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Summary 

 This Bachelor Thesis focuses on the technical landmarks of the Moravian – Silesian 

region. The first chapter is an introduction to this region, in terms of administrative 

division, natural relationships and turistic utilization. The unique sites of the Moravian-

Silesian region are described at the end of the chapter. The following chapters contain 

information about technical landmarks, their history, description and current conditions. 

The final chapter describes a 5 day guided tour to these technical landmarks and all the 

necessary information pertaining to this trip. 

 

Key words: Moravian-Silesian Region, technical landmarks, guided tour 

 

Anotace 

Bakalářská práce je zaměřená na technické památky Moravskoslezského kraje. První 

kapitola se týká seznámení s tímto krajem, z hlediska administrativního členění, přírodních 

poměrů a turistického využití. Závěrem kapitoly jsou popsány moravskoslezské unikáty. 

Další kapitola zahrnuje informace o technických památkách, jejich historii, popis a 

současnost. V poslední kapitole je sestaven 5 denní zájezd po těchto technických 

památkách a vše co se zájezdem souvisí. 

 

 Klíčová slova: Moravskoslezský kraj, technické památky, zájezd 
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1. ÚVOD 

Ke koníčkům většiny z nás patří bezesporu i cestování. Někteří preferují zájezdy do 

zahraničí a jiní zůstávají věrní naší zemi, ve které se nachází spoustu krásných míst. 

Jedním z nich je také Moravskoslezský kraj, nabízející k vidění nejen kulturní a historické 

památky, ale i technické skvosty, tvořící nedílnou součást tohoto regionu.  

Má práce začíná seznámením se samotným krajem, kde je důležité zmínit jeho 

charakteristické znaky, administrativní rozčlenění, přírodní poměry, které jsou velice 

pestré a rozmanité, kulturu a sportovní využití. Závěr této kapitoly bude věnován 

moravskoslezským unikátům, k nimž patří např. Beskydy, řadící se svou rozlohou mezi 

největší CHKO České republiky nebo všem jistě známý vrch Landek, kde bylo poprvé na 

světě objeveno uhlí, používané pravěkým člověkem.  

Co se týče technických památek, snažila jsem se zvolit největší technické perly, 

doplněné méně známými, ale přesto zajímavými. Dominantou mé práce je např. Hornické 

muzeum OKD, Technické muzeum Tatra Kopřivnice, se svou dlouholetou tradicí či areál 

Vítkovických železáren, které byly v roce 2002 vyhlášeny národní kulturní památkou. 

Mezi ty méně známé a stejně důležité lze zmínit např. Pohankový mlýn ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, jediný tohoto typu v České republice nebo tzv. Úzkokolejku, výrazně se lišící 

od ostatních rozchodem kolejnic.  

Poslední kapitola mé práce se týká navržení 5 denního zájezdu. Zvolila jsem nepříliš 

náročný program, doplněný možností sportovního a kulturního využití v místech 

ubytování. U některých návštěv bude program zpestřen o dobové atrakce, které si 

návštěvník vyzkouší „na vlastní kůži“. V Hornickém muzeu má účastník jedinečnou 

příležitost sfárat do podzemí, v Muzeu břidlice zase vyzkoušet štípání této horniny. 

Nadšení budou jistě všichni, kteří se pak projedou vláčkem po úzkokolejné trati.  
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2. SEZNÁMENÍ S MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM 

Rozloha: 5 554 km2  

Počet obyvatel: 1 260 277  

Moravskoslezský kraj je nejvýchodnější ze všech našich krajů a zároveň nejhustěji 

osídlený. Leží v severovýchodní části Moravy a v jižní části Slezska. Na západě sousedí 

s Olomouckým krajem, na jihu se Zlínským krajem, na jihovýchodě se Slovenskem a na 

severu s Polskem. Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Odra, pramenící v Oderských 

vrších. Mezi největší město patří statutární město Ostrava, ve které žije 313 088 obyvatel.      

Co se týče přírodních podmínek, tak i Moravskoslezský kraj má co nabídnout. 

Příroda zde je velmi rozmanitá a pestrá. Nejkrásnější a přírodně nejcennější jsou Hrubý 

Jeseník, Moravskoslezské Beskydy a Poodří – chráněné krajinné oblasti.  

Za zmínku stojí také kulturně – historické památky kraje, jako jsou např. zámecká 

sídla v Hradci nad Moravicí, v Raduni, v Kravařích nebo ve Fulneku, dále pak hrady 

Sovinec, Starý Jičín a Hukvaldy.  

Neopomenutelné je i velké množství technických památek. Milovníci vojenství si na 

své přijdou především na Opavsku, kde se nachází zachované unikátní vojenské pevnosti. 

Dalšími technickými poklady jsou např. Technické muzeum automobilů v Kopřivnici, 

Vagonářské muzeum ve Studénce, Hornické muzeum v Ostravě – Petřkovicích, Důl 

Michal v Ostravě a areál Dolních Vítkovic. 

Zaměření školství je rovněž velmi významné, jelikož zde působí čtyři prestižní 

univerzity – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, 

Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola podnikání Ostrava.  

Moravskoslezský kraj je zajímavý také tím, že se stal rodištěm a působištěm řady 

významných osobností, ze kterých lze jmenovat např. básníka Petra Bezruče, hudebního 

skladatele Leoše Janáčka, učitele národů Jana Ámose Komenského, dějepisce Františka 

Palackého či sportovce a olympijského vítěze Emila Zátopka (Doleček). 
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Obr. č. 1 Moravskoslezský kraj znázorněný na mapě 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moravskoslezsky_kraj.svg) 

2.1  Administrativní členění 

Moravskoslezský kraj je vymezen 6 okresními městy, kterými jsou Bruntál, Opava, 

Nový Jičín, Frýdek – Místek, Karviná a Ostrava – město. Sídelním městem je statutární 

město Ostrava, které se řadí mezi největší město tohoto kraje a třetí největší město České 

republiky. V kraji se dále nachází celkem 299 obcí, z toho 22 obcí je s rozšířenou 

působností, mimo měst zmíněných na začátku jsou to dále Bílovec, Bohumín, Český Těšín, 

Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Kopřivnice, 

Kravaře, Krnov, Odry, Orlová, Rýmařov, Třinec a Vítkov (wikipedia.cz/Moravskoslezský 

kraj).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Mapa okresních měst Moravskoslezského kraje 

(http://www.obce.info/mapa/moravskoslezsky_kraj.gif) 
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2.2 Přírodní pom ěry a chrán ěná území 

Příroda je jednou z nejkrásnějších stránek Moravskoslezského kraje, i když se 

v určitých oblastech značně liší. Nejvíce obyvatel žije v průmyslové oblasti Ostravska a 

Karvinska, kde příroda v minulosti značně utrpěla těžbou uhlí a provozem železáren, což 

znamená i menší množství výskytu rostlin a živočichů. Jednou z výjimek je ovšem niva 

řeky Odry a její okolí – louky, lesy, kde se vyskytuje mnoho vzácných živočichů a rostlin, 

např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), konvalinka vonná (Convallaria majalis), žebratka 

bahenní (Hottonia palustris) apod. Naopak nejmenší hustota osídlení a tím pádem také 

průmysl v minimální míře je na území Beskyd a Jeseníků s nejvyššími vrcholy Lysou 

horou a Pradědem, kde je příroda velmi rozmanitá (Podhorský, 2006). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 3 Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lilium_martagon_0064.JPG) 

2.2.1 CHKO Beskydy 

Tato chráněná krajinná oblast byla vyhlášená v roce 1973. Se svou rozlohou 1164 

km2 se řadí mezi největší velkoplošné chráněné území v České republice. Zhruba polovina 

přísluší Moravskoslezskému kraji, okresům Frýdek – Místek a Nový Jičín, druhá polovina 

se rozkládá v kraji Zlínském, okresu Vsetín (David, Soukup, 2009).  

Nejvyšším místem je vrchol Lysé hory (1323 m), nejnižším pak hladina Bečvy 

v Zubří (350 m) (wikipedia.cz/Chráněná krajinná oblast Beskydy). 

Co se týče flóry, tak Beskydy jsou jediným pohořím u nás, na jehož území se 

vyskytuje i západokarpatská vegetace. Z karpatských druhů se zde nachází např. kyčelnice 

žláznatá (Dentaria glandulosa), oměj tuhý (Aconitum firmum) a různé druhy orchidejí. 
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Z fauny lze zahlédnout vlka obecného (Canis lupus), rysa ostrovida (Lynx lynx), vydru 

říční (Lutra lutra) a vzácněji i medvěda hnědého (Ursus arctos) (Podhorský, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Medvěd hnědý (Ursus arctos) 

(http://www.selmy.cz/medved/) 

2.2.2 CHKO Jeseníky 

CHKO Jeseníky se nachází v pohoří Hrubý Jeseník. Zřízení této chráněné krajinné 

oblasti se datuje do roku 1969. Území je součástí okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk, dále 

pak náleží Olomouckému kraji (wikipedia.cz/Chráněná krajinná oblast Jeseníky).  

Nejvyšším místem CHKO a celé Moravy vůbec je pátá nejvyšší hora České 

republiky – vrchol Praděd, který upoutává nejen svou výškou 1491 m, ale také bohatými 

možnostmi sportovního využití, jelikož poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové a 

běžecké lyžování.  

V samotné chráněné krajinné oblasti nalezneme více než 20 maloplošných 

chráněných území, z nichž nejvýznamnější a jednoznačně největší je již zmiňovaný Praděd 

– národní přírodní rezervace. 

Jeseníky se mohou pyšnit také vzácnou a cennou flórou a faunou. Řadí se mezi 

nejlesnatější CHKO v Česku, jelikož oblast asi z 80% pokrývají lesy, především druhotné 

smrčiny. Z živočichů zde žije řada druhů, jmenovat lze např. zmiji obecnou (Vipera berus), 

tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), či čápa černého (Ciconia nigra). Ze savců se tu objevuje 

mj. rys ostrovid (Lynx lynx) (David, Soukup, 2009). 
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Obr. č. 5 Rys ostrovid (Lynx lynx) 

(http://www.selmy.cz/rys/rozsireni/) 

2.2.3 CHKO Pood ří 

Tato chráněná krajinná oblast o rozloze 82 km2 byla vyhlášená v roce 1991, což jí 

řadí mezi jednu z nejmenších a nejmladších v republice (David, Soukup, 2009). Nachází se 

na území okresů Frýdek – Místek, Nový Jičín a Ostrava (wikipedia.cz/ Chráněná krajinná 

oblast Poodří).  

Přirozenou osou je řeka Odra, která si dodnes uchovala původní koryto s četnými 

meandry a slepými rameny. CHKO Poodří je jednou z mála krajin v České republice, v níž 

se zachoval téměř přirozený vodní režim. 

Krajina je neodmyslitelně spjata s vodou. Veškerý život v oblasti je vázán na 

hydrologický režim řeky Odry (David, Soukup, 2009). Z rostlinstva se u vodních ploch 

vyskytuje především ostřice (Carex) a rákos (Phragmites). U slepých říčních ramen je to 

např. ohrožená žebratka bahenní (Hottonia palustris) (wikipedia.cz/Chráněná krajinná 

oblast Poodří). Co se týče fauny, tak mezi nejcennější patří např. rak říční (Astacus 

astacus), škeble plochá (Pseudanodonta complanata) nebo žábronožka sněžní 

(Eubranchipus grubii). Z ryb je třeba jmenovat štiku obecnou (Esox lucius), parmu 

obecnou (Barbus barbus) či okouna říčního (Perca fluviatilis). Mimořádně početná je i 

populace vodního ptactva. Zvláště chráněným druhem šelmy je pak silně ohrožená vydra 

říční (Lutra lutra) (David, Soukup, 2009). 
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Obr. č. 6 Vydra říční (Lutra lutra) 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Loutre2.jpg) 

2.3 Sport a rekreace z hlediska cestovního ruchu 

Moravskoslezský kraj je významný svými mimořádnými sportovními událostmi, 

mezi které se řadí každoroční atletický mítink Zlatá tretra, na niž se sjíždějí sportovní 

hvězdy z celého světa. K účastníkům patří také naši špičkoví atleti, jako např. Roman 

Šebrle nebo oštěpařka Barbora Špotáková. Dalším důležitým sportovním mezníkem byl 

rok 2004, kdy se mistrovství světa v ledním hokeji konalo v České republice a rolí hostitele 

byla poctěna města Praha a Ostrava. 

