OBCE A JEJICH ZAJÍMAVOSTI
BĚLÁ 				

www.obecbela.cz

První písemnou zprávou o existenci obce je z roku 1349. Ves byla ve 14. a 15. století v majetku
vladyckého rodu. Bělá byla 1. 1. 1979 sloučena s Chuchelnou a dnes je opět samostatnou obcí.
Kostel sv. Jana Křtitele (GPS: 49°58‘24.51“N,18°8‘57.8“E)
Filiální kostel vysvěcený v r. 1933 s umělou lurdskou jeskyňkou a sochou Panny Marie Lurdské.
Hájenka u Chmelíka - pstruží farma (GPS: 49°57‘55.80“N 18°09‘10.13“E) Stará myslivna rodiny
Rothchildů z roku 1896 se pstruží farmou. Umístěna cca 1 km za obcí Bělá směrem na obec Závada.
Návštěvníci si zde mohou vychutnat rybí pochoutky, které si mohou ulovit i sami.
Kontakt: tel.: 553 650 161
Priessnitzové koupele (GPS: 49°58‘18.38“N, 18°9‘6.28“E)
Od roku 2004 lze v obci Bělá navštěvovat léčebné bazénky, založené na Priessnitzové metodě. Bazénky se
nacházejí v příjemném prostředí, obklopeném přírodou. Větší bazének slouží jako venkovní koupel dolních
končetin., menší pro koupel horních končetin.

BOHUSLAVICE

HAŤ

				

Stuhalův dub

Přírodní památka, 400 let starý dub stojí za obcí vlevo od cyklotrasy směrem na Chuchelnou. Kolem stromu
kdysi vedla kupecká cesta.
Hřebčín AMONA (GPS: 49°57‘20.89“N; 18°6‘19.25“E)
Zaměřen na chov historicky jedinečných trakénských (východopruských) koní a výkonných kříženců. Ti se
dnes umísťují v největších překážkových dostizích a na olympijských hrách. Jezdecký klub zajišťuje i agroturistiku, ekologické zemědělství a ukázky tradičních řemesel venkova.
Kontakt: Borová 125, 74723 Bolatice, tel.: 553 654 572, 777 269 849

			

www.bolatice.cz

První písemná zmínka o obci je z roku 1250, v dopise papeže Inocence IV., který území obce
odkazuje cisterciáckému klášteru na Velehradě. Součástí obce je osada Borová. Starobylá slezská obec leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km na severovýchod od města Kravaře, nedaleko
hranic s Polskem.
Koupaliště (GPS: 49°57‘4.9“N; 18°5‘1“E)
Sportovně-rekreační areál jehož součástí je bazén 30x25 m, bazén pro neplavce a dětské brouzdaliště.
K dispozici je beach volejbal, volejbal, nohejbal, ruské kuželky, kriket, petanque, stolní tenis, badminton,
soft tenis. Dále je součástí areálu i sauna, fitnescentrum, půjčovna kol a restaurace.
Kontakt: Ke koupališti 630, 747 23 Bolatice, tel.: 553 655 188, www.penzionbolatice.net
Skanzen lidových tradic a řemesel (GPS: 49°57‘8.98“N,18°5‘4.3“E)
Skanzen byl vybudován v roce 2002. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout obytné části domu (jizbu,
kuchyň, místnost služky), prádelnu, stáj pro koně, chlév pro krávy, srubek (špýchar) aj. V dalších dvou místnostech se mohou seznámit s řemeslnými nástroji, zemědělskými stroji a nářadím, používaným na statku.

Kontakt: ul. Svobody, 747 23 Bolatice, tel.: 553 654 999
Kostel sv. Stanislava (GPS: 49°57‘7.97“N; 18°5‘4.88“E)
Kostel postavený v Bolaticích roku 1703 je zasvěcen sv. Stanislavu, polskému patronovi, na paměť návštěvy
obce polským králem Janen Sobieským v r. 1682 při jeho tažení na pomoc Vídni obležené Turky. V roce
1992 byl znovu opraven, v letech 1999 - 2001 prošly generální opravou obě věže i střecha kostela.
Zámek (GPS: 49°57‘8.3“N,18°4‘52.98“E)
Barokní zámek s raně barokním portálem byl postaven v letech 1724 - 1748. V současné době je zámek po
celkové rekonstrukci a stal se sídlem obecního úřadu.
Kontakt: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Chuchelenský les - Naučná stezka (GPS: 49°57‘37.68“N; 18°6‘33.58“E)		
Značená stezka začíná a končí v Borové, je dlouhá asi 6 km. Návštěvníci se mohou projít lesem, zastavit se
na 2 odpočívadlech, na jednom pramení i potok Zbojnička. V průběhu trasy se mohou seznamovat pomocí
cedulek a tabulí s flórou a faunou tohoto lesa.

HLUČÍN

		

		

www.hnevosice.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1288, původně zde byl dvůr s tvrzí. Obec se
nachází v severní části okresu Opava při státní hranici s Polskem. Hněvošice leží na historické
trase spojující Opavu s Ratiboří.
Kostel Krista Dobrého Pastýře (GPS: 50°0‘17.49“N, 18°0‘44.37“E)
Novodobá stavba, která je významnou stavební dominantou obce.
Kostel sv. Petra a Pavla (GPS: 50°0‘20.25“N, 18°0‘35.95“E)
Barokní dřevěný kostel z roku 1730, který obnoven byl v roce 1842. Vnitřní zařízení pochází většinou z 30. let 18. století.
Přírodní rezervace Hněvošický háj (GPS: 50°0‘1.51“N,18°0‘1.89“E)
Přírodní rezervace - dubohabrový porost s křovitým patrem a bohatou karpatskou květenou.

KOZMICE 			

KRAVAŘE 			

DARKOVICE

		

www.darkovice.cz

První písemná zmínka o obci Darkovice pochází z roku 1250. Jedná se o listinu papeže Inocence,
která dokládá, že český král Václav I. daroval obec cisterciáckému klášteru na Velehradě
Přírodní koupaliště (GPS: 49°56‘13.68“N; 18°12‘56.42“E)
V západní části obce se nachází sportovně rekreační areál s přírodním koupalištěm. V rámci tohoto koupaliště je vybudovaný i menší sportovní komplex, kde se nalézá hřiště pro beach volleyball, dětské minicentrum a restaurace. Před koupalištěm je bludný kámen.
kontakt: Společenská 6, 747 17 Darkovice, tel. 595 051 105
Kostel sv. Hedviky (GPS: 49°56‘25.78“N, 18°13‘28.57“E)
Kostel sv. Hedviky je dominantou obce. Byl posvěcen 3.7.2005. Křížová cesta je dílem akademického
malíře Milivoje Husáka.

Hošťálkovice leží na soutoku řek Opavy a Odry. Nejstarší německy psaná listina z roku 1377,
týkající se dělení Opavska, zmiňuje i ves Hošťálkovice. V roce 1832 byl na místě tvrze vystavěn
empírový zámek. Výrazným objektem a celoměstskou dominantou je televizní vysílač. Přírodní útvar kolem řek
Odry a Opavy je navržen jako biokoridor a biocentrum. Obec je nyní administrativně městkou částí Ostravy.
Kostel Všech svatých (GPS: 49°50‘52.27“N, 18°12‘49.34“E)
Kostel z roku 1793, rekonstruovaný do dnešní podoby v r. 1903. Ve věži zvon Petr, odlitý v r. 1668.

