , który jest zarazem trasą szlaku obrazkowego, 
w kierunku wzniesienia Javořina i po ok. 3 km dotrzemy do dzwonnicy Martin. 
Stąd zielonym SZT  ok. 6 km, szlakiem edukacyjnym Javořina – Němčanka – 
Staré Hamry, Samčanka i docieramy do punktu wyjścia. Na trasie można 
zjeść posiłek tylko w punkcie wyjścia (w restauracji Samčanka) i dlatego nie 
zapomnijcie spakować mały prowiant.
Najciekawsze punkty trasy: Obrazkowa ścieżka – dawna ścieżka, którą dzieci 
uczęszczały do szkoły. Ciocia Pepinka ozdobiła drogę kolorowymi obrazkami 
aby umilić dzieciom drogę do szkoły • Dzwonnica Martin – drewniana 
zadaszona wiata z dzwonnicą. Można samemu zadzwonić. Budynek kopiujący 
tradycyjny miejscowy styl. W Centrum Informacji Turystycznej Bílá/Ostravice 
można otrzymać specjalne karty do gry terenowej.

25 km

Transport do punktu początkowego

8 h

tak
dla bardziej wpraw-
nych i starszych dzieci

 trudność
nie

Rybí, horní Rybí, parking przy 
objekcie Sokol 

26  Za widokami panoramicznymi ze wzniesienia Rybí

Temat przewodni: przyroda, ciekawostki miasta
Opis trasy: Szlak tradycyjnego rajdu turystycznego. W miejscach, w których 
trasa nie prowadzi po szlakach turystycznych , oznakowana jest 
kierunkowymi tablicami. Trasa rozpoczyna się przy domu tow. sport. Sokol 
w gminie Rybí. Udajemy się do głównej drogi i skręcamy w lewo w kierunku 
miasta Nový Jičín. Po 300 m na końcu gminy, za ostatnim budynkiem skręcamy 
w prawo. Polną ścieżką dotrzemy do lasu i dalej na wzniesienie Libhošťská 
hůrka. Kontynuujemy grzebieniem. Ścieżka opada a my zbliżamy się do centrum 
wioski Závišice, w której natkniemy się na drogę do gminy Sedlnice. Skręcamy 
w lewo a po 200 m przy sklepie w prawo i przechodzimy przez most (za nim, 
z lewej strony znajduje się restauracja U Kremlů). Kontynuujemy nadal pod 
górę mijając gminę. Po niespełna 1 km dotrzemy do drogi a na niej skręcamy 
w prawo. Po 300 m przechodzimy główną drogę między miastami Kopřivnice 
i Nový Jičín i kontynuujemy polną drogą między zabudowaniami w kierunku 
miasta Štramberk. Po około 3 km docieramy do ulicy K Očnímu. Skręcamy 
w lewo i po 200 m w prawo. Idziemy ścieżką po zboczu góry Bílá hora aż 
do miejsca, w którym trasa łączy się ze szlakiem turystycznym . Szlakiem 
dotrzemy do drogowskazu „Pod Bílou horou“. Stąd ulicą Jaroňková ulice 
dotrzemy do zamku. Tutaj, albo na rynku, do którego zejdziemy po schodach, 
można zjeść posiłek. Z rynku oznakowana trasa  ( ) prowadzi nas do bramy 
Sadu Narodowego a dalej uboczem góry Kotouč, wokół sztramberskiego 
kąpieliska do dzielnicy zwanej Libotín. Przy drogowskazie „Libotínské údolí“ 
opuszczamy szlak turystyczny  i kontynuujemy w lewo oznakowaną sćieżką. 
Po 600 m leśnej ścieżki skręcamy w lewo. Po następnych 200 m natkniemy 
się na budynek leśny. Stąd trasa prowadzi dróżką leśną wzdłuż rzeczki 
Libotínka z ok. 3 m wysokim wodospadem. Po 800 m natkniemy się na drogę 
leśną i skręcamy w prawo. Podążamy ok. 2,5 km dróżkami leśnymi zgodnie ze 
znakami do miejsca, w którym nasza trasa łączy się ze szlakiem turystycznym. 
Skręcimy w prawo. Przy drogowskazie „Libotín“ kontynuujemy zielonym 
SZT   w lewo. Po 600 m zielony SZT skręca w lewo w dół, ale my kontynuujemy 
naszą oznakowaną trasą , która doprowadzi nas do źródła U kříže a dalej 
łąkami do szczytu góry Puntík do drogowskazu „Holivák“. Stąd oficjalny szlak 
marszu prowadzi stokiem narciarskim do zabudoawań gminy Rybí (można też 
pójść drogą asfaltową). Na początku gminy znajduje się punkt gastronomiczny 
i od niego po ok. 600 m uliczkami między zabudowaniami dotrzemy do celu.
Najciekawsze punkty trasy: Miejski rezerwat zabytków Štramberk – historyczne 
centrum miasta, na rynku znajdują się domy mieszczańskie w stylu barokowym 
i klasycystycznym a w najbliższej okolicy tradycyjne wołoskie cembrowane 
chałupy.

3,6 km

Transport do punktu początkowego

1 godz.

tak tak
 trudność

tak

Větřkovice, kostel Větřkovice, parking pod zaporą 
wodną

31  Wycieczka wokół zapory Větřkovická přehrada

Temat przewodni: spacer nad wodą
Opis trasy: Trasa nie oznakowana, prowadzi ścieżkami wokół zapory. Tylko 
od nas zależy, w jakim kierunku udamy się. Jeżeli udamy się najpierw 
po tamie, to na jej końcu kontynuujemy dróżką przez pole, aż natkniemy się 
na polną drogę prowadzącą do granicy lasu nad zaporą. Po pokonaniu potoka 
zwanego Svěcený potok udamy się w lewo, za lasem trasa lekko pnie się pod 
górę. Udamy się w tym kierunku a jeżeli chcemy uniknąć plaży naturystów 
i nie iść wprost brzegiem zapory, to przechodzimy przez łąkę nad zaporą. Stąd 
roztaczają się piękne widoki. Podążymy aż do miejsca, w którym zalew zapory 
zwęża się a przy lasku skręcimy w lewo. Po paru metrach musimy pokonać 
koryto dopływu a za nim przechodzimy przez małą łąkę. Utwardzona droga 
prowadzi w prawo, ale my udamy się w kierunku wody i pokonamy następne 
koryto dopływu potoka. Następnie pozostaje ostatni odcinek wzdłuż brzegu 
zapory do tamy, czyli punktu wyjścia.
Najciekawszy punkt trasy: Zapora Větřkovická přehrada – zapora wodna 
służąca jako zbiornik wodny dla zakładu przemysłowego Tatra i dla strefy 
przemysłowej w mieście Kopřivnice. Pełni też funkcję rekreacyjną.

