
Severní Morava a Slezsko 
- ZŘÍCENINA HRADU LUKOV 

- HUKVALDY 

- ŠTRAMBERSKÝ TRÚBA 

- JESKYNĚ ŠIPKA 

- LYSÁ HORA 

- PUSTEVNY 

- VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ 

- VAGONÁŘSKÉ MUZEUM STUDÉNKA 

- KUNÍNSKÝ ZÁMEK 

- ZÁMEK HRADEC NAD MORAVICÍ 

- ZÁMEK KRAVAŘE 

- ZÁMEK ÚSOV 

- ROZHLEDNA ZLATÝ CHLUM 

- PRADĚD  

- HRAD SOVINEC 

     TIPY NA VÝLETY S PEJSKEM 

 

 



Vážení klienti,  

děkujeme Vám za zakoupení zájezdu. Pro zpříjemnění vašeho 

pobytu s pejskem a zároveň pro inspiraci jsme pro vás v rámci 

našeho projektu „Dovolená s pejskem“ vytvořili brožurku s tipy 

na výlety s vaším čtyřnohým přítelem.  Zároveň ale prosím 

berte veškeré tyto údaje pouze jako informativní, protože od 

doby vytvoření se mohly změnit.  

 

 

A aby vaše dovolená proběhla podle vašich představ, je 

také potřeba myslet na pár základních věcí, co vzít vašemu 

pejskovi s sebou. Určitě nezapomeňte přibalit vodítko, obojek, 

misku, hračky, pelíšek, léky, pokud pejsek nějaké bere, očkovací 

průkaz a popřípadě i náhubek. 

 

 

 

VÍTE ŽE: 

 

 nejsevernější obec celé Moravy se nazývá Bílá Voda? 

 

 mapa Moravy J. A. Komenského byla dokončena ve 

Fulneku? 

 

 v Hodslavicích se narodil František Palacký? 

 

 byl v Kopřivnici vyroben první automobil v Rakousku – 

Uhersku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zřícenina hradu Lukov 

Rozsáhlá zřícenina gotického hradu se nachází na úpatí 

Hostýnských vrchů. Doba vzniku ani zakladatel nejsou známy, ale 

první neurčité zmínky o hradu se datují někdy okolo 13. století. 

První věrohodná zmínka je z roku 1332. Hrad dlouho patřil pánům 

ze Šternberka, ale v 16. stoletím připadl pánům z Kunštátu. Ještě 

v tomtéž století, přesněji v roce 1547, připadl hrad Nekšů z Landeka. 

Na Začátku 17. století si ale poslední žijící členka tohoto rodu vzala 

Albrechta z Valdštejna, který hrad vlastnil i po její smrti. V době 

útoku Švédů na Moravu byl hrad obsazen švédskými vojsky, která je 

při svém odchodu v září roku 1643 vyrabovali a zapálili. Během 

několika následujících desetiletí se na hradu vystřídali další více či 

méně významní majitelé, ale nakonec, někdy na začátku 19. století, 

zůstal opuštěný a začal chátrat. Jako jedna z první se o záchranu 

pokusila hraběnka Terezie Seilern - Aspang, rozená Lažanská. Pokus 

o renovaci a záchranu ale přerušila 2. světová válka. V dnešní době 

se o hrad stará Spolek přátel hradu Lukov a Hnutí Brontosaurus. 

 
     

 
Zdroj: http://www.kraj-zlinsky.cz/wp-content/uploads/hrad-lukov.jpg 

http://www.lukov.cz/tpl/images/hrad-lukov_letecky-pohled.jpg 

 

 

Kontakt: 

Telefon: 608 568 142 

Email: sphl@atlas.cz 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: http://www.hradlukov.cz/index.php?sekce=otev_doba 

 

VSTUPNÉ: 

 

Vstup se psy: Psi musí mít vodítko (větší plemena i náhubek). 