CHLEBIČOV

DOLNÍ BENEŠOV

www.dolnibenesov.cz

Listem českého krále Vladislava Jagellonského bylo r. 1493 povýšeno na městečko i s udělením
práva jarmarku. Město Dolní Benešov se rozkládá na levém toku řeky Opavy, mezi městy Opavou
a Ostravou. Návštěvníci města mohou využít příjemné procházky kolem řady rybníků, z nichž největší je
rybník Nezmar.
Restaurace Sport - sportovně oddechové centrum (GPS: 49°55‘10.36“N; 18°6‘51.14“E)
Sportovně oddechové centrum nabízí 2 bowlingové dráhy, squash, fitness a restauraci s venkovním posezením.
Kontakt: náměstí Svobody 82, 747 22 Dolní Benešov tel. 724 330 801
Sportovní letiště v Dolním Benešově – Zábřehu (GPS: 49°55‘41.99“N,18°4‘41.99“E)
Zde je možno zajistit vyhlídkové lety či seskoky padákem. Seskoky zájemců probíhají na cvičných padácích
typu křídlo z výšky 1 100 až 1 200 metrů nad zemí s automatickým otevřením padáku.
Kontakt: letiště Zábřeh, 747 22 Dolní Benešov, tel.: 553 655 077, www.lkza.cz
Kostel sv. Martina (GPS: 49°55‘8.36“N, 18°6‘48.65“E)
Kostel byl postaven v roce 1678 na místě původního dřevěného kostela. V letech 1723 byla přistavěna
kaple sv. Josefa. V létech 1812 – 1814 došlo k úpravám interiéru kostela. V letech 1843-1844 byly instalovány varhany z dílny opavského varhaníka Karla Kuttlera. Poslední velké stavební úpravy probíhaly v letech
1861 – 1863 a to výstavbou kostelní věže.
Zámek (GPS: 49°55‘1.05“N,18°6‘55.71“E)
Klasicistní zámek ve středu obce sestávající ze dvou objektů. Jádro zámku je ze 16. stolení a v 17. stol.
k němu byla přistavěna dvoupatrová barokní budova. Z původní tvrze se zachoval kamenný portál z r.
1498 se znakem pánů z Drahotuš. Součástí budov je zámecká kaple, která slouží jako lapidárium. Součástí zámku je také anglický park o rozloze 1,7 ha. Vedle cechovních insignií jsou zde vystaveny originály
barokních soch Immaculaty a Jana Nepomuckého. V parku je umístěn Památník Cypriána Lelka - buditele
slezského národa. Dnes je zámek sídlem městského úřadu.
Kontakt: Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov, tel.: 553 651 285

www.hostalkovice.cz

CHUCHELNÁ

www.chuchelna.com

První písemná zmínka o obci, nacházející se na česko-polské hranici, je z roku 1377. Počátkem
17. století se Chuchelná dostala do rukou rodiny Lichnovských z Veštic. Tento knížecí rod,
jehož hlavním rodovým sídlem byl Hradec nad Moravicí, učinil z Chuchelné centrum jednoho jejich panství.
V rukou Lichnovských zůstaly tyto i další majetky až do roku 1945.
Roubené špýchary - Dva roubené špýchary.
Hrobka Lichnovských - kaple sv. Kříže (GPS: 49°59‘13.37“N, 18°7‘7.14“E)
Romantizující osmiboká centrální stavba z neomítnutého režného zdiva z konce 19. století. V kapli jsou
uloženy ostatky Marie, princezny von Croy a knížete Karla Maxe Lichnovského.
Zámek Lichnovských (GPS: 49°59‘17.19“N,18°7‘4.19“E)
Raně barokní zámek ze 17. století byl postaven Jiřím Lichnovským. Roku 1853 byl přistaven Dům kavalírů
k ubytování hostů. Zámek sloužil jako lovecká rezidence, navštívil jej německý císař Vilém II. V parku byla
postavena v 19. století hrobka knížat Lichnovských. Od roku 1952 je zde rehabilitační ústav. V areálu
zámku se nachází také zámecký park o rozloze 5,5 ha.

www.petrkovice.eu

První písemná zmínka o existenci obce pochází až z roku 1377. V Petřkovicích byla zahájena
první hlubinná těžba kamenného uhlí v regionu - 1782. Těžba byla definitivně ukončena v r.
1986. Dnes se v areálu bývalého dolu Anselm nachází Hornické muzeum. Obec byla připojena k ČSR v roce
1920. Obec je nyní administrativně městkou částí Ostravy.
Lanové centrum PROUD (GPS: 49°51‘59.11“N,18°15‘41.27“E)
Programy v Lanovém centru PROUD v Ostravě jsou určeny pro širokou veřejnost, studenty a rodiny s dětmi. Během
dne čeká pestrý program nejen na děti, ale i jejich rodiče. Během programů se můžete zdolávat lanové překážky.
Kontakt: Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava – Petřkovice, tel.: 596 131 953, www.lanovecentrum.cz/ostrava
Hornické muzeum OKD (GPS: 49°51‘59.11“N,18°15‘41.27“E)
Hornické muzeum při západním úpatí vrcholu Landek (280 m.n.m) je největším hornickým skanzenem
v České republice. Jeho areál je tvořen prostorem a objekty bývalého Dolu Anselm, dříve také Masaryk či
Eduard Urx. Vrchol Landek s výchozy slojí černého uhlí a jeho nejbližší okolí bylo v roce 1992 vyhlášeno za
Národní přírodní památkou. Byla zde nalezena paleotická soška tzv. Landecké venuše. Samotné muzeum je
tvořeno několika expozicemi. Pro návštěvníky, ale hlavně děti, je nejzajímavější sfárání do pomyslného dolu
originálním výtahem. Zde mohou na vlastní oči vidět podmínky a způsoby práce v dole.
Kontakt: Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava – Petřkovice, tel.: 596 131 803, 596 131 804, www.muzeumokd.cz

ŠTĚPÁNKOVICE

www.stepankovice.cz

První písemná zmínka je z roku 1265. Obec leží v Hlučínské pahorkatině. severního předhůří
výběžků nízkého Jeseníku.
Kostel sv. Kateřiny (GPS: 49°57‘32.92“N, 18°2‘9.07“E)
Farní kostel z r. 1756, později nahrazen novostavbou s historizujícím vybavením.

HŘEBČÍN ALBERTOVEC (GPS: 49°57‘54.75“N,18°3‘56.81“E)
Původní vrchnostenský dvůr zde byl vybudován v roce 1818. Špičkoví koně z této chovatelské stanice trvale
obsazují přední příčky na šampionátech. Hřebčín je známý chovem vyšlechtěného plemene trakénu. Chov
těchto koní je zcela ojedinělý a Albertovec s ním dosáhl význačného uznání i ve světě.
Kontakt: Albertovec 297, 747 28 Štěpánkovice, tel. 553 654 774, www.albertovec.cz
Špýchar (GPS: 49°57‘45.84“N, 18°2‘10.14“E)
Špýchar (srubek) u Františka Ondrufa - Kontakt: Hlavní 59, Štěpánkovice

www.kravare.cz

TŘEBOM

PÍŠŤ 		

		