16,5 km

Transport do punktu początkowego

6 godz.

tak tak
 trudność

nie

Trojanovice, Bystré, 
Maralův kopec 

Trojanovice, Bystré, Maralův 
kopec – utrudnione możliwości 
do parkingu

30  Nietradycyjnym sposobem na górę Pustevny (przez wzniesienia 
 Malá Stolová, przełęcz Kněhyně, Čertův mlýn i Tanečnice) 

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Od drogowskazu „Trojanovice – Bystré – maralův kopec“ 
rozpoczniemy spokojnym spacerem żółtym SZT  przez 2,5 km aż 
do drogowskazu „Pod stolovou – koliba“. Kontynuujemy dalej 330 m 
niebieskim SZT  i żółtym SZT  do drogowskazu „Pod stolovou – rozcestí“, 
następnie 1,7 km żółtym SZT  do drogowskazu „Malá Stolová – rozcestí“. 
Różnica wzniesień tego odcinka wynosi 350 m. Czerwonym SZT  
do drogowskazu „Kněhyně – sedlo“ ok. 2 km. Chodzi o piękny odcinek 
trasy, prowadzący wokoło góry Kněhyně. Z przełęczy kontynuujemy 0,5 km 
czerwonym SZT  na wzniesienie Čertův mlýn (1206 m n.p.m.). Kontynuujemy 
czerwonym SZT  przez 2 km mijając drogowskaz „Tanečnice – sedlo“ aż 
na szczyt Tanečnice (1084 m n.p.m.). Pokonaliśmy łącznie 700 m różnicy 
wzniesień i znajdujemy się na najwyższym punkcie trasy. Teraz będziemy 
tylko schodzić w dół. Do wzniesienia Pustevny pozostał odcinek czerwonego 
SZT  o długości 1 km. W połowie tego odcinka możemy zwiedzić ścieżkę 
w koronach drzew – Stezka Valaška. Droga powrotna liczy 6,6 km i prowadzi 
zielonym SZT  z Pusteven do punktu wyjścia (przez górę Tanečnice – 
sedlo i Vyrubaninu). Posiłek można zjeść w punkcie wyjścia (restauracja 
Na Maraláku), w kolibie Pod Stolovou i na Pustewnach.
Najciekawsze punkty trasy: Čertův stůl – utwór skalny – swoim kształtem 
przypomina menhir i nie wiadomo czy utworzyła go natura, czy też nie • 
Narodowy rezerwat przyrody Kněhyně – Čertův mlýn • Szlak Pustevenská 
zoo – zabawny szlak edukacyjny z drewnianymi rzeźbami zwierząt • Stezka 
Valaška – ścieżka w koronach drzew na wysokości 22 m • Historyczne 
zabudowania Libušín a Maměnka – autorstwa architekta Dušana Jurkoviče.

7 km

Transport do punktu początkowego

3 godz. 30 min

tak tak
 trudność

nie/tak po żółtym SZT

Vyšní Lhoty, pod 
Prašivou

Vyšní Lhoty, parking Oblesky ok. 350 m 
od przystanku autobusowego w kierunku 
Prašivá

8  Do kościoła na górze Prašivá

Temat przewodni: przyroda, historia 
Opis trasy: Z przystanku autobusowego lub z parkingu udajemy się drogą 
asfaltową żółtym SZT , prowadzącą na wzniesienie Malá Prašivá, do kościoła 
i schroniska górskiego Prašivá. To miejsce wycieczkowe jest jednym 
z najbardziej popularnych miejsc a w szczególności dla rodzin z dziećmi, 
ponieważ oferuje naturalny plac zabaw, objekt z wieżą widokową, ale także 
piękny drewniany kościół św. Antoniego z Padwy. W drodze powrotnej udajemy 
się czerwonym SZT  (o ile nie mamy ze sobą wózek) do skrzyżowania 
Kamenité. Stąd udając się w lewo po około 70 m dotrzemy do lokalnego 
browaru Kohutka. Można odświeżyć się złocistym napojem a dzieci mogą 
pobawić się na placu zabaw. Z browaru udajemy się drogą asfaltową ścieżki 
rowerowej nr. 46, która poprowadzi nas najpierw przez las a następnie terenem 
zabudowanym do żółtego SZT  i do punktu wyjścia. Schodząc między 
budynki, odsłaniać nam się będą piękne widoki panoramiczne na Beskidy 
z dominującą Łysą Górą.  
Najciekawszy punkt trasy: kościół św. Antoniego z Padwy (patron 
zakochanych). 