      
    

 

 

 

 

duben, 

květen a 

červen 

- otevřeno v sobotu, 

neděli a státní svátky od 

10:00 do 17:00 hodin 

červenec a 

srpen 

- otevřeno denně od 

10:00 do 18:00 hodin 

září a říjen 

- otevřeno v sobotu, 

neděli a státní svátek od 

10:00 do 17:00 hodin 

Vstupné 
30 Kč (v ceně je barevný skládací 

průvodce) 

Děti od 6 do 14 let, studenti a 

senioři 
20 Kč (v ceně je pohlednice) 



Hukvaldy  

Rozsáhlá zřícenina středověkého hradu, která se nachází nad 

stejnojmenným městečkem. Byl pravděpodobně vybudován ve 13. 

století. Za zakladatele Hukvald jsou považována německá hrabata z 

Hückeswagen. V polovině 14. století připadl hrad olomouckým 

biskupům, jejichž vlastnictví bylo potvrzeno papežskou bulou, která 

zároveň zakazovala hrad zastavit nebo prodat. Jenže jejich 

nepříznivá finanční situace způsobila, že hrad musel změnit majitele 

a ani noví majitelé ho dlouho neudrželi. Hrad v následujících 

staletích změnil nespočet majitelů, dokud v 16. století opět nepřipadl 

olomouckému biskupství, který ho vlastnil až do roku 1948, kdy byl 

zestátněn.  

Za zřícením hradu stojí silný požár z října roku 1762, kdy, 

podle jedné z verzí, do jedné z dřevěných budov udeřil při bouřce 

blesk, budova vzplála a oheň se rozšířil do celého hradu. Druhá 

verze, méně oficiální, uvádí, že hrad zapálili sami úředníci, kteří zde 

museli chodit do práce. 

Město Hukvaldy je také rodištěm skladatele Leoše Janáčka, 

který zde má svůj rodný dům a v nedalekém parku se nachází socha 

lišky Bystrouška. 

 

 
Zdroj: http://www.janackovyhukvaldy.cz/images/head-hrad-01.jpg 

Kontakt: 

Telefon: +420 558 699 323 

Email: miroslav.holis@janackovyhukvaldy.cz 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 

duben (jen soboty, neděle a svátky): 9:00 - 16:00 

květen až srpen (denně mimo pondělí): 9:00 - 18:00 

září (denně mimo pondělí): 9:00 - 17:00 

říjen (denně mimo pondělí ): 

28. října otevřeno 
9:00 - 16:00 

 

 

VSTUPNÉ: 

Dospělí 70,- Kč 

studenti, důchodci a mládež od 15 do 18 let 50,- Kč 

děti od 3 do 15 let, ZTP, ZTP/P 20,- Kč 

psi (zásadně a pouze jen na vodítku) 10,-Kč 

 

Vstup se psy: Psi mají vstup povolen na vodítku, případně 

s náhubkem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.severnimoravaaslezsko.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=12323


Štramberská trúba  

Štramberská trúba je zachovalá věž zříceniny místního hradu. 

Doba založení hradu není přesně známa, ale odhaduje se někdy na 

13. století. V této době byl pravděpodobně taky ve správě 

duchovního a rytířského řádu templářů. Po zrušení řádu hrad připadl 

Janu Lucemburskému a následně jeho synovi Karlu IV. Jako většina 

hradů, i on měnil své majitele. Mezi nejvýznamnější patřili páni 

z Kravař. Po roce 1533 ale začal hrad postupně chátrat a asi o 250 let 

později se zřítila přední část hradu a trosky byly rozebrány jako 

stavební materiál. Trúba, jak ji známe dnes, byla upravena na 

začátku 20. let na vyhlídku.  

 Stejně jako ke Štramberku patří trúba, tak k němu patří i 

Štramberské uši – místní cukroví vyráběné z medu a perníkového 

koření.  

 

 
Zdroj: http://www.jantarova-stezka.info/cz/fotky/cile/162.jpg 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Telefon: +420 774 668 045 

Email: truba@valasske-kralovstvi.cz 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

denně 9.00–19.00 h. 

denně 9.00–17.00 h. 

so - ne 10.00–16.00 h. 

       

VSTUPNÉ: 

 

 

 

 

Vstup se psy: Psi mohou až nahoru na věž i do přilehlé restaurace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dospělí 35,- Kč 

Děti od 6 do 15 let 25,- Kč 

http://www.severnimoravaaslezsko.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=8594


Jeskyně Šipka  

Jeskyně Šipka vznikla už v předledovcových dobách 

působením vodního toku. Měří 47 metrů a výška komínu je 7 metrů. 

Světoznámou se stala až v roce 1880, a to nálezem ohniště a části 

čelisti neandrtálského dítěte. Mimo jiné byly nalezeny i kostry 

různých zvířat. Nejvýznamnější je asi nález kostry jeskynního 

medvěda. Byly zde ale nalezeny i kosti lva, hyeny, rosomáka, 

pakoně nebo třeba mamuta. Nyní v jeskyni žije jen pár netopýrů. Při 

pozdějších výzkumech byla objevena i krápníková výzdoba. 