www.pist.cz

První písemná zpráva o existenci obce je z roku 1228. Obec Píšť se nachází v severovýchodní
příhraniční části opavského okresu, v mírně zvlněné krajině Hlučínské pahorkatiny.
Koupaliště se sportovním areálem a minigolfem (GPS:49°58‘35.23“N,18°11‘9.22“E)
Ve sportovně - rekreačním areálu koupaliště najdete udržovanou travnatou plochu, tenisové kurty, osvětlený
minigolf. V sousedství koupaliště je hřiště fotbalového klubu SLAVIA Píšť a hřiště s umělým povrchem, umožňující všechny míčové sporty. Součástí sportovně-rekreačního areálu je známá stometrová střelnice.
Kontakt: Píšť 514, 747 18 Píšť, tel.: 595 055 238, www.pist.cz/koupaliste/
Kostel sv. Vavřince - Mariánské poutní místo (GPS: 49°58‘42.32“N, 18°11‘39.52“E)
Historickou dominantou obce je kostel sv. Vavřince, který byl postaven v roce 1743, dnes Mariánské poutní místo,
které ustanovil v r. 2002 biskup ostravsko-opavský. Dochovaly se zde barokní sochy sv. Petra a Pavla a soubor pěti
obrazů z roku 1784 od opavského malíře F. Lichta. V hlavním oltáři kostela sv. Vavřince je umístěn obraz Matky
Boží, který je starý asi 280 let a v rice 2001 proběhla jeho korunovace papežskými korunkami. V roce 2003 byla
dokončena v areálu poutního místa venkovní Křížová cesta keramických reliéfů s oddechovou a parkovou částí.
Národní přírodní památka Hranečník (GPS: 49°58‘57.15“N,18°9‘59.8“E)
Národní přírodní památka - převažující dubo-borový porost s hnízdišti volavky popelavé.
Sluneční parkové hodiny (GPS: 49°58‘42“N,18°11‘37“E)
Sluneční parkové hodiny na ploše 16 x 47 metrů jsou v době svého vzniku největšími slunečními hodinami
tohoto provedení ve střední Evropě. Využívají jeden ze symbolů obce Píšť, lilii, erbovního znaku pánů ze Zvole,
majitelů obce v 16. století. Postaveny byly v roce 2005 v centru obce, v blízkosti kostela a obecního úřadu.

www.trebom.cz

První písemná zpráva pochází z roku 1349. V roce 1621
získali obec řád německých rytířů. Obec se nachází poblíž
polsko-českých hranic.
Kostel sv. Jiří (GPS: 50°2‘51.42“N, 18°1‘36.05“E)
Kostel z r. 1785 s křtitelnicí - národní kulturní památka.

VELKÉ HOŠTICE

www.hostice.cz

První písemná zmínka o existenci obce je z roku 1228. Obec se nachází 5 km východně od
okresního města Opava. Archeologické průzkumy, které byly na území provedeny, potvrdily život
na tomto území již v 9. - 12. století.
Kostel sv. Jana Křtitele (GPS: 49°56‘2.22“N, 17°58‘23.65“E)
Kostel vystavěný barokním slohu z roku 1773 ostravským stavitelem Jakubem Pánkem a s freskami od
malíře Sebastianiho.
Pěchotní srub Křižovatka (GPS: 49°56‘14.84“N, 17°57‘18.36“E)
Součást opevnění ze 30. let 20. století.
Kontakt: tel.: 553 764 112
Zámek (GPS: 49° 55‘ 60.00“N, 17° 58‘ 20.00“ E)
V roce 1754 zakoupil Velké Hoštice Ignác Dominik hrabě Chorýnský z Ledské, který nechal na místě původního šlechtického sídla postavit v 60. letech 18. století nový pozdně barokní zámek s bohatým rokokovým
dekorem podle plánů stavitele Jakuba Panka. V současnosti je zde umístěna archeologická výstava, ve
sklepních prostorách funguje vinotéka a v okolí zámku je nádherný park.
Kontakt: Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice

Město Kravaře vzniklo kolem r. 1224 v údolní nivě řeky Opavy. Během staletí se stalo centrem
malého panství východní části Opavska, které nejvíce proslavil rod svobodných pánů z Eichendorfu. Ten nechal v l. 1721-1728 přestavět kravařský zámek v duchu vrcholného baroka a založil přilehlý
anglický park, dnes upravený pro účely golfového hřiště. V zámku je instalovaná expozice věnovaná právě životu
Eichendorfů i historii Kravař.
Buly Aréna (GPS: 49°55‘59.46“N, 18°1‘49.60“E)
Buly Aréna nabízí ledovou plochu, tenisovou halu, bowlingovou dráhu, saunu, fitness a hotel s restaurací.
Spolu s Centrem pohybových aktivit, které nabízí krytý vodní svět, představuje Buly aréna skvělé zázemí pro
aktivní sport i rekreaci.
Kontakt: Kostelní 2061/28a, 747 21 Kravaře, tel.: 553 653 937, www.bulyarena.cz
Centrum pohybových aktivit (GPS: 49°55‘59.46“N, 18°1‘49.60“E)
Krytý vodní svět, ve kterém naleznete tobogán dlouhý 64 metry, dvě 25 metrové plavecké dráhy, tři dětské bazény,whirpool, masážní lavici, vodní hřib, chrliče a divokou řeku. Dále je k dispozici sauna a parní kabina. Těsné spojení se sportovním komplexem Buly Arény nabízí možnost dalšího sportovního vyžití včetně ubytování a stravování.
Kontakt: Kostelní 2061/28a, 747 21Kravaře, tel.: 553 777 911, 739 456 723, www.kravare.cz
Zámecký golf club Kravaře (GPS: 49°55‘44.02“N,17°59‘57.19“E)
Zámecký golf club Kravaře je citlivě zasazen do anglického parku kolem barokního zámku a staleté stromy a
mnohé vodní toky určují jedinečný charakter tohoto hřiště. V současné době dochází k jeho rozšíření z 9-ti na
18-ti jamkové hřiště, které je určeno nejen profesionálům, ale zejména všem, kteří si chtějí tento atraktivní
sport vyzkoušet.
Kontakt: Alejní 26, 747 21 Kravaře, tel.: 553 673 202, www.golf-kravare.cz
Farní kostel sv. Bartoloměje (GPS: 49°55‘57.7“N; 18°0‘15.33“E)
Novogotický farní kostel z let 1894-1896. Postaven významným místním stavitelem Josefem Seyfriedem
Kontakt: Petra z Kravař 7, 747 21 Kravaře
Kostel sv. Mikuláše (GPS: 49°55‘52.84“N, 18°1‘51.51“E)
Filiální kostel z r. 1928, postaven místním rodákem Franzem Luzarem
Kontakt: Kostelní ul., 747 21 Kravaře - Kouty

První písemné zprávy potvrzují existenci obce pocházejí z roku 1349. Od roku 1676 byl Rohov majetkem
K. M. Lichnovského. Od roku 1975 byla obec správně přičleněna k Sudicím, dnes je opět samostatnou obcí.
Kaple sv. Petra a Pavla (50°0‘52.96“N, 18°4‘23.39“E)
Kaple z r. 1932 postavena za pomoci dobrovolných příspěvků místních občanů. Cihly na stavbu dováželi
místní sedláci koňskými povozy až z Kietrze (dnešní Polsko, tehdy patřilo Německu). Celá kaple je postavena z 44 500 kusů pálených cihel.Vnitřní vybavení kaple tvoří hlavně oltář v gotickém stylu, sousoší sv.
apoštolů Petra a Pavla a socha královny Panny Marie Lurdské, umístěna na vršku oltáře.
Kontakt: Hlavní 23, Rohov
Stará stáj (GPS: 50°0‘56.19“N, 18°4‘7.19“E)
Objekt je zajímavý z hlediska architektonického řešení – je vybudován z režných cihel a v průčelích dosud
nebyl zásadním způsobem narušen.
Kontakt: Opavská ul., 747 25 Rohov