16,5 km

Transport do punktu początkowego

5 h

tak tak
 trudność

nie

Nový Jičín, 
autobusové 
nádraží

Nový Jičín, 
město

Nový Jičín, parking 
Lidl, parking 
Na Valech

21  Za widokami panoramicznymi i historycznymi źródłami 
 miasta Nový Jičín

Temat przewodni: przyroda, zabytki, historia
Opis trasy: Z rynku Masarykovo náměstí udajemy się przejściem pod 
ratuszem do ulicy Lidická a następnie kontynuujemy przez dziedziniec 
zamku Žerotín aż do ulicy 28. října. Następnie czerwonym SZT  do sadów 
Janáčkovy sady a dalej do dzielnicy Skalka. Od drogowskazu „Skalka – 
rozcestí“ kontynuujemy dalej żółtym SZT  pprzez wzniesienie Svince 
do centrum gminy Kojetín. Stamtąd udajemy się w prawo mało uczęszczaną 
drogą asfaltową. Dotrzemy do gminy Jičina. Stąd kontynuujemy przez mały 
rynek gminy Starý Jičín a następnie pod górę aż znajdziemy się przy ruinach 
zamku Starý Jičín. Do miasta Nový Jičín dojedziemy autobusem z przystanku 
„Starý Jičín, náměstí“ lub dojdziemy na piechotę. Z rynku udajemy się w lewo 
wokół barokowego pałacu żółtym SZT  w kierunku dzielnicy Svinec. Droga 
doprowadzi nas do źródła Oční studánka a stąd kontynuujemy żółtym SZT  
w kierunku wzniesienia Skalky aż natkniemy się na czerwony SZT . 
Czerwonym SZT wracamy tą samą trasą z powrotem do miasta Nový Jičín. 
Na trasie można zjeść posiłek w kilku miejscach, naprzykład w schronisku 
przy stoku narciarskim v dzielnicy Svinec.
Najciekawsze punkty trasy: Rynek Masarykovo náměstí – rynek na planie 
regularnego kwadratu z przeważającymi renesansowymi i barokowymi 
budynkami • ruiny zamku Starý Jičín pochodzącego z XII w • źródło Oční 
studánka – źródło jakościowej wody z zawartością wapna.

2  Lekki spacer z panoramicznymi widokami na szczyty Beskidów 

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Od stacji kolejowej Čeladná udajemy się niebieksim SZT, który 
oznakowany jest też symbolem głowy niedźwiedzia szlaku zwanego „Jezevčí 
stezka“  (Ścieżka jamników). Cała nasza podróż prowadzi tymi symbolami. 
Na początku trasa poprowadzi nas przez ośrodek Opálená, gdzie można 
odpocząć i posilić się. Następnie kontynuujemy, po zboczu góry Ondřejník, 
do drewnianego schroniska turystycznego Ondřejníček. Tutaj też można 
odpocząć i posilić się. W drodze do schroniska możemy podziwiać piękne 
widoki panoramiczne na pasma Beskidów z dominującym szczytem Łysej 
Góry. Od schroniska kontynuujemy przez górę Ondřejník, przełęcz górską aż 
do szczytu Skalka, który również oferuje nam piękne widoki na okolicę. Droga 
ze szczytu Skalka doprowadzi nas z powrotem do punktu wyjścia w ośrodku 
Opálená. 
Nejciekawszy punkt trasy: Kaplica kamienna Św. Antoniego z Padwy na górze 
Ondřejník, gdzie według legendy ukryte jest wejście do tajnego korytarza 
zbójnika Ondraszka.  

14,5 km

Transport do punktu początkowego

5 godz.

tak tak
 trudność

nie

Čeladná, hotel 
Prosper Čeladná Čeladná, parking 

na rynku

3  Wycieczka piesza do wieży widokowej na szczycie Velký Javorník  

Temat przewodni: miasto, przyroda 
Opis trasy: Od drogowskazu „Frenštát – U Kyčery“ w centrum miasta, 
podążamy przez około 1,5 km niebieskim SZT  do skrzyżowania z ulicą Pod 
Můstky. Skręcamy w prawo i po przejściu 200 m docieramy do kompleksu 
skoczni narciarskich Jerzego Raszki. Kontynuujemy przez około 300 m w lewo 
wzdłuż skoczni i po 428 schodach dotrzemy na wieżę skoczni. Koniecznie 
trzeba obejrzeć najatrakcyjniejszy przystanek szlaku edukacyjnego 
Beskydské nebe – Życie w koronach drzew, to chodnik o długości 90 m 
w koronach drzew. Następnych 750 m podążamy drogą asfaltową wokół 
restauracji Rekovice (po drodze można przejść się po „bosym“ chodniku). 
Dotrzemy do drogowskazu „Koliba – rozcestí“. Trasa łączy się tutaj z zielonym 
SZT . Po następnych 3,5 km docieramy na szczyt Velký Javorník (917 m 
npm). Wracamy zielonym SZT   (5,7 km) do centrum miasta Frenštát pod 
Radhoštěm. Posilić można się w centrum miasta w punkcie wyjścia, w drodze 
do osady Horečky i w schronisku turystycznym na szczycie Velký Javorník 
(w poniedziałki nieczynne). 
Najciekawsze punkty trasy: Skocznia Narciarska im. Jerzego Raszki • Ścieżka 
edukacyjna Beskydské nebe • Wieża widokowa na szczycie Velký Javorník. 

12 km

Transport do punktu początkowego

4 godz. 20 min

nie tak
 trudność

nie

Frenštát pod 
Radhoštěm, 
„u škol“ 

Frenštát pod 
Radhoštěm, 
město  

parking Frenštát pod 
Radhoštěm, urząd 
miejski (płatny)