Sportovní zázemí zde najde každý, kdo je vyznavačem aktivního odpočinku, jelikož 

se zde nachází přibližně sto stadionů, sedmadvacet umělých ledových ploch, stovky 

víceúčelových hřišť, tělocvičen, tenisových kurtů, koupališť a bazénů (Doleček).  

Příznivci vodních sportů si mohou přijít na své především u vodních nádrží Těrlicko, 

Olešná, Žermanice a Šance. Pro odvážné se pak nabízí sjíždění řeky Moravice nebo Odry 

(Podhorský, 2006). Výborné jsou i podmínky pro zimní sporty. Nejznámější zimní areály 

s ideálními podmínkami, jak pro běžecké, tak také pro sjezdové lyžování jsou v okolí 

Pradědu v Jeseníkách, dále pak Pustevny v Beskydech. Horalové a provozovatelé 

cykloturistiky mají k dispozici velké množství tras, jelikož je celý kraj protkán sítí 

značených stezek, nabízejících nespočet možností ke kratším výletům i náročnějším túrám.  

Pro relaxaci a odpočinek se nabízí několik moravskoslezských lázní, které poskytují 

řadu léčebných, ozdravných a rehabilitačních pobytů. Mezi oblíbené a navštěvované cíle 
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patří Státní léčebné lázně v Karlově Studánce, v Darkově, Sanatorium Klimkovice, 

Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné či Rehabilitační ústav Hrabyně (Doleček). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 Lázně v Karlově Studánce 

(http://www.k.studanka.cz/fotogalerie/) 

2.4 Kultura a poznání z hlediska cestovního ruchu 

Moravskoslezský kraj je úzce spjat a zasvěcen bohatému kulturnímu životu. Toto 

tvrzení lze mimo jiné opřít o fakt, že zde působí osmnáct divadel. Své pevné místo v kraji 

má významné české hudební těleso Janáčkova filharmonie Ostrava. Nedílnou součástí 

společenského dění jsou již několik let hudební festivaly. Mezi mezinárodně známé patří 

hudební festival Janáčkův máj, dále pak Janáčkovy Hukvaldy, Beethovenův Hradec, 

Colours of Ostrava a loutkový festival Spectaculo Interese (Doleček).       

Za zmínku stojí i všem jistě známá Stodolní ulice v centru Ostravy, kde je kulturní 

život zasvěcen především desítkám barů, restaurací a klubů, které jsou zejména o 

víkendech hojně navštěvovány mladou a střední generací. V roce 2006 zde proběhla 

rekonstrukce a v roce 2007 byla poblíž konce ulice otevřena nová vlaková zastávka, 

z důvodu usnadnění dostupnosti do centra Ostravy (wikipedia.cz/Stodolní). 

Moravskoslezský kraj je také ideálním místem pro všechny, kteří rádi poznávají nová 

místa. Region je protkán řadou památek, mezi které patří samozřejmě i krásné hrady a 

zámky. Z nejznámějších a nenavštěvovanějších lze zmínit např. hrad Hukvaldy, v němž 

našel inspiraci i český hudební skladatel Leoš Janáček. Kromě prohlídky hradu se 

návštěvník může těšit na každoročně pořádané akce, mezi které patří např. Slet čarodějnic, 
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Středověké rytířské slavnosti, Strašidla na hradě či tradiční svatoondřejské poutě (David, 

Soukup, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 Hrad Hukvaldy 

(http://www.zamky-hrady.cz/2/hukvaldy.htm) 

2.5 Moravskoslezské unikáty 

� Beskydy 

Největší CHKO v České republice. 
 

� Bukovec  

Nejvýchodnější obec České republiky. 

 

� Jiříkov  

V Halouzkově galerii největší vyřezávaný Betlém v Evropě, největší dřevořezba a 

socha Pradědu u nás. 

 

� Krnov   

 „M ěsto varhan“ – tradice výroby tohoto hudebního nástroje sahá do roku 1873. 

 

� Landek  

Poprvé na světě tady pravěcí lovci využívali uhlí. 
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� Linhartovy   

Na zámku náš největší papírový drak, závodní auto, letadlo, basa, Maxipes Fík a další 

pozoruhodnosti. 

 

� Opava  

Slezské muzeum je nejstarší v České republice (1814). 

 

� Ostrava – Kunčice   

Největší bludný balvan v České republice, vážící asi 16,5 t. 

 

� Pod Jelení studánkou  

Největší koncentrace mravenišť u nás. 

 

� Praděd  

Nejvyšší hora Moravy a přičteme-li víceúčelovou stavbu na vrcholu, pak i nejvyšší 

pevný bod v České republice (David, Soukup, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Sídlo pravěkých lovců mamutů 

(Chruščová, 2010) 
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3. INFORMACE O TECHNICKÝCH PAMÁTKÁCH 

Že je naše země bohatá na kulturní a historické památky, je všeobecně známo. 

Kromě přitažlivých hradů a zámků, pozoruhodných chrámů a dalších pamětihodností, 

existují i památky technické, které jsou neméně zajímavé. Stojí poněkud stranou 

pozornosti, přitom právě ony jsou cenným svědectvím o dovednosti českých rukou a o 

jejich významném podílu na rozvoji techniky a průmyslu (Novotná, 2004). 

Moravskoslezský kraj nabízí svým návštěvníkům mnoho technických atraktivit. 

Příkladem jsou Beskydy, které lákají nejen svou nádhernou přírodou, ale také řadou 

památek lidové architektury. Další oblastí, četnou na technické památky je Ostravsko, kde 

se turisté mohou setkat s tradicí hlubinné těžby černého uhlí. Za zmínku stojí i Opavské 

Slezsko se svým technickým pokladem, v podobě zachovalých vojenských pevností, 

týkajících se výhradně druhé světové války 

(verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/Cestovní ruch). 