První doložená písemná zmínka pochází z roku 1270, kdy zdejší osídlení připadlo k majetku
Velehradského kláštera. Obec se rozkládá po úbočích údolní kotliny potoku Bečva v Hlučínské
pahorkatině.
Přírodní koupaliště (GPS: 49°56‘57.38“N; 18°12‘16.55“E)
Přírodní koupaliště ve východní části obce.
Kontakt: Sportovní 6, 747 20 Vřesina, tel.: 595 031 103
Kostel Sv. Viléma Aquilánského (GPS: 49°56‘44.65“N; 18°11‘24“E)
Byl postaven v roce 1930 stavitelem Luzarem z Koutů u Kravař ve slohu románsko - moderním. Je pokryt
břidlou, věž měděným plechem. Je 28 m dlouhý, 14 m široký a věž je 40 m vysoká a má 6 zvonů. Stavba byla
realizována v době krize za neuvěřitelně krátkou dobu 5 měsíců. V roce 2004 proběhla rekonstrukce kostela.

Zámek a zámecký park (GPS: 49°55‘43.47“N,17°59‘56.98“E)

Statek (GPS: 50°0‘51.77“N, 18°4‘27.62“E)

Přírodní rezervace Dařanec (GPS: 49°57‘30.72“N,18°11‘44.37“E)

Vrcholně barokní zámek přestavěn v l. 1721-28. V 1. patře zámku je instalovaná barokní a etnografická expozice dokumentující život majitelů zámku v 18. stol. i obyčejných lidí na Hlučínsku v 19. stol. Nově jsou zde vystaveny vzácné koutské
korouhve z počátku 19. stol., restaurovány r. 2006. Zámek obklopuje 19 ha anglický park založený už v 18. stol.
Kontakt: Alejní 24, 747 21 Kravaře, tel.: 553 671 201, www.kravare.cz

ROHOV

www.lhotka.mmo.cz

Obec vznikla na přelomu 13. a 14. století. První písemná zpráva pochází
z roku 1464.
Kaple byla postavena v roce 1889. Za panství Rotschildů, kteří byly majiteli vítkovických železáren se Lhotka změnila v dělnickou obec. Obec je nyní administrativně městkou částí Ostravy.
Kaple sv. Urbana (GPS: 49°51‘25.03“N, 18°13‘46.97“E)
Kaple z roku 1889.

LUDGEŘOVICE

www.ludgerovice.cz

První písemné zmínky o obci pocházejí z r. 1303. Součástí obce je i osada Vrablovec. Leží
v mírně zvlněné lesnaté krajině na východním okraji Oderských vrchů
Kaskáda rybníků (GPS: 49°52‘42.02“N, 18°14‘20.20“E)
V této malebné rekreační oblasti je možnost rybolovu, ale také rekreační běh, jízda na kole, sběr lesních
plodů, v zimě pak bruslení.
Chrám sv. Mikuláše (GPS: 49°53‘28.13“N, 18°14‘21.99“E)
Novogotický chrám byl postaven v letech 1906 a 1907. Jedná se o podélnou jednolodní stavbu postavenou částečně
z režných a částečně z glazovaných cihel. Hranolová věž dosahuje výšky 75 metrů. V interiéru velké varhany z roku 1932.
Kaplička - tzv. „Švédská kaplička“ (GPS: 49°52‘55.04“N, 18°14‘22.98“E)
Památkově chráněná kaplička na Vrablovecké ulice. Švédové tu byli při svém tažení v třicetileté válce
dvakrát a pod kapličkou leží ti, kteří tu padli.

www.malehostice.cz

První dochovaná písemná zpráva o existenci obce pochází až z roku 1230.
K ČSR byla připojena v r. 1921. Malé Hoštice, ke kterým náležela i osada
Pusté Jakartice, byly v r. 1970 připojeny k Opavě jako samostatná městská část.
Kaple panny Marie Lurdské - Kaple z r. 1888.
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kaple z r. 1656.

MARKVARTOVICE

www.markvartovice.cz

První písemná zpráva o obci pochází z roku 1377, kdy Markvartovice držel
jistý Rosat, lesník opavských knížat Hanuše a Mikuláše.
Dřevěný srub - Doklad lidové architektury.
Kaple Nejsvětější Trojice
Raně barokní kaple z r. 1657, byla za války vybombardována a obnovena po r. 1945.

OLDŘIŠOV

www.oldřišov.cz

První zpráva o něm pochází už z roku 1234, kdy moravský markrabě Přemysl
osvobodil tvrz a statek v Oldřišově. Obec leží několik kilometrů od Opavy
v bezprostřední blízkosti polské hranice. Je jednou z nejstarších obcí na Hlučínsku.
Kostel Narození P. Marie (GPS: 49°59‘33.87“N, 17°57‘55.86“E)
Farní kostel z r. 1670.

VŘESINA

www.vresina-u-hlucina.cz

Státní přírodní rezervace vyhlášená r. 1969 - lesní porost habrodubového lesa a buků s výskytem vzácné
flóry a s výměrou 33 hektarů. Rezervace Dařanec se rozkládá na mírně svažitém terénu a tedy vhodném pro
relaxační procházky. Území leží po pravé straně státní silnice z Vřesiny do Píště. Původní majitelé panství si
zde nechávali vysazovat tzv. hraniční duby, z nichž některé přetrvaly dodnes. Mezi ně patří i Mechtildin dub
čili „Mechtilden eiche“, v jehož blízkosti je bludný kámen ze skandinávské ruly.
Studánka (GPS: 49°56‘10.288“N, 18°11‘6.025“E)
Lesní studánka na jihozápadním okraji obce – možnost občerstvení a odpočinku na okraji lesa při procházce či vyjížďce na kole – leží na chystané cyklotrase „ZV“.

www.sluzovice.cz

První písemné zprávy o obci pocházejí z roku 1349. Obec a její místní
část Vrbka leží necelých 9 km od města Opavy a necelé 4 km od hranice
s Polskem. Obě dvě obce byly sloučeny k 1. 1. 1979.
Kaple Navštívení Panny Marie (GPS: 49°59‘19.19“N, 17°59‘46.25“E)
Dominanta obce, novodobá kaple z roku 1997.

STRAHOVICE

www.strahovice.cz

První písemná zmínka o strahovácích je z roku 1349. Obec leží v severní
části okresu Opava na hranici s Polskem. Strahovice opřádá i pohádková
minulost, kdy se do bezedné bažiny Hodinového dolu propadl zámek a po zmlklém
životě se ozýval slyšitelný tikot hodin. Dnes v tomto místě vyvěrá pramenitá voda.
Špýchary - Dva roubené špýchary z 19. století.
Kostel sv. Augustina (GPS: 50°0‘8.97“N, 18°5‘13.86“E)
Farní kostel z let 1921-24.
Kaple Panny Marie Schonstattské (GPS: 50°0‘6.23“N, 18°5‘22.46“E)
Novogotická stavba postavená okolo roku 1920 z červených režných cihel.