4  Wycieczka do unikatowego geologicznego i geomorfologicznego  
 utworu skalnego – kaskady trawertynów w wiosce Tichá 

Temat przewodni: miasto, przyroda 
Opis trasy: Z rynku Náměstí Míru w mieście Frenštát pod Radhoštěm 
udajemy się ulicą Dolní, ok. 300 m (lewy zjazd z dolnej części rynku) 
do skrzyżowania z ulicą A. Havleny. Tutaj skręcamy w prawo i podążamy 
około 170 m zielonym SZT  do mostu przez rzekę Lomná. Przejdziemy most 
i za około 600 m, idąc od rzeki Lomná wokół boiska piłkarskiego dotrzemy 
do ujeżdżalni (szlak oznaczony jest jako szlak rowerowy „Radhošťská PG01“). 
Tutaj nałączamy się na żółty SZT . Kontynuujemy około 2,2 km wzdłuż 
ujeżdżalni, przez osadę Niva do drogowskazu „Tichá“. Przy nim skręcamy 
w lewo i podążamy około 500 m do mostku przez rzeczkę Tichávka. 
Z prawej strony przed mostkiem znajduje się panel informacyjny. Nad nim 
przejdziemy po łące i docieramy do dolnej części celu naszej podróży – 
kaskady trawertynowej. Po lewej stronie kaskady prowadzi ścieżka, która nie 
nadaje się już dla spacerowiczów z wózkami dziecięcymi. Droga powrotna 
prowadzi tą samą trasą. Zabierzcie ze sobą coś do jedzenia, ponieważ punkty 
gastonomiczne sę tylko w centrum miasta Frenštát pod Radhoštěm. UWAGA: 
ostatni odcinek trasy prowadzi komunikacją wiejską przez wieś Tichá!!! 
Najciekawszy punkt trasy: Kaskada trawertynowa – unikalny utwór 
geologiczny i geomorfologiczny. 

8 km

Transport do punktu początkowego

2 godz. 15 min

nie tak
 trudność

tak

Frenštát pod 
Radhoštěm, 
„u škol“

Frenštát pod 
Radhoštěm, 
město

parking Frenštát pod 
Radhoštěm, urząd 
miejski (płatny)

5  Przez strefę zabytków w mieście Frenštát pod Radhoštěm 

Temat przewodni: miasto, strefa zabytkowa 
Opis trasy: Trasa rozpoczyna się na rynku Náměstí Míru w mieście Frenštát 
pod Radhoštěm w pobliżu centrum informacji turystycznej. Prowadzi w lewo 
od centrum informacyjnego wzdłuż rynku do kościoła św. Marcina, następnie 
z powrotem po przeciwnej stronie rynku do ulicy Horní (jedyny wjazd 
na rynek) aż do kościoła św. Jana Chrzciciela. Dalej idziemy do muzeum, które 
znajduje się po drugiej stronie ulicy Horní, naprzeciwko kościoła św. Jana 
Chrzciciela. Z muzeum podążamy  w prawo ulicą Horní. Po 315 m dotzremy 
do małego parku z posągiem „Sám sebe tešu“. Przechodzimy park w poprzek 
i kontynuujemy w prawo ulicą Marková. Po 100 m skręcamy w prawo 
w ulicę Dr. Parmy, która doprowadzi nas po ok. 220 m do domu kultury. Tutaj 
skręcamy w prawo i podążamy 270 m ulicą Mariánská. Po 100 m docieramy 
do domu towarzysztwa sportowego Sokol. Skręcamy w lewo i mijamy pomnik 
Josefa Kalusa do ulicy Rožnovská, którą przechodzimy i dojdziemy do ulicy 
Havlíčková, którą wracamy do punktu wyjścia. 
Najciekawsze punkty trasy: Strefa zabytków Frenštát pod R. • Posągi 
Albína Poláška • Muzeum w mieście Frenštát pod Radhoštěm • Tablice 
informacyjne. Polecamy: Mapa z opisem zabytków dostępna w Centrum 
Infrormacji Turystycznej Frenštát pod Radhoštěm. 

2 km

Transport do punktu początkowego

30 min

tak tak
 trudność

tak

Frenštát pod 
Radhoštěm, 
„u škol“

Frenštát pod 
Radhoštěm, 
město

parking Frenštát pod 
Radhoštěm, urząd 
miejski (płatny)

11  Kompozytor Leoš Janáček oczyma dzieci

Temat przewodni: przyroda, ciekawe miejsca w gminie
Opis trasy: Szlak edukacyjny – oznakowany: . Punktem wyjścia jest 
centrum informacji turystycznej znajdujące się w domu rodzinnym 
kompoztytora Leoša Janáčka. Stamtąd trasa prowadzi przez miejsca 
związane z życiem kompozytora a dalej przez centrum gminy, wokół 
cmentarza aż do źródełka poza gminą. Nieco powyżej źródełka znajduje się 
mała stacja uzdatniania wody. Za nią skręcamy w prawo na polną drogę 
i idziemy po dgórę na wzniesienie Vrchy. Na szczycie znajduje się mała 
dzwonnica. Ze szczytu roztaczają się piękne widoki na okolicę. Następnie, 
trzymając się oznakowanej trasy schodzimy dróżką przez łąkę a po około 
300 m skręcamy w prawo. Przez mały mostek docieramy do lokalnego 
browaru z restauracją Hostinec na zastávce. Tutaj można spróbować 
lokalnego piwa. Od browaru podążamy szlakiem do rzeki Ondřejnice 
i kontynuujemy pod prąd rzeki ścieżką dla pieszych i rowerzystów 
do przystanku w osadzie Lipi. Przejdziemy przez most i idziemy dalej pod 
prąd rzeczki do miejsca zwanego „koupaliště” czyli kąpielisko. W stylowej 
karczmie możemy zjeść posiłek. Podążamy dalej zgodnie ze znakami, 
po schodach, przez osadę domków letniskowych. Po stromej wspinaczce 
docieramy do ławki kompozytora Janáčka. Stamtąd chodnik prowadzi 
nas do skrzyżowania. Skręcamy w prawo i po 50 m w lewo. Kierujemy się 
znakami, które prowadzą leśnymi ścieżkami do doliny rzeki Ondřejnice. 
Przejdziemy przez most i drogę z gminy Kozlovice i kontynuujemy obok 
pomnika Leoša Janáčka do mety w centrum gminy Hukvaldy.
Najciekawszy punkt trasy: pomnik Leoša Janáčka.