3.1 Důl Michal 

Důl Michal nalezneme v Ostravě – Michálkovicích. Historie tohoto dolu spadá do 

roku 1842, kdy tzv. rakouský montánní erár v Michálkovicích položil privilegované kutiště 

a o rok později v něm začal hloubit dvě jámy. Jedna z nich, nazvaná jáma Michal, podle 

dvorního rady Michaela Layera, dala základy dnešnímu hlubinnému dolu. V roce 1856 důl 

zakoupila společnost Severní dráhy Ferdinandovy, jelikož ve státní režii vykazovalo důlní 

podnikání značné ztráty. Ve vlastnictví této společnosti zůstal důl až do znárodnění v roce 

1945. V roce 1946 došlo k přejmenování dolu po ostravském levicovém vůdci Petru 

Cingrovi, avšak v dnešní době je označován jako důl Michal. Vlastní těžební činnost byla 

ukončena v roce 1993 a v následujícím roce převzalo důl Ministerstvo kultury České 

republiky. Důležitým mezníkem se stal rok 1995, kdy byl důl prohlášen za národní kulturní 

památku a nyní bojuje o zápis do seznamu UNESCO (text dodaný sponzory, 2007). 

Pro veřejnost byl slavnostně otevřen 18. dubna 2000. Prohlídková trasa přibližuje 

návštěvníkovi pracovní den horníka. Začátek prohlídky se tedy uskutečňuje 

ve Známkovně, kde si každý zaměstnanec, pracující pod zemí vyzvednul svou osobní 

známku. Jednotlivé barvy a tvary známek se lišily podle směny a profese. Cesta dále 

pokračuje do Řetízkových šaten, kde se horníci převlékali do tzv. fáraček (hornický oděv). 

Označení řetízkové bylo z toho důvodu, že každý pracovník měl přidělené dva řetízky, 
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jeden pro civilní šaty a druhý pro šaty pracovní. Šaty byly zavěšeny v prostoru. Součástí 

prohlídky je také Správní budova, ve které se nachází Kancelář důlního měřičství, 

Kancelář geologa, Místnost pro poskytování první pomoci, dále Dispečink (mozek celého 

závodu), sledující důležité prvky chodu šachty a Výdejna svačin, kde každý horník při 

nástupu na směnu dostal svůj příděl, skládající se z polévky, pečiva a uzeniny. Před 

sfáráním do podzemí musel každý horník projít ještě Cechovnou, kde byl zaregistrován a 

Lampovnou, v níž si vyzvedl osobní svítidlo – lampu, neboli tzv. „horníkovy oči“. Dalšími 

částmi areálu jsou Vzpěrná ocelová těžní věž, měřící 41,5 m, která je dominantou dolu 

Michal, dále Třídírna uhlí, Strojovna, ve které se nachází dva identické těžní stroje z r. 

1912 a Kompresorovna, kde prohlídková trasa končí (dul-michal.cz/Prohlídková trasa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 Těžní věž dolu Michal 

(Chruščová, 2010) 

3.2 Hornické muzeum OKD Ostrava 

Muzeum se nachází v Ostravě – Petřkovicích a je pozoruhodné tím, že patří mezi 

největší hornické muzeum v České republice. Rozprostírá se na úpatí vrchu Landek, který 

byl vyhlášen v r. 1992 národní přírodní památkou. Touto lokalitou a jejím okolím vedou 

dvě naučné stezky (přírodovědecká a hornická) a cyklostezka zvaná „Odra – Landek“. 

Landek je také významný důkazem prvého použití uhlí pravěkým člověkem, který se zde 

usídlil, lovil zvěř, vyráběl zbraně a potřebné náčiní. Tito lovci jako první na světě používali 

k udržování svých ohnišť uhlí, které zde přirozenou cestou vystupovalo na povrch. Historii 

osídlení této lokality připomíná nejen maketa mamuta, umístěná kousek od nové správní 

budovy, ale také expozice ve výstavní budově nebo rekonstrukce obydlí pravěkých 
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obyvatel ve volné přírodě. Dalším unikátním nálezem, kterým se Landek může pyšnit je 

tzv. Landecká (Petřkovická) Venuše – 46 mm vysoké torzo ženského těla z červeného 

krevele, která se výrazně odlišuje od ostatních, jelikož je štíhlá. Tento vrch byl rovněž 

součástí jantarové cesty, která vedla od Baltu po Jadran (muzeumokd.cz/Hlavní strana, 

Landek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Landecká (Petřkovická) Venuše 

(Chruščová, 2010) 

Muzeum na Landeku bylo otevřeno 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, která 

symbolizuje patronku všech horníků. Mezi expozice muzea patří Výstavní vila, která 

představuje začátek nebo konec prohlídky. Zde se může návštěvník dozvědět něco o 

historii hornictví na Ostravsku a také něco k historii Landeku. Prohlídka dále pokračuje do 

Podzemní expozice dolu Anselm – kulturní památky, kde návštěvníci do podzemí sfárají 

v těžní kleci. Cesta dolů je dlouhá několik málo metrů. Důl Anselm je kandidátem pro 

zapsání do seznamu UNESCO. Expozice důlního záchranářství zase nabízí návštěvníkovi 

seznámit se s touto rizikovou a náročnou činností a také se záchranářskou technikou, bez 

níž by práce v podzemí nebyla možná. Landecká expozice báňského záchranářství je 

největší svého druhu ve světě. Další exponáty a expozice, jako jsou např. těžební stroje, 

kombajny nebo důlní lokomotivy, jsou pak volně rozmístěny po areálu. 