SUDICE

www.obec-sudice.cz

První písemná zmínka o Sudicích je z roku 1327, kdy opavský kníže Mikuláš II. prodal obec ratibořským dominikánům. Obec se nachází v malebném pohraničním údolí Sudického výběžku.
Chrám sv. Jana Křtitele (GPS: 50°2‘1.03“N, 18°4‘1.23“E)
Chrám sv. Jana Křtitele je zmenšenou a poněkud pozměněnou kopií Dómu v Kolíně nad
Rýnem. Stavba z roku 1906 v pseudogotickém slohu představuje ústřední část celého
areálu, ke kterému ještě patří ohradní zeď s branou, hrobka, fara a hospodářské budovy.
Celý tento areál je od roku 1990 kulturní památkou. Chrám i faru prováděl stavitel kostelů ve Slezsku Josef Siefried
z Kravař. Všechny obrazy, i křížovou cestu, maloval hlučínský rodák Jan Bochenek v letech 1902 - 1910.

ŠILHEŘOVICE

MALÉ HOŠTICE

www.rohov.cz

Areál statku z r. 1861 - charakteristický zděný opavský lidový dům s portikem , který je dokladem bytové kultury vesnice 2. poloviny 19. století. Areál statku je kulturní památkou.
Kontakt: Hlavní 20, 747 25 Rohov
Špýchary (50°0‘56.119“N, 18°4‘10.548“E)
V obci se dochovaly roubené špýchary z 18. a 19. století., například u domu č. 47.
Kontakt: Hlavní 47, 747 25 Rohov

SLUŽOVICE

www.chlebicov.cz

První písemná zmínka o Chlebičovu pochází z roku 1250, kdy byl majetkem cisterciáckého
kláštera na Velehradě. Podle pověsti založil obec mnich Chlebiš. Leží nad říčními terasami řeky
Opavy v mírně zvlněné zemědělské krajině.
Koupaliště (GPS: 49°57‘26.22“N; 17°58‘16.9“E)
Požární nádrž upravená na koupaliště.
Kaple Panny Marie Růžencové (GPS: 49°57‘34.34“N; 17°58‘9.45“E)
Kaple Panny Marie Růžencové byla dokončena v roce 1895.
Její rekonstrukce proběhla v roce 1997. V její blízkosti je k vidění bludný kámen.

PETŘKOVICE 		

www.kozmice.cz

V nejstarším dokumentu jsou Kozmice pojmenovány jako „Kosmicze“. Tento dokument pochází z r.
1349. Kozmice dostaly svůj název, tak jako mnohé jiné vesnice, od křestních jmen svých zakladatelů. Obec je odvozena od křestního jména „Kozma“.
Kostel sv. Floriána (GPS: 49°54‘42.74“N, 18°9‘17.44“E)
Stavba zahájena r. 1934 a byla dokončena v r. 1936. Za 2. sv. války byl částečně zničen. V kostele se nachází
malovaná křížová cesta v životní velikosti.
Stodola s ohradní zdí (GPS: 49°54‘53.70“N, 18°9‘13.19“E)
Památkově chráněná stodola s cihlovou ohradní zdí z konce 19. století.

LHOTKA

HOŠŤÁLKOVICE

www.koberice.cz

Údajná nejstarší zmínka o Kobeřicích pochází z roku 1183. Jde však o falsifikát ze 13. století.
Potvrzená písemná zmínka o obci je z roku 1236, kdy moravský markrabí Přemysl potvrdil obec
za majetek hrobnické komendě johanistického řádu.
Špýchary (GPS: 49°59‘15.92“N; 18°3‘16.19“E)
Soubor 13 roubených špýcharů z 18. a 19. stol. v Mlýnské ulici.
Kostel Nanebevzetí P. Marie (GPS: 49°59‘8.30“N, 18°3‘4.70“E)
Novogotický farní kostel z r. 1895 postavený na místě starého dřevěného kostela se zvony, které pocházejí
z let 1487 a 1499.
Sádrovcový povrchový důl (GPS: 49°59‘59.18“N,18°2‘8.46“E)
Ložisko sádrovce je uloženo v opavské pánvi, která tvoří součást karpatské předhlubně. Ložisko u Kobeřic
bylo otevřeno v roce 1963 a těží se dodnes.

www.hlucin.cz

Město Hlučín bylo založeno roku 1256 českým králem Přemyslem Otakarem II. Město patří
k přirozeným centrům regionu. V historii byly k městu připojovány a opět od něj oddělovány
menší obce. V současnosti Hlučín zahrnuje také městské části Bobrovníky a Darkovičky.
Sportovně rekreační areál - Hlučínské jezero (GPS: 49°53‘47.79“N,18°10‘8.9“E)
Rozsáhlý areál vodních sportů je umístěn u přírodního jezero o rozloze 140 ha s travnatými plážemi. Nabízí všechny
možnosti spojené s koupáním a vodními sporty (windsurfing, plážový volejbal, půjčovna loděk a vodních kol, vodní
vlek – vodní lyže, tenis, volejbal, fotbal, minigolf). Jsou zde rovněž skvělé podmínky pro rybaření.
Kontakt: tel.: 595 041 311, www.sra-hlucin.cz
Sportovní hala Hlučín (GPS: 49°53‘58.94“N; 18°11‘37.89“E)
Hala je vybavena veškerým zařízením umožňující pořádání regulérních zápasů v basketbalu, volejbalu,házené, sálové kopané. K dispozici je bowling, sauna, solárium.
Kontakt: Tyršova 5, 748 01 Hlučín, tel.: 595 043 677, www.sra-hlucin.cz
Areál čs. opevnění v Hlučíně – Darkovičkách (GPS: 49°55‘31.48“N,18°13‘15.26“E)
Ojedinělý obranný systém je unikátní a jedinečná, evropsky ceněná, technická a stavební památka. Pevnost
„Alej“ je nejlépe obnoveným pěchotním srubem v České republice, skládá se ze tří pevnosti a jedné pevnůstky. Výzbroj a vybavení opevnění je autentické z rokem 1938. Všechny objekty spojuje naučná stezka.
Kontakt: Hlučín-Darkovičky, tel.: 595 051 110, www.szmo.cz
Zámek - Muzeum Hlučínska (GPS: 49°53‘47.17“N; 18°11‘6.77“E)
Původně pozdně gotický zámek z počátku 16. století dnes tvoří trojkřídlá jednoposchoďová budova. V jeho
prostorech je umístěno Muzeum Hlučínska, které je zaměřeno na město Hlučín a region Hlučínska v jeho
historických hranicích.
Kontakt: Zámecká 4 , 748 01 Hlučín, tel.: 595 041 337, www.muzeum.hlucin.com
Dětský ranč Hlučín (GPS: 49°53‘40.52“N,18°10‘56.51“E)
Dětský ranč v areálu o rozloze 12,4 ha provozuje hipoterapii zaměřenou na léčbu vybraných nemocí
a rekondiční ježdění pro veřejnost.
Kontakt: Celní 1, 748 01 Hlučín, tel.: 595 043 033, www.drh.ic.cz