7,8 km

Transport do punktu początkowego

2 godz. 45 min

tak tak
 trudność

nie

Hukvaldy, hotel Hukvaldy, parking centralny

14  Z miasta Kopřivnice na górę Ondřejník

Temat przewodni: przyroda, ciekawe miejsca
Opis trasy: Z punktu wyjścia podążamy w kierunku wioski Janíkova louka .  
Możemy zwiedzić punkt widokowy Bezručová vyhlídka, ruiny zamku Šostýn lub 
do punkt widokowy na wzniesieniu Raškův kámen. Z wioski skręcamy w lewo, 
w dół, do wioski Vlčovice (trasa szlaku rowerowego ). W wiosce Vlčovice 
dotrzemy do drogi nr. I/58, opuszczamy oznakowany szlak i idziemy ok. 180 m 
po drodze przez most (wzmożony ruch!). Skręcamy w lewo, w lokalną drogę. 
Na następnym skrzyżowaniu w lewo i do mostu przez rzekę Tichávka. Przed 
mostem skręcamy w prawo. Trasa łączy się ze ścieżką rowerową PG01 - Stezka 
Radhošť (symbol Radegast). Idziemy dalej ścieżką wzdłuż wody. Po 70 m 
połączymy się z drogą prowadzącą przez wioskę Tichá. Przechodząc most 
przez rzekę Tichávka po lewej jest pomnik przyrody – Kaskady trawertynowe. 
Trasa prowadzi do drogowskazu „Tichá”. Od niego oznakowanym szlakiem   
po około 6,5 km dotrzemy do drogi. Z lewej strony jest dzwonnica i kapli-
ca Zwycięskiego Chrystusa. Szlak prowadzi w lewo, ale możemy udać się w 
prawo po drodze. Po ponad 2 km dotrzemy do drogowskazu „Kozlovice – most“ 
(możliwość kupna posiłku). Kontynuujemy dalej do gminy Lhotka (możliwość 
kupna posiłku). Od następnego drogowskazu docieramy do schroniska On-
dřejník. Łączna długość trasy to 7,5 km. W drewnianym schronisku Ondřejníček 
można coś zjeść. Od drogowskazu „Ondřejník – tur. Ch.“ idziemy oznakowanym 
szlakiem  na szczyt Skalka (964 m n.p.m.). Niebieski SZT zaprowadzi nas 
na dworzec kolejowy w gminie Kunčice pod Ondřejníkem. Tuż przed dworcem 
znajduje się browar Ogar z restauracją.
Najciekawsze punkty trasy: kaskada trawertynowa – ciekawy, naturalny 
utwór skalny, powstał przez działanie wypływającej wody • Punkt widokowy 
Bezručova vyhlídka • Ruiny zamku Šostýn.

28,5 km

Transport do punktu początkowego

9 godz. 15 min

nie wyłącznie dla bardziej 
wprawnych i starszych dzieci

 trudność
nie

Kopřivnice, 
železniční stanice Kopřivnice

Kopřivnice, parking 
przy dworcu 
kolejowym

23  Na Łysą Górę przez rozdroże Butořanka

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Niedaleko dworca kolejowego w gminie Ostravica rozpoczyna 
się czerwony SZT , który jest zdecydowanie najbardziej popularnym 
szlakiem, prowadzącym na sam szczyt Łysej Góry. Po drodze mijamy 
drogowskaz na rozdrożu Butořanka i Lukšinec (możemy odpocząć w wiacie 
turystycznej). Pod drogowskazem „Butořanka“ natkniemy się na źródło 
i możemy zwilżyć usta, tj. w miejscu, w którym droga asfaltowa nałącza 
się na drogę leśną. Szlak prowadzi po drodze asfaltowej, utwardzanych 
drogach a następnie zmienia się w kamieniem wybrukowaną ścieżkę. 
Po drodze ujrzymy grzbiety gór Radhošť, Ondřejník a w wyższych partiach 
półkoliste widoki panoramiczne w kierunku zachodnim. Ze szczytu góry 
roztaczają się widoki we wszystkich kierunkach. W drodze nie ma możliwości 
odpoczynku i posiłków. Dopiero na samym szczycie Łysej Góry są schroniska 
turystyczne. W drodze powrotnej do punktu wyjścia możemy iść tą samą 
drogą albo w odcinku Butořanka możemy skręcić na niebieski SZT , który 
poprowadzi nas spokojniejszą okolicą wokół utworów skalnych Dolní Mazák 
aż do rozdroża Mazák – bus a dalej do centrum gminy Ostravice do dworca 
kolejowego. W odległości ok. 700 m od dworca możemy skręcić w lewo 
do uliczki za domami osiedlowymi. I tutaj czeka na nas miejscowy browar.
Najciekawszy punkt trasy: Raj rzeźb drewnianych – kilkadziesiąt 
niepowtarzalnych drewnianych rzeźb autorstwa rzeźbiarza Luďka Vančury.

16,5 km

Transport do punktu początkowego

6–7 h

tak tak
 trudność

nie

Ostravice, 
autobusové 
stanoviště

Ostravice
Ostravice, parking 
przy dworcu 
kolejowym

Twoja historia.
Twoje wspaniałe Beskidy.

Piesze wycieczki    
           w Beskidy
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NUMERY TELEFONÓW PUNKTÓW INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ:

Bílá  +420 725 222 111
Čeladná  +420 558 684 400
Frenštát pod Radhoštěm  +420 556 836 916 
Frýdek-Místek  +420 558 646 888
Frýdlant n. O.  +420 558 676 909
Hukvaldy  +420 775 886 844
Kopřivnice  +420 774 668 001
Nový Jičín  +420 735 704 070
Ostravice  +420 558 682 115
Příbor  +420 556 455 444
Štramberk  +420 558 840 617
Trojanovice  +420 556 835 022

6  Wokół zapory Olešná

Temat przewodni: przyroda 
Opis trasy: Wycieczkę możemy rozpocząć z dowolnej strony i kierunku, 
na przykład od parku wodnego. Szlak prowadzi ścieżką rowerową wokół 
zapory Olešná. Zaletą ścieżki rowerowej jest gładka nawierzchnia, dzięki 
czemu ze ścieżki można korzystać przez cały rok. Latem do spacerów 
z wózkami dziecięcymi, jazdy na rowrze czy in-line rolkach, zimą dla 
miłośników narciarstwa biegowego. Na ścieżce rowerowej znajdują się 
restauracje i inne dodatkowe punkty usługowe. Wszyscy będą się dobrze 
bawić, od miłośników zabawy w wodzie, in-linów, rowerów, sportów 
plażowych czy wellness. Przechadzkę umili nam piękny widok na linie 
niedalekiego Beskidu z dominującą Łysą Górą. 
Najciekawsze punkty trasy: Letni i kryty park wodny Aquapark Olešná • 
Wielofunkcyjny plac zabaw wze scenerią świata pirackiego • Zapora wodna 
Olešná. 