Landek je světoznámá lokalita, která je pozoruhodná tím, že propojuje hornictví 

s přírodou. V areálu je možnost také sportovního a kulturního využití. Nachází se zde např. 

lanové centrum, tenisové kurty, kurty na plážový volejbal a bowlingové dráhy. Chvíle 

odpočinku pak návštěvník může strávit ve stylové hospůdce zvané Harenda u Barborky 

(muzeumokd.cz/Expozice). 
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Obr. č. 12 Pohled na Důl Anselm 

(Chruščová, 2010) 

3.2.1 Uhelné hornictví v ostravsko – karvinském rev íru, 

Geologická stavba české části hornoslezské pánve 

Ostravsko – karvinský revír je součástí hornoslezské černouhelné pánve v Polsku, 

které je označováno jako Górnoślaskie Zagłebie Węglowe. Hornoslezská pánev se 

rozprostírá ve známých hranicích na ploše přes 7000 km2, načeš asi 1550 km2, zaujímá 

plocha uhlonosného karbonu na území České republiky. Jižní omezení české části pánve 

není bezpečně ověřeno, a to z toho důvodu, že její uhlonosná souvrství jsou většinou 

zakryta mladšími uloženinami a jsou známá pouze z důlních prací a průzkumných vrtů na 

povrchu. Na povrch vystupují pouze ojediněle, v malých výchozech od Ostravy do 

Karviné, přičemž z výsledků vrtů a paleografických studií lze usoudit, že plošný rozsah 

české hornoslezské pánve je nepochybně podstatně větší. 

Svrchnokarbonské uhlonosné uloženiny, které vystupují v ostravsko – karvinském 

revíru se vyvinuly z podložních neproduktivních sérií bez zjevného přerušení sedimentace. 

Dělí se do dvou základních jednotek – souvrství ostravské a karvinské. Obě souvrství se od 

sebe výrazně odlišují charakterem usazení, mocností, plošným rozsahem a počtem i 

vývojem uhelných slojí. 

Ostravské souvrství spodního namuru, je výsledkem sedimentace na rozsáhlé 

přímořské akumulační plošině, což dokládají mořské usazeniny, které obsahují mořskou i 

brakickou faunu, jenž je odrazem občasných mořských záplav na pevninu. V ostravském 

souvrství převažují jemnozrnné až střednozrnné pískovce, dále jsou zde hojné prachovce a 
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jílovce. Podíl slepenců je pak pod 1%. Vliv intenzivní vulkanické činnosti se projevil 

usazováním velkého množství horizontů vulkanického původu a smíšených vulkanicko – 

terigenních hornin (Kolektiv autorů, 2003).  

3.3 Technické muzeum Tatra Kop řivnice 

Základy vzniku muzea byly položeny roku 1947 v historické budově zakladatele 

výroby kočárů, Ignáce Šustaly. Od roku 1953 sloužilo jako muzeum automobilového a 

keramického průmyslu. V roce 1967 bylo převedeno do správy tehdejšího podniku Tatra a 

přestěhováno do nové budovy poblíž výrobního závodu. Důležitým se stal rok 1997, kdy 

byly exponáty přestěhovány do budovy v centru města, kde se muzeum nachází dodnes 

(auta5p.eu/Technické muzeum Tatra Kopřivnice).  

Provozovatelem je nyní Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s., které nabízí ke 

zhlédnutí čtyři různé expozice. Kromě zmiňovaného Technického muzea je to Lašské 

muzeum, věnované někdejší kopřivnické továrně na hliněné zboží, kopřivnickým rodákům 

nebo malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi. Dále pak Muzeum Fojtství, kde je možnost 

nahlédnout do života lidí v minulosti a seznámit se s lidovými zvyky a tradicemi nebo 

spatřit jedny z nejstarších dopravních prostředků – kočáry. Poslední expozice je pak 

věnována Emilovi a Daně Zátopovým a nalezneme ji v prostorách Technického muzea 

(tatramuseum.cz/Lašské muzeum, Muzeum Fojtství, Expozice Zátopkových).   

Automobilka Tatra nabízí k vidění rozsáhlou sbírku osobních i nákladních vozů a 

dalších výrobků, uspořádaných v nápaditých expozicích. Mezi nejcennější patří 

samozřejmě legendární tatrovky, pyšnící se svou účastí na závodu Paříž – Dakar nebo 

největší exponát, reprezentující tatrováckou železniční výrobu – jde o rychlíkový motorový 

vagón z roku 1936, známý též pod názvem „Slovenská strela“ (Obůrková, 2004). Další 

raritou, kterou se muzeum může pyšnit, je automobil z roku 1897, zrozený jako první 

v tehdejším Rakousku – Uhersku. Tento kočár bez koní dostal jméno „Präsident“ a lze si 

ho vyfotografovat ze všech stran, jelikož se tento technický šperk otáčí.  

V prostorách muzea jsou rozmístěny videoboxy, jejichž prostřednictvím získá 

návštěvník vyčerpávající informace. Tito elektroničtí průvodci dokáží poradit ve třech 

jazycích. Dostupné jsou verze v češtině, angličtině a němčině. V prodejně suvenýrů pak 

zajisté zajásají všichni sběratelé, fandové a příznivci značky Tatra.  
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Součástí prostor muzea je i rozšířená expozice věnována slavnému českému 

sportovci a také olympionikovi Emilu Zátopkovi a jeho ženě Daně, české atletce. Lze je 

možnost seznámit se s jejich sportovními úspěchy, nebo obdivovat např. jejich fotografie, 

medaile, trofeje, plakety či Zátopkovu reprezentační bundu (brožura Technické muzeum 

Tatra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Präsident 

(Chruščová, 2010) 

3.4 Pohankový mlýn ve Frenštát ě pod Radhošt ěm 

Jedná se o jediný pohankový mlýn u nás, nacházející se pod Beskydami ve Frenštátě 

pod Radhoštěm v lokalitě Kopaná. Tradici pohankových mlynářů zde už po čtyři generace 

udržují muži z rodu Šmajstrlů. Šmajstrlovi zpracovávají pohanku ve svém rodinném mlýně 

již od roku 1861. Zakladatelem se stal praděd Josef, po něm pokračovali František, Arnošt 

a nyní převzal žezlo „firmy“ Zdeněk, kterému pomáhá jeho syn Pavel. Zatímco Josefovi 

sloužily k mletí dva mlýnské kameny neboli tzv. žerno, jímž se muselo točit ručně, 

František vybavil mlýn litinovým žentourem. Zvířata zapřažená do žentouru chodila 

pomalu v kruhu kolem stroje, z něhož se pohyb převáděl soukolím na mlecí kameny. 