HNĚVOŠICE

KOBEŘICE 		

www.obechat.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250. Hať leží v severovýchodní části okres Opava příhraniční části s Polskem v mírném údolí potoka Bečva v typicky zemědělské krajině polí Hlučínské
pahorkatiny a je dlouhá 4 km. Cykloturistická trasa vede krásným prostředím a nenáročným terénem.
Kostel sv. Matouše (GPS: 49°56‘53.34“N, 18°14‘11.99“E)
Kostel z r. 1731, jednolodní stavba s hlavním oltářem a bočními oltáři sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého z 19. století.
Jezdecký klub Červánek (GPS: 49°56‘48.19“N; 18°15‘19.55“E)
Volná jízda krajinou, western i jízda v kočáře, voltiž i hipoterapie.
Kontakt: Lipová 71, 747 16 Hať, tel.: 595 056 004

www.bohuslaviceuhlucina.cz

První písemná zmínka o obci Bohuslavice je z roku 1288, v té době patřila k panství mocného
rodu pánů z Kravař, kteří se v jedné rodové linii označovali přídomkem „z Bohuslavic“. V katastru obce se nachází celkem 8 rybníků, které jsou všechny k chovu ryb, a to především kaprů.
Kostel Nejsvětější Trojice (GPS: 49°56‘33.04“N; 18°7‘42.34“E)		
Farní kostel vysvěcený v r. 1747 s věží přistavěnou koncem 18. stol., která je umístěna na nezvyklé východní
straně. Společně s ohradní zdí a přilehlou kapličkou z 2. pol. 19. století je státem chráněnou kulturní
památkou. Interiér je vyzdoben freskami opavského malíře z 18. století Josefa Matyáše Lasslera a obrazy
křížové cesty, kterou namaloval p. Vincenc Hurník, dlouholetý bohuslavický farář.

BOLATICE

Koutské a Zábřežské louky (GPS: 49°55‘12.99“N,18°4‘34.29“E)
Přírodní rezervace - rašelinné louky s význačnými mokřadními společenstvy rostlin. Byla vyhlášena v roce
1973 a v roce 1997 podstatně rozšířena na plochu 375,70 ha. Přírodní rezervace je ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, luhů a rozptýlené zeleně se zbytky slepých, mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných
tůní v nivě řeky Opavy. Je to biotop ohrožených a velmi vzácných druhů živočichů a rostlin.

www.silherovice.cz

První písemnou zprávou o existenci Šilheřovic je listina z roku 1377 o rozdělení majetku vévody
Mikuláše II. Obec leží na staré obchodní stezce vedoucí z Polska do moravského vnitrozemí a je
z větší poloviny obklopena přírodní rezervací pralesního typu zvanou Černý les. V 98 hektarovém anglickém
parku je 18-ti jamkové golfové hřiště Park Golf Clubu Ostrava otevřené od roku 1970. V téměř tisícihektarovém lese je známá Bažantnice založená lesmistrem Exnerem.
Park Golf Club (GPS: 49°55‘44.16“N,18°16‘51.63“E)
Park Golf Club patří mezi nejkrásnější golfové hřiště v České republice. 18-ti jamkové hřiště se nachází
v nádherném prostředí zámeckého parku a je místem konání velmi důležitých golfových soutěží.
Kontakt: Dolní 412, 747 15 Šilheřovice, tel.: 595 054 144, www.golf-ostrava.cz
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (GPS: 49°55‘38.69“N, 18°16‘16.65“E)		
Barokní kostel z. 1713.
Zámek (GPS: 49°55‘34.59“N,18°16‘28.91“E)
Trojkřídlý zámek v klasicistním a částečně novobarokním slohu na místě zaniklé renesanční tvrze. V parku
stojí pavilon zvaný Lovecký zámeček, Švýcárna a bazén se sousoším. V současné době slouží jako školní
zařízení a park jako golfové hřiště.
Kontakt: Zámecká 1, 747 15 Šilheřovice
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic I a II (GPS: 49°54‘1.02“N,18°16‘21.32“E)
Přírodní rezervace - bukový prales typický pro oderskou nížinu.

UBYTOVÁNÍ NA HLUČÍNSKU
Hotely

Kravaře: Hotel Buly Aréna (GPS: 49°55‘53.72“N; 18°0‘16.2“E)
Kostelní 360/28, 747 21 Kravaře, tel.: 553 653 937, 605 111 000, www.bulyarena.cz
Šilheřovice: Golf Hotel U sv. Jana (GPS: 49°55‘36.77“N; 18°16‘20.58“E)
Dolní 140, 747 15 Šilheřovice, tel.: 595 048 404, www.golf-hotel.cz
Šilheřovice: Hotel Golf Šilheřovice (GPS: 49°55‘18.47“N; 18°16‘26.71“E)
Sokolská 376, 747 15 Šilheřovice, tel.: 595 048 648, 602 282 702, www.hotelgolfsilherovice.cz
Štěpánkovice: Hotel Albertovec (GPS: 49°57‘56.05“N, 18°3‘50.06“E)
Albertovec 647, 747 28 Štěpánkovice, tel.: 724 740 164, www.hotelalbertovec.cz

Penziony, motely, restaurace

ZÁVADA

www.zavada.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy obec patřila k Dolnímu Benešovu. V roce
1527 koupili Závadu bratři Jan a Vavřinec z Drahotuš. Archeologické nálezy se na nynějším
středověkém hrádku Závada prováděly třikrát, byly nalezeny keramické střepy ze 14. a 15. století.
Hrádek Závada - „Švédské Šance“ (GPS: 49° 57‘ 01.86“N; 18° 10‘ 20.38“E)
Zachovalé, poměrně mohutné opevnění, pozůstatek středověkého hrádku se nachází v Panském lese vpravo
od hlavní silnice Závada - Bohuslavice. Vlastní jádro má rozměry 26 x 22 m, první příkop má šířku 14 m při
vrcholu a 2 m u dna, druhý příkop 10 m při vrcholu a 1,5m u dna. Oba mají korýtkový tvar s rovným dnem.
Val je široký 10 m a z jihozápadní a jihovýchodní strany tvoří plošinu. Že se jedná o středověký hrádek
dosvědčují nálezy několika sond z let 1930 - 1953. Lokalita je volně přístupná.
Kaple sv. Urbana (GPS: 49°57‘15.37“N, 18°9‘47.52“E)
Kaple z r. 1898.

CYKLOSERVISY
Cyklosport Jindřich Polášek

Autocyklopneu – Schindler servis

Hlučínská 139 (kulturní dům), Ostrava-Petřkovice
Tel: 596 111 676, 606 709 989
GPS: Loc: 49°52‘32.399“N, 18°15‘30.161“E

Slezská 112, Kobeřice
Tel: 553 657 365
GPS: Loc: 49°59‘1.985“N, 18°2‘56.516“E

Petr Novák, prodej a servis jízdních kol

Železářství,prodej a servis kol

Zámecká ul. 77, Velké Hoštice
Tel: 737 833 340
www.cyklonovak.cz
GPS: Loc: 49°56‘4.601“N, 17°58‘22.526“E

Střední 326, Šilheřovice
Tel: 606 159 502
GPS: Loc: 49°55‘30.354“N, 18°16‘3.262“E

Prodej, servis a opravy jízdních kol, Petr Homola

Opavská 15 (nákupní středisko), Dolní Benešov
tel. 553 651 185
GPS: Loc: 49°55‘13.562“N, 18°4‘59.132“E

Ul. Opavská 22, Velké Hoštice
Tel: 553 764 135
www.bike-morava.wz.cz
GPS: Loc: 49°56‘9.411“N, 17°58‘34.366“E

Železářství Helmut Cigán – cyklo prodej a servis
Lipová 42, Hať
Tel: 731 955 800
GPS: Loc: 49°56‘44.45“N, 18°15‘27.141“E