4,5 km

Transport do punktu początkowego

40 min

tak tak
 trudność

tak

Místek, Olešná
Palkovice, Stará Osada
Zelinkovice, Nová Osada
Místek, SOŠ

Olěšná, parking przy parku wodnym
Olešná, parking przy campingu
parking Olešná – zapora wodna
parking Olešná – Na Hrázi

12  Prez zagrodę leśną Hukvaldy do pięknych wzniesień 
    Palkovické hůrky 

Temat przewodni: przyroda, ciekawe miejsca w gminie
Opis trasy: Szlak rozpoczyna się w centrum wioski od stoiska z posiłkami 
obok bramy do zamku Hukvaldy. Wchodzimy do zagrody leśnej i tuż 
za bramą skręcamy w lewo w oznakowaną ścieżkę  (również ) 
do drogowskazu „Hukvaldy, hrad”. Do pierwszej bramy zamku Hukvaldy 
jest 100 m w lewo. Następnie trasa prowadzi drogą asfaltową do pomnika 
lisa zwanego „Liška Bystrouška“, a stamtąd w lewo oznakowanym szlakiem 

 (również ) do południowej bramy zagrody w pobliżu osady Měrkovice. 
Przy drogowskazie „Hukvaldy, obora” skręcimy w lewo i kierujemy się 
znakami  (900 m również ). Po około 1,5 km dojdziemy do drogi 
Měrkovice – Hukvaldy przy moście prez rzekę Ondřejnice. Po około 
150 metrach po prawej stronie w ośrodku Na mlýně, znajduje się punkt 
gastronomiczny, w którym możemy się posilić. Trasa prowadzi przez most 
a za nim skręca w prawo do lasu a następnie koło miejsca pielgrzymek 
Myslíkovské Lurdy w kierunku drogowskazu „Kubánkov“. Do drogowskazu 
„Kubánkov“ pokonaliśmy już ok. 7,5 km. Trasa prowadzi prosto na pobliski 
szczyt Kubánkov (660 m n.p.m.) i dalej do wieży widokowej Panorama. 
(o ile nie interesuje Was wieża ani sam szczyt Kubánkov udajcie się 
w lewo niebieskim SZT). Niedaleko za szczytem trasa odłączy się w lewo 

. Udajemy się po niej wracając z wieży widokowej, teraz trzymamy 
się oznakowania . Po 1 km ujrzymy w lewo wiatę turystyczną. Od niej 
skręcamy w lewo i leśnymi ścieżkami  po pokonaniu 2 km, dotrzemy 
do wieży widokowej. Od wieży widokowej możemy pójść tą samą ścieżką 
lub po 100 m skręcić w lewo od wieży widokowej i udać się po znakach , 
aż ujrzymy żółty SZT . Udajemy się w prawo. Żółty SZT zaprowadzi nas 
do drogowskazu „Palkovické hůrky”, tutaj skręcamy w prawo na oznakowany 
szlak  i po 400 m wracamy do wiaty a od niej wracamy do miejsca, w którym 
oznakowany szlak  odłączył się i prowadził do drogowskazu „Kubánkov“. 
Skręcimy w ten szlak i po 600 m znowu natkniemy sią na oznakowany 
szlak . Obydwa szlaki prowadzą równolegel aż do drogowskazu „Pod 
Zadní Babí horou”. Idziemy dalej w lewo szlakiem  schodząc do doliny. 
Po ok. 1,3 km połączy się ze szlakiem następny , który po ok. 80 m znów 
się odłączy. Możemy udać się tym szlakiem . Po 250 m trasa znów łączy się 
z oznakowaną trasą. Obydwa szlaki razem prowadzą do celu przy bramie 
zagrody. Po drodze mijamy pomnik Leoša Janáčka, a jeśli przejdziemy o jedną 
ulicę dalej możemy odwiedzić ekspozycję „Tropic“.
Najciekawsze punkty trasy: Zamek Hukvaldy • Pomnik lisa zwanego „Liška 
Bystrouška“ • miejsce pielgrzymkove „Myslíkovské Lurdy“ • Pomnik Leoša 
Janáčka.

19,1 km/12,5 km 
bez wieży widokowej

Transport do punktu początkowego

4 godz. 30 min/
5 godz. 30 min

tak dla bardziej wpraw-
nych i starszych dzieci

 trudność
nie

Hukvaldy, hotel Hukvaldy, parking centralny

28  Spacery po mieście Štramberk

Temat przewodni: przyroda, ciekawostki w mieście
Opis trasy: W zasadzie chodzi o gałąź sztramberską Wołoskiego szlaku 
edukacyjnego (LNS), ale w przeciwnym kierunku – oznakowano znakami . 
Punktem wyjścia jest parking przy ogrodzie botanicznym. Jeżeli ogród jest 
otwarty możemy przejść przez niego do górnej bramy, jeżeli jest zamknięty 
udajemy się po znakach wokół pomnika przyrody Kamenárka a dalej tzw. 
Słonecznym szlakiem (Sluneční stezka) do wieży widokowej na górze Bílá 
hora (wspólny odcinek z gałęzią koprzywnicką LNS). Od drogowskazu 
kontynuujemy w lewo według znaków LNS do okolic zamku sztramberskiego 
z wieżą Trúba. Tutaj można posilić się tak samo jak na rynku, do którego 
dojdziemy schodami w dół. Z rynku kontynuujemy wdół i pierwszym skrętem 
w prawo ulicą Horní Bašta do ośrodka zdrowia. Stąd ulicą Dolní ulice i przez 
dzielnicę Plaňava do wzniesienia Kotouč. Trasa prowadzi wzdłuż jaskini 
Šipka i przez bramę Ogrodu Narodowego. Ulicami Záuliční ulice i Hraničky 
dotrzemy do punktu wyjścia.
Najciekawsze punkty trasy: Trúba – wieża z XIII w o wysokości 40 m 
na zamku sztramberskim • Wieża widokowa na górze Bílá hora • Jaskinia 
Šipka – znalezisko archeologiczne.