K jeskyni vede značená stezka od štramberského nádraží. 

 

 
Zdroj: http://www.mesto-stramberk.cz/photos/zajimavosti/sipka2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysá hora  

 Lysá hora je nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd a 

nachází se ve výšce 1323 metrů nad mořem. 

Z Lysé hory můžeme za dobrého počasí dohlédnout až na 

Jeseník a Vysoké Tatry. Na vrcholu se nachází meteorologická 

stanice, stanice horské služby, stánky s občerstvením a ubytovna.  

 Na horu vede několik cest, ale nejznámější vede z Ostravice 

po červené značce a měří 8, 5 kilometru. Naopak nejsnazší cesta 

vede z Visalají, i když také měří 8, 5 kilometru a také vede po 

červené značce. 

 

 
Zdroj: 

http://www.hotelkahan.cz/upload/Fotky%20do%20nov%C3%BDch%20text%C5%AF%20tipy%20na

%20v%C3%BDlety/Lys%C3%A1%20hora.jpg 

 

 

 

 



Pustevny  

 Pustevny se nacházejí asi 5 km od Frenštátu pod Radhoštěm 

a byly pojmenovány po poustevnících, kteří toto místo navštěvovali. 

Cestou na vrchol Radhoště (1129 m) se prochází okolo sochy boha 

Radegasta z roku 1931. Na vrcholu Radhoště se nachází kaple z roku 

1898 a také socha Cyrila a Metoděje z roku 1905.  

Místo je dostupné především pěšky a to: 

 Po červené značce z Rožnova pod Radhoštěm (8 km)  

 Po modré značce Pustevny – Radhošť (4 km) 

 Po zelené značce – Radhošť – Dolní Bečva/ Ráztoka 

Dá se zde samozřejmě dostat i autobusem, a to z autobusového 

nádraží v Rožnově  

pod Radhoštěm, ale zajímavější cesta je z Ráztoky lanovkou, která 

jezdí každou hodinu.  

 

  

  
Zdroj: http://beskydy.org/radhost/radegast.jpg  Zdroj: 

http://www.valassko.cz/penzionbeskyd/images/radhost-socha.jpg 

 

 

CENA JÍZDNÉHO 

Dospělý 70,- Kč; 110,-Kč zpáteční 

Dítě 45,- Kč; 60,- Kč zpáteční 

Přeprava jízdného kola 15,- Kč 

Psi se přepravují zdarma 

 

 

 

 

 

Valašské muzeum v přírodě 

 Jedná se o druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední 

Evropě, které bylo založeno 1925 bratry i. Po celý rok 



Valašské muzeum v přírodě 

 Jedná se o druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední 

Evropě, které bylo založeno 1925 bratry Jaroňkovými. Po celý rok 

zde můžeme najít akce spojené s folklorem a místními lidovými 

tradicemi. Muzeum má 4 části: 

 Dřevěné městečko – nejstarší část skanzenu, otevřeno v roce 

1925 

 Mlýnská dolina – nejmladší část skanzenu, otevřena v roce 

1982 

 Valašská dědina – nejrozlehlejší část skanzenu 

 Pustevny – pod správu skanzenu byly v roce 1995 přidány 

dvě zdejší budovy Libušín a Maměnka 

 

Vstupné a otevírací doba záleží na navštíveném areálu.  

 

Kontakt: 

Telefon: 571 757 111 

Email: muzeum@vmp.cz 

 

Vstup se psy: Psi musí mít vodítko (větší plemena i náhubek), 

vstupné 20,- Kč. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagonářské muzeum, Studénka  

Jedná se o jediné muzeum v České republice, které 

zaznamenává vagonovou výrobu. Sídlí v budově zámku a od 1. 

dubna 2003 ho vlastní město Studénka. K vidění jsou modely 

starých i moderních vagonů, stejně tak jako osobní a nákladní. 

V muzeu je také popsána historie podniku Vagonka, kterou založil 

Adolf Schustala v 19. století. Samotné muzeum bylo založeno už 

v roce 1956. Největší atrakcí je funkční modelová dráha s dvěma 

okruhy kolejiště. 

Muzeum je otevřeno od 1. 5. - 30. 9. v době od 10.00 - 16.00 

hodin. Pondělí je zavírací den (neplatí pro státní svátky). 