Author - Cyklo-servis Vehovský Erich
Stiborská 447/31, Kobeřice
Tel: 553 657 383, 553 657 933, 553 657 934, 553 657 935
GPS: Loc: 49°59‘33.715“N, 18°2‘52.861“E

Cykloslužby Pavlita Libor
Hrnčířská 234/7, Hlučín
Tel: 595 042 932
GPS: Loc: 49°53‘50.398“N, 18°11‘22.157“E

Cigan Petr, cykloprodejny,

Bici sport
Pode zdí 29, Hlučín
tel. 595 041 890
GPS: Loc: 49°53‘51.128“N, 18°11‘18.308“E

Mountfield a.s.
Ostravská 1812, Hlučín
tel. 595 042 637
GPS: Loc: 49°53‘46.845“N, 18°11‘42.684“E

Večerek Josef
Opavská 49, Kravaře
tel. 553 651 388
GPS: Loc: 49°55‘57.458“N, 18°1‘5.855“E

Ludgeřovice: Motel Taxi (GPS: 49°52‘44.29“N; 18°15‘10.84“E)
Hlučínská 139/108, 747 14 Ludgeřovice, tel.: 595 052 115
Bohuslavice: Penzion U Kostela (GPS: 49°56‘32.05“N; 18°7‘43.87“E)
Opavská 205, 747 19 Bohuslavice, tel.: 553 659 131
Bolatice: Penzion na koupališti (GPS: 49°57‘4.9“N; 18°5‘1“E)
Ke koupališti 630, 747 23 Bolatice, tel.: 553 655 188, 603 219 366,777 764 672
www.penzionbolatice.net
Dolní Benešov: Penzion Herta (GPS: 49°55‘14.98“N; 18°6‘22.23“E)
Opavská 276, 747 22 Dolní Benešov, tel.: 553 651 260, 774 420 802, http://www.mujweb.cz/www/herta/
Hlučín: Penzion Lucie (GPS: 49°53‘45.73“N; 18°11‘13.99“E)
Bochenkova 2 / 280, 748 01 Hlučín, tel.: 595 044 170
Hlučín: Penzion Rodos (GPS: 49°53‘29.69“N; 18°10‘39.44“E)
Celní 14, 748 01 Hlučín, tel.: 595 041 273
Hlučín: Penzion Stará celnice (GPS: 49°53‘31.49“N; 18°10‘50.21“E)
Celní 5/407, 748 01 Hlučín, tel.: 595 048 518, www.staracelnice.hlucin.com
Hlučín: Penzion Svatý Florián (GPS: 49°53‘50.28“N; 18°11‘21.15“E)
Generála Svobody 2, 748 01 Hlučín, tel.: 595 046 868, www.pension-florian.cz
Chuchelná: Café Lukas (GPS: 49°59‘13.35“N; 18°6‘58.64“E)
Petra Bezruče 220, 747 24 Chuchelná, tel.: 553 650 144
Kravaře: Penzion Buly (GPS: 49°55‘41.41“N; 18°1‘51.71“E)
Hlučínská 181, 747 21 Kravaře, tel.: 553 671 153, www.bulycentrum.cz
Malé Hoštice: Penzion Jory (GPS: 49°56‘13.27“N; 17°56‘36.56“E)
Družstevní 32a, 747 05 Opava-Malé Hoštice, tel.: 553 765 116, 602 522 816, http://penzion.opava.biz/
Lhotka: Penzion Lhotka (GPS: 49°51‘20.58“N; 18°13‘41.58“E)
Petřkovická 125, 725 28 Ostrava – Lhotka, tel.: 596 628 662, www.penzionlhotka.com
Šilheřovice: Pension Stará Pekárna (GPS: 49°55‘31“N; 18°16‘4.88“E)
Střední 27, 747 15 Šilheřovice, tel.: 595 054 030, 603 112 628, 732 902 828
Šilheřovice: Restaurace a penzion Na Náměstí (GPS: 49°55‘33.97“N; 18°16‘11“E)
Střední 121, 747 15 Šilheřovice, tel.: 595 054 105, 732 148 036
Hať: Hostinec U sv. Mikuláše (GPS: 49°56‘32.54“N; 18°16‘4.87“E)
Lipová 164, Hať, tel.: 739 405 566, 597 589 340, www.svaty-mikulas.com
Kozmice:Obecní restaurace U Krokodýla (GPS: 49°54‘45.97“N; 18°9‘20.34“E)
Hlavní 37, 747 11 Kozmice, tel.: 595 032 027, 604 686 568
Kravaře: Restaurace Slanina (GPS: 49°56‘0.05“N; 18°0‘11.43“E)
Opavská 214, 747 21 Kravaře, tel.: 606 240 840
Petřkovice: Restaurace Slezská zahrada (GPS: 49°52‘29.93“N; 18°16‘37.96“E)
Koblovská 239, 725 29 Ostrava – Petřkovice, tel.: 777 587 956, 596 131 442, www.slezskazahrada.wz.cz

Ubytovny

Bolatice: Turistická ubytovna
Dětská organizace Kondor, P. O. BOX 1, 747 23 Bolatice, tel.: 553 655 256, www.vesmirbolatice.cz

Autocampingy

Hlučín: Sportovně rekreační areál Hlučín (GPS: 49°53‘32.05“N; 18°10‘38.4“E)
Celní 12a, 748 01 Hlučín, tel.: 595 041 311, 595 041 307, www.sra-hlucin.cz