František byl velmi pokrokový člověk se spoustou nápadů, který mj. zavedl i pohon mlýna 

na elektřinu. V rukou současného majitele získal pohankový mlýn modernější tvář. Nová 

unikátní linka, kterou Zdeněk zkonstruoval se svým kamarádem, nahradila historické stroje 

na loupání pohanky.  

Prohlídka začíná uvítáním každého návštěvníka sběračkou lámanky – nahrubo 

pomleté pohanky. Dá se jíst syrová a chutná jako oříšky. Mlynář Zdeněk svým mlýnem 
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ochotně provede každého a rád povypráví o starých časech. Pochytit lze i pár zajímavých 

slov, např. „šejdíř“, jehož úkolem kdysi bylo měnit zrno za mouku. Po sjednání je možnost 

i ochutnávky pohankových jídel nebo zakoupení pohankových výrobků.  

Rostlina jménem pohanka setá pochází z jihovýchodní Asie a její pravlastí jsou 

zřejmě Himaláje, s vhodnými podmínkami pro pěstování. Do Evropy se dostala asi ve 13. 

století. Obilnina pohanka je ceněna především díky svým blahodárným účinkům na cévy. 

Zmírňuje také obtíže spojené s křečovými žílami, snižuje riziko trombózy, infarktu a 

mozkové mrtvice. Příznivě působí na bolest hlavy, nechutenství a stavy podrážděnosti. 

Navíc neobsahuje lepek, což je zajímavá informace pro ty, kteří musejí dodržovat 

bezlepkovou dietu. O tom, že pohanka není jen zdravá, ale také náramně dobrá, se lze 

přesvědčit v hospodě u Kociána, nacházející se kousek od mlýna, kde podle receptů 

Zdeňka Šmajstrly připravují tradiční pohanková jídla a jiné místní speciality (Toušlová, 

Podhorský, Maršál, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 Původní vybavení s mlýnskými kameny a sudem nazývaným „kadlub“, v němž 

se uchovávalo zrno 

(Toušlová, Podhorský, Maršál, 2007) 

3.5 Naučná břidlicová stezka, Muzeum b řidlice, Kružberská nádrž 

Břidlicová stezka je rozšířenou přírodní expozicí, která spadá pod Muzeum břidlice v 

Budišově nad Budišovkou. Byla otevřena 1. května 2005 a je dlouhá celkem 33 km, avšak 

cestu lze upravit svým možnostem po několika značených spojkách. Stezka prochází nejen 

oblastí Budišova, ale také obcí Čermná ve Slezsku a Svatoňovicemi, odkud je rovněž 

možný nástup na trasu. Naučná stezka je určená jak pěším turistům, tak i cykloturistům a 
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skýtá mnohá dobrodružství, jelikož cestou návštěvník objeví několik zaniklých důlních děl, 

malebné břidlicové haldy, jezírka v zatopených těžních jamách a možná také zkameněliny. 

Důležitou informací je ovšem dbát na svou osobní bezpečnost, řídit se výstražnými 

tabulkami a zamezit tak případným úrazům, které zde číhají na každém kroku. Na trase se 

dále nachází 12 tematických zastavení s informačními tabulemi, kde je možnost seznámit 

se s historií těžby štípatelné jílové břidlice – nejtypičtější nerostné suroviny Nízkého 

Jeseníku, specifickými přírodními podmínkami a místopisem obcí, kterými trasa prochází.  

Popis na tabulích je pak zpestřen nejen fotografiemi a obrázky, ale také i mapkami 

(nizkyjesenik.cz/Břidlicová stezka). 

Expozice muzea v Budišově je věnována jílové břidlici, která se kdysi v okolí hojně 

těžila a zpracovávala. V dnešní době už je její těžba a zpracování z velké části minulostí. 

Muzeum bylo otevřeno v roce 1996 a sídlí v nejstarší městské budově bývalého vodního 

mlýna. K vidění jsou např. různé exponáty, nástroje, výrobky a fotografie, dokládající 

těžbu této horniny na území Nízkého Jeseníku. Návštěvník si také může vyzkoušet štípání 

břidlice. Jedná se o unikátní muzeum, jediné svého druhu v České republice 

(budisov.eu/Muzeum břidlice). 

V blízkosti Budišova nad Budišovkou se nachází další technická památka, 

Kružberská přehrada. Rozprostírá se na řece Moravici a byla vybudována v letech 1948 – 

1955. Jejím hlavním účelem je zásobování surovou pitnou vodou a slouží rovněž jako 

ochrana před povodněmi. Ve vodě přehradní nádrže není umožněno koupání a provozování 

vodních sportů, ale je možné chytat zde ryby. Přehrada se také proslavila televizním 

seriálem Velké Sedlo. Východním směrem od přehradní hráze se pak nachází skalní 

útvary, které využívají horolezci, jako cvičné stěny. Tyto skály jsou výchozem hornin 

starších formací, obnažených především erozivní činností zahlubováním koryta řeky 

Moravice. Tvořeny jsou převážně břidlicemi a drobami s mnoha přechodovými 

strukturami. (kruzberk.cz/Kružberská  přehrada, Kružberské cvičné skály). 

 

 

 

 

 

 



Aneta Chruščová: Po stopách technických památek Moravskoslezského kraje 

2010                                                                                                                         19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 Kružberská přehrada 

(Chruščová, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16 Kružberská přehrada 

(Chruščová, 2010) 

3.6 Úzkokolejka T řemešná – Osoblaha 

Počátkem 19. století, v období průmyslové revoluce, se také ve střední Evropě začala 

rozvíjet kolejová doprava. Tehdejší koňskou kolejovou dopravu začala nahrazovat 

kolejová doprava pomocí parních lokomotiv, které jezdily po tratích o celkové délce až 

mnoha tisíc kilometrů. Pro hlavní dopravní tepny byly používány lokomotivy s normálním, 

dodnes používaným rozchodem 1435 mm.  Tyto lokomotivy sloužily pro přepravu osobní 

a nákladní s velkou dopravní hustotou. Zatímco pro málo osídlené okrajové oblasti se 

začaly používat méně nákladné úzkorozchodné lokomotivy s kolejovým rozchodem 760 

mm. Tato kolejová doprava se nachází také na Osoblažsku, kde byla trať vystavěna v 
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krátkém čase. Stavba byla zahájena v roce 1898 a 14. prosince téhož roku začal pravidelný 

provoz. První vlak vyjel z Osoblahy ve 3.50 hodin ráno a slavnostní přijel v 11.30 hodin. 