 

VSTUPNÉ: 

Děti do 6 let, ZTP (pouze s 

průkazem) 

zdarma 

Důchodci, děti do 15 let 25,-Kč 

Dospělí 45,-Kč 

 

Kontakt: 

Telefon: 552 303 730  

Email: info@vagonarske-muzeum.cz  

 

Vstup se psy: Povoleni jsou jen psi, kteří se vejdou do tašky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.severnimoravaaslezsko.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=10404
mailto:info@vagonarske-muzeum.cz


Kunínský zámek  

Zámek patří mezi nejcennější barokní zámky celé severní 

Moravy a Slezska. Kdysi na jeho místě stávala kamenná tvrz, kterou 

v 18. století koupila hrabata z Harrachu a nechala na jejím místě 

vystavět zámek. Zámek navrhl známý rakouský architekt Johann 

Lucas von Hildebrandt – autor zámku Belveder ve Vídni. Kunínský 

zámek sloužil svým majitelům hlavně jako místo odpočinku.  

Na začátku 19. století zde bylo založeno filantropinum – 

místo, kde se mohli vzdělávat žáci ve věku od 5 do 15 let bez ohledu 

na sociální vrstvu, pohlaví, národnost nebo vyznání. Jedním 

z významných žáků byl historik František Palacký.  

Do 2. světové války se na zámku vystřídalo mnoho rodů a 

majitelů. Během 2. světové války byl silně poničen sovětskými 

vojsky a po válce zámek připadl státu. Až v roce 1999 odkoupila 

zámek obec Kunín a nechala ho vyspravit. Do té doby sloužil jako 

sklad, vývařovna, ubytovna a po zakoupení Vysokou školou 

veterinární v Brně v 70. letech měl sloužit jako koleje studentům. 

Dnes se v zámku pořádají nejen prohlídky expozic, ale také 

výstavy a k zámku náleží také rozlehlá zahrada. 

 
Zdroj: http://www.severni-morava.cz/fotografie/47_max.jpg 

 

 

Kontakt: 

Telefon:  556 749 420 

Email: ic@kunin.cz 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Duben až říjen: pouze víkendy od 9:00 do 16:00 

Květen – září: úterý – neděle od 9:00 do 17:00; pondělí zavřeno 

 

VSTUPNÉ: 

I. Okruh 1 - Expozice 

Plné vstupné 70,- Kč 

Snížené vstupné - senioři 40,- Kč 

Snížené vstupné - děti, studenti, ZTP 30,- Kč 
 

II. Okruh 

Dospělí,senioři 20,- 

Kč 

Snížené vstupné - děti od 6-ti let,studenti,hromadné 

výpravy(MŠ,ZŠ), ZTP 

Zdarma dítě do 6-ti let v doprovodu dospělé platící osoby. 

10,- 

Kč 

 

Zdroj: http://zamek.kunin.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113033&lng= 

 

Vstup se psy: Do expozic mohou jen psi malých plemen (na rukou 

nebo v tašce), do zámeckého parku mohou psi bez omezení 

velikosti – jen na vodítku 
  
 

 

 

 

 

 

http://www.severnimoravaaslezsko.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=15027
mailto:ic@kunin.cz


Zámek Hradec nad Moravicí  

 Kdysi na místě zámku stávalo hradisko z 8. století, ale v 11. 

století bylo nahrazeno knížecím hradem Přemyslovců a dvě století 

později byl přebudován na výstavný hrad Přemyslem Otakarem II.  

 V roce 1796 postihl zámek rozsáhlý požár, který zničil celé 

druhé patro a cennou knihovnu. 

 Až ke konci 19. století byl přistavěn Červený zámek 

s hradební zdí a bílou věží, které byly inspirovány režnými hrady 

německého středověku. 

Pobývali zde například hudební skladatelé L. van Beethoven, 

F. Liszt a geniální houslista N. Paganini. 

Okolo zámku dnes existuje 6, 5 km dlouhá výletní trasa zámeckým 

parkem a lesy nazývaná Lovecká stezka Lichnovských – podle 

jednoho z vlastnických rodů zámku.  

 

 
Zdroj: http://www.penzionarna.cz/foto-zajimavosti/zamek-hradec-nad-moravici.jpg 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Telefon: 553 783 915 

Email: hradecnadmoravici@ostrava.npu.cz 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

květen až září: 
soboty, neděle, svátky od 10.00 do 18.00 hod. 

ve všední dny mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hod.  

polední pauza od 12.00 do 12.30 hodin 

 

VSTUPNÉ: 

 

Základní vstupné plné snížené rodinné 

  Kč/os. Kč/os. Kč/os. 