CYKLOTRASY

CYKLOMAPA
HLUČÍNSKA

Cyklotrasa č. 5 Jantarová stezka
Celková délka je 332,50 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Hať /Tworków přes Ostravu, Přerov,
Olomouc, Prostějov, Blansko a končí v Hevlíně. Úsek vedoucí územím mikroregionu Hlučínsko vede z hraničního přechodu v Hati přes Darkovice a Darkovičky do Hlučína a pokračuje dále podél řeky Opavy do Ostravy.
Délka úseku mezi Hatí a Ostravou je 18 km.
Cyklotrasa č. 55 Slezská magistrála
Celková délka je 140,00 km (+ 13 km úsek z Kravař, přes Dolní Benešov, Kozmice, po Jantarovou stezku).
Cyklotrasa vede z Jeseníku, přes Město Albrechtice, Krnov, Úvalno a Opavu do Kravař. Úsek mezi Kravařema
po Hlučín v délce cca 13 km je v současné době nevyznačený (Zábřežské louky, území těžby štěrků). V současné době v tomto úseku značená trasa prochází přes Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Jilešovice, kde se stáčí
k Jezeru v Hlučíně a navazuje na Jantarovou stezku č. 55.
Cyklotrasa č. 552 Opava - Ratibórz
Celková délka trasy na českém území je 14,00 km. Cyklotrasa vede z Opavy přes Chlebičov, Svobodu, Kobeřice na hraniční přechod Strahovice/Krzanowice. Cyklotrasa představuje nejkratší spojnici pro cyklisty mezi
partnerskými městy Opavou a Ratibórzi. Je vedena mimo komunikace pro motorová vozidla.
Cyklotrasa č. 554 Prajzská cesta
Celková délka trasy od hraničního přechodu Pilscz/Oldřišov po katastr Koblova je 37,00 km.
Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Pilscz/ Oldřišov přes Služovice, Vrbku, Štěpánkovice, Albertovec,
Bolatice, Bohuslavice, Vřesinu, Hať, Šilheřovice na hranici katastru s Koblovem, kde dále pokračuje územím
města Ostravy jako cyklotrasa označená písmenem „G“.
Cyklotrasa 6054
Celková délka trasy je 24,00 km. Cyklotrasa začíná na HP Sciborzyce Wielkie/Hněvošice. Nad Hněvošicemi
je možné zvolit dva směry. První vede směr Slušovice, Oldřišov, Chlebičov a končí u zámku ve Velkých
Hošticích, kde navazuje na Slezskou magistrálu (trasa č. 55). Druhý směr vede z Hněvošic kolem sv. Urbana
do Kobeřic, kde je možné odbočit na trasu č. 552 Opava – Ratibórz, nebo dále z Kobeřic pokračovat na
Albertovec, kde trasa protíná Prajzskou cestu č. 554 a cyklotrasu 6055.
Cyklotrasa č. 6055
Celková délka trasy je 26,00 km. Na cyklotrasu je možné se dostat z několika hraničních přechodů v Polsku a to
Třebom/Kietrz, Třebom/Pietrowice Wielkie, Sudice/Pietraszyn, Rohov/Krzanowice. Trasa českým územím
vede z Třebomi do Sudic, Rohova, prochází Strahovicemi, kde protíná trasu č. 552, dále pokračuje do Chuchelnického lesa na Albertovec, tam protíná Prajzskou cestu č. 553 a pokračuje přes Štěpánkovice, Kravaře, kde
protíná Slezskou magistrálu a pokračuje dále na Raduň, popř. lze odbočit na trasu č. 551 Moravice.
Cyklotrasa č. 6092
Celková délka trasy je 13,00 km (+ 4,5 km výhledový úsek Bolatice - Kravaře). Cyklotrasa vede z hraničního
přechodu Boleslaw/Píšť přes Píšť, Bělou, v Bolaticích kříží cyklotrasu č. 553 Prajzskou cestu. Z Bolatic se
plánuje dobudovat 4,5 km trasy do Kravař, kde naváže na cyklotrasu č. 55 Slezskou magistrálu.
Cyklotrasa č. 6093
Celková délka trasy je 14,00 km. Cyklotrasa začíná na křižovatce v Petřkovicích pod Landekem v místě
křížení tras „G“, „O“, 6185 , pokračuje katastrem Šilheřovic kolem Annina dvora pod zámeckým parkem,
cestou na Darkovice, kde kříží cyklotrasu č. 55 Jantarovou stezku a končí ve Vřesině pod Dařancem u koupaliště, kde navazuje na cyklotrasu č. 553 Prajzská cesta.
Cyklotrasa č. 6095
Celková délka trasy je 8,00 km. Cyklotrasa začíná v Kozmicích, Závada – rozcestí (tady kříží trasu č. 553
Prajzskou cestu, pokračuje směrem na Bělou, kde navazuje na trasu č. 6092.
Cyklotrasa č. 6096
Celková délka trasy je 12,50 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Krzanowice/Chuchelná přes Bohuslavice, Kozmice a v prostoru před Hlučínským jezerem navazuje na cyklotrasu č. 55. Je vedena mimo
komunikace pro motorová vozidla.
Cyklotrasa č. 6185
Celková délka trasy je 12,50 km. Cyklotrasa začíná v Hlučíně, vede přes Bobrovníky do křižovatky cyklotras
v Petřkovicích.
Cyklotrasa „A“
Celková délka trasy je 4,50 km. Cyklotrasa odbočuje z trasy č. 6093 nad Kobkovém a vede severně nad
Petřkovicemi, Lidgeřovicemi, Markvartovicemi a navazuje na trasu „C“.
Cyklotrasa „B“
Celková délka trasy je 6,00 km. Cyklotrasa prochází ve směru od jihu k severu územím od Dolního Benešova
přes Borovou a v Chuchelenském lese navazuje na trasu „N“ s možností odbočení na č. 6055 nebo 6096.
Cyklotrasa „C“
Celková délka trasy je 10,00 km. Cyklotrasa tvoří propojení trasy č. 6093 a trasy č. 6095. V prostoru mezi
Darkovičkama a Darkovicema křižuje Jantarovou stezku. Vede z odbočky v Darkovičkách směrem na Štípky
do Černého lesa a končí u Annina dvora .
Cyklotrasa „D“
Celková délka trasy je 7,00 km. Cyklotrasa tvoří odbočku z jantarové stezky č. 55 v Darkovičkách směr
Kozmice a navazuje na trasu č. 6096.
Cyklotrasa „L“

Celková délka trasy je 10,00 km. Rekreační cyklotrasa odbočuje z trasy č. 6096 směrem na Závadu a Bělou
s možností navštívení Pstruží farmy v Bělé, pokračuje přes Bělský mlýn, přes Oboru na Dařanec. V Hati u Huberta
navazuje na Jantarovou stezku. Většina cyklotrasy vede lesními porosty a přírodní rezervací Dařanec.
Cyklotrasa „M“
Celková délka trasy je 2,60 km. Cyklotrasa tvoří propojení Slezské magistrály s trasou č. 552 územím
Malých Hoštic.
Cyklotrasa „N“
Celková délka trasy je 4,00 km. Cyklotrasa navazuje na trasu č. 6055 , vede Chuchelenským lesem nad Chuchelnou
do Bělé. Pokračuje přes Hůrky na Píšť. V Píšti kříží trasu 6092 a pokračuje směr Dařanec na trasu „L“.
Cyklotrasa „O“
Celková délka trasy je 7,50 km. Trasa vede z Ostravy – Přívozu přes Petřkovice, Ludgeřovice, nad Markvartovicemi kříží trasu „C“ a pokračuje k trase 6093.
Cyklotrasa „P“
Celková délka trasy je 6,00 km. Cyklotrasa odbočuje z ostravské trasy „G“ a vede přes Lhotku a v Ludgeřovicích navazuje na trasu „O“.
Cyklotrasa „Q“
Celková délka trasy je 3,50 km. Cyklotrasa vychází z Ostravy – Martinova, křižuje Jantarovou stezku, prochází
Bobrovnickým lesem a v Bobrovníkách navazuje na trasu č. 6185.
Cyklotrasa „R“
Celková délka trasy je 2,70 km. Cyklotrasa prochází severním okrajem Hlučínského jezera. Tvoří rekreační
variantu Slezské magistrály.
Cyklotrasa „S“
Celková délka trasy je 3,00 km. Cyklotrasa tvoří propojení Jantarové stezky a trasy „P“ územím Hošťálkovic a Lhotky.
Cyklotrasa „W“
Celková délka trasy je 3,00 km. Cyklotrasa vede z obce Rohov do Polska směr Kietrz, přes přechod Rohov/
Sciborzyce Wielkie.

Způsob značení tras

Trasy jsou značeny jednotným standardním způsobem. Cyklistické značení má žlutý podklad. Na značkách je uvedeno číslo
trasy, které vás povede. Nejčastější značkou je obdelníková
tabulka. Informační směrové tabulky s piktogramy vás upozorní
přímo na trase, kde je nutno odbočit a jak daleko od trasy se
nachází nabízené zajímavosti nebo doprovodné služby.

informace

rustikální památka

ubytování

přírodní zajímavost

stravování

rybolov

občerstvení

vlakové nádraží

kempink

zámek/zřícenina

jízda na koni

hraniční přechod

koupaliště

úschovna kol

muzeum

hraniční přechod
pro kola

cykloopravna

hraniční přechod
pro osobní auta

městská památková
zóna

hraniční přechod
pro nákladní auta