Po roce 1945 se pak třikrát hovořilo o zrušení trati pro nerentabilnost, avšak naštěstí se 

vždy našly důvody pro její udržení a dokonce v letech 1986 – 1988 proběhla celková 

generální oprava trati.    

Délka tratě, vedoucí z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy čítá 20,218 km. Je zejména 

přitažlivá pro turisty, jelikož výhled při jízdě je velmi atraktivní. Vláček jezdí každým 

směrem a jeho nejvyšší povolená rychlost činí 40 km/h. Úzkokolejka se může pyšnit 4 

mosty a 102 oblouky, kterými se projíždí (tremesna.cz/Parní mašina – úzkokolejka). 

Nedaleko za Třemešnou se nachází nejmenší oblouk v síti Českých drah o poloměru 

pouhých 75 mm. Při jeho průjezdu musí vlak zpomalit rychlost až na 20 km/h. V každém 

vláčku je zařazen i občerstvovací vagón, který umožňuje zakoupení nápojů, pokrmů a 

upomínkových předmětů. Úzkorozchodná dráha již oslavila své 100 „narozeniny“, které 

byly řádně oslaveny (osoblazsko.com/Zajímavosti). 

Ve středu Osoblažska leží obec Bohušov, kde se nachází kulturně – historická památka, 

zřícenina hradu Fulštejn. Při jízdě vláčkem je možno zde vystoupit a navštívit ji. 

Raně gotický hrad Fulštejn byl postaven někdy v polovině 13. století. Zkázu přinesla 

třicetiletá válka, která hrad zcela zničila. Zachovaly se zbytky zdí hradeb, nevelké zbytky 

okrouhlé věže, bašt a obvodové zdivo goticko – renesančního paláce. Dobře dochovaný je 

pak mohutný systém vnějšího opevnění – valy a soustava příkopů (David, Soukup, 2002). 

STANICE A ZASTÁVKY 

Staničení Název 

0,000 Třemešná ve Slezsku 

4,457 Liptáň 

7,626 Dívčí Hrad 

8,736 Horní Povelice 

10,300 Amalín 

11,830 Slezské Rudoltice 

14,458 Koberno 

15,100 Dubský Mlýn (Ostrá Hora) 

16,771 Bohušov 

20,218 Osoblaha 

Tab. č. 1 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha 
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Obr. č. 17 Vlak Třemešná ve Slezsku – Osoblaha 

(http://www.osoblazsko.com/album01.html) 

3.7 Areál čs. opevn ění Hlučín – Darkovi čky 

Jde o vojensko – technickou památku, která dokumentuje stavby bývalých čs. 

opevnění, budovaných v letech 1935 – 1938. Areál zahrnuje 4 pevnostní objekty – Alej, 

Orel, Obora a tzv. Řopík, což je označení pro malé železobetonové pevnůstky čs. 

opevnění. Objekty areálu se od sebe odlišují různými stupni odolností, taktikou, palební 

technikou a rovněž i vzhledem. Již od roku 1992 byl areál zařazen do Slezského zemského 

muzea a dnes patří k hojně navštěvovaným památkám.  

Hlavním expozičním objektem je pěchotní srub Alej. Prezentuje stavební i 

technickou dokonalost čs. opevnění. Návštěvník zde může spatřit dobou výzbroj, výstroj a 

systém zátarasů, které představují podobu roku 1938. Největším unikátem je však střelecká 

místnost, plně vybavená a vyzbrojená. Lze v ní vidět špičkový pevnostní kanón, dnes 

jediný kompletní exemplář v České republice. Dále je to dvojice spřažených těžkých 

kulometů a jeden lehký kulomet. V objektu nalezneme i expoziční místnost, tel. ústřednu, 

filtroventilaci, studnu o hloubce 47,9 m, strojovnu, ubikaci, WC a řadu dalších místností a 

technických zajímavostí. Za zmínku stojí také další pěchotní srub, nazvaný Obora, v jehož 

vstupní části je instalována pamětní deska veliteli z roku 1938 Jaroslavu Švarcovi, který 

padl v boji proti nacistům. Neméně důležitý je i pěchotní srub Orel, ponechán v poničeném 

stavu, aby připomínal devastaci čs. opevnění a jeho zneužití okupanty v roce 1945. Celý 

areál muzea je pak doplněn válečnými tanky, stojícími v bezprostřední blízkosti opevnění 

(szmo.cz/Areál čs. opevnění Hlučín – Darkovičky).  
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Obr. č. 18 Pevnostní srub Alej 

(Chruščová, 2010) 

Během sezóny se v areálu každoročně konají dvě mimořádné akce. Koncem května 

probíhá bojová ukázka s vojenskou technikou a pyrotechnickými imitacemi a koncem září 

je pořádána vzpomínková akce na události roku 1938. Kromě samotné návštěvy areálu je 

pak možnost projít se po naučné stezce, vedené linií opevnění, která je dlouhá 6,5 km. 

Trasa je značená zelenou značkou a terén je nenáročný  

(navstevnik.kr-moravskoslezsky.cz/Areál čs. opevnění Hlučín – Darkovičky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19 Tank T – 34 

(Chruščová, 2010) 
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3.8 Vítkovické železárny  

Vítkovické železárny byly založeny v roce 1828 arcivévodou Rudolfem Janem na 

základně předloženého projektu, který podal profesor vídeňské polytechniky František 

Xaver Riepel. O 15 let později už tvořily areál železáren dvě vysoké pece, slévárna, 

pudlovna, válcovna, kolárna a kotlárna. Roku 1857 byl v těsné blízkosti hutě otevřen Důl 

Hlubina, který měl sloužit jako zdroj paliva do vysokých pecí. Název získal podle své 

neobvyklé hloubce dobývacího prostoru.  