Návštěvnický okruh s průvodcem   

1. trasa A – hlavní okruh  100,-  60,-  270,- 

2. trasa B – doplňkový okruh  80,-  50,-  210,- 

Návštěvnický okruh bez průvodce   

Výstava   30,-  20,- 
 

Zdroj: http://www.zamek-hradec.cz/oteviraci-doba/ 

 

 

Vstup se psy: Do expozic mohou jen psi malých plemen (na rukou 

nebo v tašce), do zámeckého parku mohou psi bez omezení 

velikosti – jen na vodítku 
 

 

 

 

 

 

http://www.severnimoravaaslezsko.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=49918
http://www.penzionarna.cz/foto-zajimavosti/zamek-hradec-nad-moravici.jpg
mailto:hradecnadmoravici@ostrava.npu.cz


Zámek Kravaře  

Zámek je poprvé zmiňován v roce 1377, kdy patřila rodu 

Benešoviců, kteří mají dodnes ve znaku právě zámek. První 

podrobný popis pochází ale až z půlky 17. století.  V dalším století 

byla přistavěna další část zámku a zámek samotný se nesl v duchu 

vrcholného baroka. Od roku 1815 zámek měnil majitele, až ho 

v roce 1920 koupil stát a zřídil zde školu.  

V roce 1937 došlo k požáru, který zničil veškerá vnitřní 

zařízení, střechu, propadly se stropy a zřítilo se vnitřní schodiště. 

Rekonstrukce probíhaly do 70. let, kdy zde byla vystavena vojensko 

– politická expozice Ostravské operace. Přibližně o dvacet let 

později přešel zámek pod správu města Kravaře. 

 

 

 
Zdroj: http://www.kravare.cz/_gallery/images/4344_zamek_4.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Telefon:  553 671 201 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Květen - Září 

úterý - neděle 10,00 - 17,00 

začátky pravidelných prohlídek - 10:00; 11:00; 13:00; 14:00; 15:00 a 

16:00 hod. 

 

VSTUPNÉ: 

Dospělí 40,- Kč 

Děti 20,- Kč 

Důchodci  30,- Kč 
Zdroj: http://www.kravare.cz/o-meste/zamek-a-muzeum/ 

 

 

Vstup se psy: Do expozic mohou jen psi malých plemen (na rukou 

nebo v tašce), do zámeckého parku mohou psi bez omezení 

velikosti – jen na vodítku 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.severnimoravaaslezsko.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=49920


Zámek Úsov  

 Zámek Úsov, původně gotický hrad, patří k nejstarším na 

Moravě. Založen byl v první polovině 13. století. Během své historie 

byl v držení Šternberků, panů z Vlašimi, Boskoviců a Lichtenštejnů. 

Dlouhou dobu v zámku působila správa zámku a v 19. století zde 

byla založena první lesnická škola na Moravě, v dalších letech zde 

byla obchodní mlynářská škola a v meziválečném období zde sídlila 

obecná menšinová škola. Lichtenštejnové vlastnili zámek do roku 

1945, po druhé světové válce připadnul státu a od roku 1995 zámek 

vlastní město Úsov. 

 V roce 1898 zde Jan II. Lichtenštejnský zřídil lesnické a 

lovecké muzeum se sbírkami zvířat z loveckých výprav do Polska, 

Itálie, Afriky a Indie. 
 

 

 
Zdroj: http://www.jeseniky.net/foto/pf_3071_04.jpg 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Telefon: 583 435 111 

E-mail: usov@muzeum-sumperk.cz 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

 

Duben, září a říjen 9:00 – 16:15 (prohlídky každou půlhodinu) 

Květen a červen 9:00 – 19:00 (prohlídky každou půlhodinu) 

Červenec a srpen 9:00 – 19:30 (prohlídky každou půlhodinu) 

Otevřeno od úterý do neděle. Pondělí zavřeno. 

 

VSTUPNÉ: 

 

Dospělí 90,-Kč 

Senioři a ZTP (včetně doprovodu) 45,- Kč 

Žáci a studenti 45,- Kč 

 

 

Vstup se psy: Do expozic mohou jen psi malých plemen (na rukou 

nebo v tašce), do zámeckého parku mohou psi bez omezení 

velikosti – jen na vodítku 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.severnimoravaaslezsko.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=51000
mailto:usov@muzeum-sumperk.cz


Rozhledna Zlatý chlum  

 Rozhledna se nachází v Jeseníku, nad stejnojmenným 

lázeňským městem, v nadmořské výšce 875 metrů nad mořem. 