6 km

Transport do punktu początkowego

2 godz.

tak tak
 trudność

nie

Štramberk, rest. 
Palárna, nebo 
rest. Prosek

Štramberk
Štramberk, parking 
przy ogrodzie 
botanicznym

Beskidy

Największy park zabaw na Morawach, gmina Bílá

Ruina zamku Starý Jičín

Obszar turystyczny Olešná przy mieście Frýdek-Místek z widokami panoramicznymi Beskid

Piękne widoki panoramiczne na okolicę, Pustevny – szklany skywalk
Raškův kámen – perła gór w okolicy miasta Kopřivnice

Velký Javorník

Ogród botaniczny, Štramberk

22  Szlak zwany Liščí stezka w gminie Ostravice

Temat przewodni: przyroda, historia
Opis trasy: Z dworca kolejowego udamy się pomarańczowym SZT 
oznakowanym symbolem głowy niedźwiedzia nazwanym „Szlak Lisi“  
(Liščí stezka). Cała trasa biegnie po tych właśnie znakach. Trasę możemy 
rozpocząć w dowolnym kierunku albo do Centurm informacji turystycznej 
(TIC) w gminie Ostravice albo do browaru Beskydský pivovárek. Zalecamy 
rozpocząć trasę w kierunku centrum informacji, nastąpnie w kierunku 
kompleksu Sepetná i schroniska górskiego Petra Bezruče, pola golfowego, 
wokół góry Žár przez znany browar Beskydský pivovárek (znajduje się ok. 
800 m od centrum informacji w kierunku Bílá, można zwiedzić browar 
po uprzedniej rezerwacji z piwowarnikiem) i z powrotem do centrum 
informacji. Pętla oferuje piękne widoki panoramiczne na dwa najwyższe 
szczyty Beskidu – Łysą Górę ( 1323 m n.p.m.) i Smrk (1 276 m n.p.m.). Zaletą 
tej pętli jest to, że przecina ona kolej żelazną nieopodal przystanku w gminie 
Ostravice (Ostravice – zastávka). Od tego miejsca można rozpocząć wycieczkę 
albo można trasę skrócić. Na trasie jest kilka punktów gastronomicznych.
Najciekawsze punkty trasy: kościół Najświętszej Trójcy • schronisko 
turystyczne poety Petra Bezruče – z atmosferę z okresu, kiedy Petr Bezruč 
w niej przebywał. To jedyna w swoim rodzaju pamiątka na tego światowej 
sławy poetę • pomnik przyrody Koryto Rzeczne Rzeki Ostravica • Raj rzeźb 
drewnianych – kilkadziesiąt niepowtarzalnych drewnianych rzeźb autorstwa 
rzeźbiarza Luďka Vančury.

15,1 km

Transport do punktu początkowego

5 h

tak tak
 trudność

nie

Ostravice, 
autobusové 
stanoviště 

Ostravice
Ostravice, parking 
przy dworcu 
kolejowym

1  Podróż na górę Bobek

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Dwie opcje przebiegu trasy. Pierwsza o długości 13 km 
z wykorzystaniem wyciągu krzesełkowego „Zbojník“: Z parkingu przed 
hotelem Bauer podążamy w kierunku wyciągu „Zbojník“, który zabierze nas 
do pomnika „Zbójnik“. Stąd kontynuujemy w wyznaczonym kierunku do drogi 
asfaltowej, która po ok. 1 km stopniowo łączy się z niebieskim szlakiem 
turystycznym (SZT) . 
Druga, 16,1 km długa, bez wykorzystania wyciągu krzesełkowego „Zbojník“: 
Z parkingu przed hotelem Bauer udajemy się szlakiem rowerowym, 
który rozpoczyna się za kawiarnią „Domovjanka“ wzdłuż rzeki Ostravice 
w kierunku promenady Bílanská. Na promenadzie znajdują się place zabaw 
i plac do ćwiczeń Workout. Na końcu promenady skręcamy w lewo drogą 
asfaltową, w kierunku Bílanská obůrka. Kontynuujemy podróż wzdłuż 
strumienia Smradlavka a po ok. 300 m, skręcamy w lewo i podążamy drogą 
stopniowo wznoszącą się pod górę. Ścieżka stopniowo przecina zbocza 
ośrodka narciarskiego Bílá, na jej końcu możemy skręcić w prawo w drogę 
żwirową, prowadzącą do pomnika zbójnika. O ile nie zamierzamy obejrzeć 
pomnik to wspinaczkę kontynuujemy po drodze asfaltowej, która po około 
1 km łączy się z niebieskim SZT . Niebieskim SZT  dotrzemy na górę Bobek. 
Stąd czerwonym SZT , prowadzącym grzebieniem, podążamy w kierunku 
przełęczy górskiej Kelčovské sedlo. Następnie podążamy niebieskim SZT   
do doliny, w kierunku starej beskidzkiej osady Kavalčanka. (W osadzie 
Kavalčanka można skręcić w prawo, wzdłuż leśnego szlabanu, do klauzy 
Čurábka, a następnie wzdłuż potoku o tej samej nazwie do doliny rzeki 
Smradlavá i drogą asfaltową wrócić do ośrodka Bílá.) Jeżeli podążymy 
z osady Kavalčanka niebieskim SZT, droga poprowadzi nas do doliny rzeczki 
Smradlavá, wzdłuż której wracamy do ośrodka Bílá. Po drodze mijamy 
siarkowe źródło Smradlavá i małą oborę Bílanská. W drodze na górę Bobek 
nie ma punktów gastronomicznych, więc zalecamy zabrać ze sobą jedzenie. 
Nejciekawszy punkt trasy: Bobek – graniczna góra, której szczyt leży 
dokładnie na granicy Czech i Słowacji. 