Otevřena byla 3. září 1899. O tři roky později byla vedle věže 

postavena Medritzerova chata. Zájem o rozhlednu ale po válce 

odpadl a v roce 1955 vyhořela chata a rozhledna se dále neudržela. 

Rekonstruovaná byla až v v 70. letech.  

 Věž rozhledny je vysoká 26 metrů, ochoz leží v nadmořské 

výšce 901 metrů nad mořem a vede k němu 145 schodů. 

 

 

 
Zdroj: http://www.jeseniky.net/foto/pf_638_06.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Telefon: +420 603509943 

E-mail: zlatychlum@jen.cz  

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Od dubna do října od 10:00 do 18:00 za pěkného počasí. 

 

VSTUPNÉ: 

Dospělí 25,- Kč 

Studenti a senioři 20,- Kč 

Děti od 5 do 15 let 15,-Kč 

 
  

Vstup se psy: S vodítkem, popřípadě s náhubkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.severnimoravaaslezsko.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=82127


Hrad Sovinec 

 Hrad byl založen roku 1332. Od svého založení hrad 

mnohokrát změnil pány a také svůj účel. Například v polovině 19. 

století zde byla lesnická škola, za druhé světové války byl hrad 

vězením a základnou jednotky SS a v roce 1945 vyhořel. V dnešní 

době je postupně rekonstruován. 

  

 
Zdroj: http://kompas.pvnovinky.cz/sites/default/files/field/image/hrad_sovinec1_1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Telefon: 554 295 113 

Email: sovinec@mubr.cz 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

duben, květen, červen, září, 

říjen 

 9.00 - 16.00 hod 

červenec, srpen  9.00 - 17.00 hod 

zavírací den  pondělí   

 

VSTUPNÉ: 

Plné (dospělí) 80,-

Kč 

Snížené (děti od 6 let, studenti, důchodci, držitelé karty, ISIC, 

IYTC(Alive), ITIC) 
40,-

Kč 

 

Vstup se psy: Vstup na hradní nádvoří je povolen i psům, ale na 

hradě se často pořádají různé akce, při kterých se i střílí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praděd 

 2. nejvyšší hora České republiky s 1491 m je dosažitelná 

několika cestami. Ta asi nejznámější vede z lázní Karlova Studánka 

přes chaty Hvězda a Ovčárna po zelené trase. Trasa měří asi 9 

kilometrů. Dá se také zkrátit a to tak, že z Karlové Studánky se na 

Ovčárnu dostaneme autobusem a potom už je to asi 3 kilometry 

k vrcholu Pradědu. Zpátky do Karlovy Studánky se dá dostat také 

okolo chaty Barborka přes naučnou stezku Bílé Opavy, která má asi 

5 kilometrů.  

 Na vrcholu Pradědu stojí od roku 1983 vysílač, který nahradil 

starou kamennou rozhlednu z roku 1912. Ve vysílači se nachází 

vyhlídka (v 80 metrech), restaurace a bufet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: vlastní 

 
 
 
 

 

 

ZDROJE: 

 http://www.hradlukov.cz/ 

 http://www.janackovyhukvaldy.cz/ 

 http://www.stramberskatruba.cz/,  

 http://www.stramberskeusi.cz/ 

 http://www.mesto-stramberk.cz/jeskyne-sipka.php 

 http://www.lysahora.cz/tema/tema.phtml?id=6617 

 http://www.pustevny.cz/vstupte.htm 

 www.vmp.cz 

 http://www.vagonarske-muzeum.cz/;  

 http://cile.jedemetaky.cz/cile/informace/257-vagonarske-

muzeum-studenka 

 http://zamek.kunin.cz/ 

 http://www.zamek-hradec.cz/historie/ 

 http://www.kravare.cz/o-meste/zamek-a-muzeum/ 

 http://www.hrady.cz/?OID=1036,  

 http://www.muzeum-sumperk.cz/zarizeni/lovecko-lesnicke-

muzeum-v-usove/ 

 http://www.zlatychlum.cz/ 

 http://akce.sovinec.cz/ 

 www.jeseniky-praded.cz 

 www.toursim.cz 

 obrázek z titulní strany - vlastní 
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