13/16,1 km

Transport do punktu początkowego

4 h/5 godz. 30 min 

tak tak
 trudność

nie/tak

Bílá, střed Bílá, parking przed 
hotelem Bauer

29  Szlak edukacyjny na wzniesieniach Pustevny i Radhošť

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Z parkingu w gminie Trojanovice przy restauracji od drogowskazu 
„Ráztoka tur. Chata“ udajemy się ok. 1 km zielonym SZT  do drogowskazu 
„U křížků“ a dalej kontynuujemy 4,5 km odcinkiem drogi asfaltovej po trasie 
zwanej „droga książęca“ (oznakowana jako szlak rowerowy nr. 6016). 
Docieramy na wzniesienie Pustevny. Stąd kontynuujemy przez około 4 km 
niebieskim SZT  na górę Radhošť. Rownolegle z niebieskim SZT  prowadzi 
szlak edukacyjny Radegast. W trasie można zjeść posiłek nie tylko w punkcie 
wyjścia, ale także na wzniesieniu Pustevny, w punkcie gastronomicznym przy 
posągu Radegasta na górze Radhošť w hotelu Radegast. Wracamy tą samą 
trasą.
Najciekawsze punkty trasy: Szlak edukacyjny Radhošť – prowadzi na górę 
Radhošť, 10 przystanków z opowiadaniami o przyrodzie Beskid, górach, 
wołochach, turystach, bóstwei Radegast i podziemiach • Szlak edukacyjny 
Čertův mlýn – prowadzi na wzniesienie Martiňák, 9 przystanków z tematyką 
pustelników, morskim oku, diable i młynie oraz o życiu partyzantów • 
Leśniczy szlak edukacyjny Radhošť – prowadzi zboczem góry Radhošť 
równolegle z grzebieniem, 4 przystanki z tematyką lasu i ludziach 
opiekujących się lasem.

18,5/8 km

Transport do punktu początkowego

6/3 godz. korzysta-
jąc z kolejki linowej

tak tak

 trudność

tak

Trojanovice, restaurace 
Ráztoka

Trojanovice, restauracja Ráztoka, 
parking płatny

7 km

Transport do punktu początkowego

4 godz.

tak
 trudność
nie

Kunčice p. O., 
železniční stanice Kunčice p. O. 

Kunčice p.O., 
parking przy dworcu 
kolejowym 

17  Na szczyt góry Ondřejnik (Skalka)

Temat przewodni: przyroda
Opis trasy: Od drogowskazu przy dwrocu kolejowym w gminie Kunčice 
pod Ondřejníkem udajemy się niebieskim SZT  aż na sam sczczyt góry 
Ondřejník – Skalka (946 m n.p.m.). Możemy wrócić tą samą drogą albo 
kontynuować przez 8 km niebieskim SZT  do dworca kolejowego w mieście 
Frýdlant nad Ostravicí (stąd wracamy pociągiem do gminy Kunčice p. O.) lub 
udamy się żółtym SZT  na dworzec kolejowy w gminie Čeladná (ok. 3,5 km) 
i wracamy pociągiem do gminy Kunčice p. O.).
Najciekawszy punkt trasy: szczyt Skalka – najwyższy szczyt masywu 
górskiego Ondřejník.

dla bardziej wprawnych
 i starszych dzieci

tak, w trasie do kościoła 
św. Franciszka ulicą Křivá

10  Wycieczka z pięknymi widokami panoramicznymi  
    do malowniczej restauracyjki

Temat przewodni: miasto, przyroda
Opis trasy: Od drogowskazu przy dworcu kolejowym w mieście Frýdlant n. O, 
udajemy się niebieskim SZT  w kierunku gminy Malenovice na ulicę 
Poštovní aż do przejazdu kolejowego. Kontynuujemy prosto przez 
skrzyżowanie do mostu przez rzekę Ostravice. Tuż za mostem znajduje się 
wąski i stromy chodnik o długości około 50 m. Po jego pokonaniu zobaczymy 
drogowskaz, od którego udajemy się niebieskim SZT przez obszar 
zabudowany. Kto lubi samoloty i nie przeszkadza mu kilka dodatkowych 
kroków, to po 1 km może skręcić w lewo w ścieżkę, która po 800 m 
doprowadzi do lotniska sportowego. Przy ładnej pogodzie można usiąść 
na tarasie widokowym tutejszej knajpki i w spokoju obserwować w obłokach 
ruch samolotów. Następnie wracamy na trasę i kontynuujemy wycieczkę. W 
dzielnicy Malenovice, Borová za urzędem gminy udajemy się ścieżką pod 
górę do małego kościoła na szczycie wzniesienia. Następnie koło cmentarza, 
żółtym Szlakiem Niedźwiedzim  (Medvědí stezka) do knajpki U Pacošů. 
Oto nasz cel, a także przyjemne posiedzenie w knajpce lub na tarasie 
widokowym, z którego roztaczają się piękne widoki na okolicę.
Najciekawsze punkty trasy: W gminie Malenovice na szczycie wzgórza 
Borová jest barokowy kościół z roku 1673 św. Ignacego Loyoli • 
Pod kościołem znajduje się taras widokowy z pięknymi widokami 
panoramicznymi od Łysej Góry do góry Ondřejník.

5,6 km

Transport do punktu początkowego

2 godz.

nie tak
 trudność

tak

Frýdlant n. O., 
autobusové 
stanoviště

Frýdlant n. O.
Frýdlant n. O., 
parking przy dworcu 
autobusowym