Těžba uhlí zde byla ukončena roku 1991 a v roce 1998 se zastavil provoz pecí. Nyní 

je z areálu technická památka bez provozu, zpřístupněná organizovaným skupinám. 

Prohlídková trasa trvá přibližně hodinu a začíná i končí u vrátnice č. 1 (kudyznudy.cz/Důl 

Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren v Ostravě).  

Komplex Vítkovických železáren se nyní skládá z Dolu Hlubina, koksovny a 

vysokých pecí. Celý areál byl pro svou výjimečnost v roce 2002 prohlášen za národní 

kulturní památku a v roce 2008 byl zapsán na seznam Evropského kulturního dědictví 

(ostrava.cz/Dolní oblast Vítkovic – Důl Hlubina, vysoké pece, koksovna Vítkovických 

železáren).  

Areál by se v budoucnu měl stát skanzenem a ve vybraných budovách a na 

otevřených prostranstvích by se mohly konat vernisáže, různé výstavy, vystoupení 

hudebních skupin nebo by zde mohly být i zábavní atrakce. Na využití areálu v současné 

době pracuje občanské sdružení Proměny v úzké spolupráci s Vítkovicemi a městem 

Ostrava (Mazáč, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20 Nasvícené Vítkovické železárny 

(http://www.dmz-penzion.cz/images/vitkovice.jpg) 



Aneta Chruščová: Po stopách technických památek Moravskoslezského kraje 

2010                                                                                                                         24 

  4. NÁVRH 5 DENNÍHO PRŮVODCE 

Sestavený zájezd je určen pro studenty VŠB – TUO, kteří by rádi poznali krásná a 

zajímavá místa Moravskoslezského kraje, prožili nezapomenutelné zážitky a rozšířili si své 

informace, jak o zmiňovaném kraji, tak i o jeho technických pokladech. 

 

1. Den 

Odjezd je v ranních hodinách z parkoviště před VŠB – TUO do Michálkovic, kde 

navštívíme národní kulturní památku Důl Michal. Po prohlídce dolu se přesuneme do 

Petřkovic. Zde si společně prohlédneme největší hornické muzeum v České republice, 

které bude zpestřeno sfáráním do podzemí. Poté následuje osobní volno. Účastníci si 

mohou zajít na oběd do restaurace Harenda u Barborky a vyzkoušet zde místní speciality 

nebo si udělat procházku naučnými stezkami, přírodovědeckou a hornickou. Pro odvážné 

se pak nabízí lanové centrum. V odpoledních hodinách se pak přesuneme do Ubytovny pod 

lesem, nacházející se v Kopřivnici.  

 

2. Den 

Bude věnován prohlídce Technického muzea Tatra ve městě Kopřivnici. Po návštěvě 

bude následovat osobní volno, ve kterém si mohou účastníci zájezdu zajít na oběd, projít se 

městem nebo zavítat do muzea Fojtství či Lašského muzea. Program zakončíme ve 

Frenštátě pod Radhoštěm, kde se nachází Pohankový mlýn, jediný tohoto typu v České 

republice. Po návštěvě, kterou absolvujeme je naplánován odjezd do Autokempu v 

Budišově nad Budišovkou. 

3. Den 

Celý den bude stráven v Budišově nad Budišovkou s malou odbočkou ke Kružberské 

přehradě, která zakončí naplánovaný program. Den bude probíhat převážně ve sportovním 

duchu, jelikož se projdeme naučnou břidlicovou stezkou, která skýtá pozůstatky po těžbě 

břidlice v podobě zaniklých důlních děl, břidlicových hald či zkamenělin. Po návštěvě 

břidlicové stezky se mohou účastníci zajít občerstvit do místních restaurací. Program bude 

pokračovat v Muzeu břidlice. Po prohlídce již zmiňované Kružberské přehrady se 

přesuneme do Autokempu v Budišově nad Budišovkou.  
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4. Den 

Program zahájíme v obci Třemešná ve Slezsku, kde nás čeká jízda vláčkem po 

úzkokolejné železniční trati. Cesta je dlouhá zhruba 20 km a končí v obci Osoblaha, avšak 

my vystoupíme v Bohušově, kde si zpestříme náš technicky založený zájezd návštěvou 

zříceniny hradu Fulštejn. Zážitek jízdy vláčkem si pak ještě jednou zopakujeme při 

zpáteční jízdě. V Třemešné bude pokračovat rozchod, který účastníci mohou využít v 

místních restauracích, kde si zajdou na oběd. Poté bude následovat odjezd do Ubytovny a 

Campu Slunečnice v Opavě. 

5. Den  

Poslední den zájezdu se vydáme do Areálu čs. opevnění v Darkovičkách. Zde si 

rozšíříme informace o 2. světové válce, prohlédneme si válečnou techniku a navštívíme 

místní bunkry. Cestou z Darkoviček je pak naplánovaná přestávka spojená s obědem. Náš 

zájezd zakončíme v Ostravě, kde ještě zavítáme do Vítkovických železáren. Očekávaný 

příjezd bude v dopoledních hodinách na parkoviště před VŠB – TUO. 

4.1 Návrh sortimentu a kvality služeb 

  Ubytování bude zajištěno v Ubytovně pod lesem, které je situováno v klidné části 

města Kopřivnice nedaleko od centra města. Studenti mají možnost vybrat si zde z nabídky 

pokojů. K maní jsou 2, 3 a 4 lůžkové pokoje, s vlastním soc. zařízením. Součástí ubytovny 

je recepce, společná prádelna, společná kuchyň, společenská místnost a bar s TV a Wi – fi 

připojením. Co se týče kulturního a sportovního využití, tak v blízkosti ubytovny se 

nachází bowling centrum, minigolf, krytý bazén a letní koupaliště s vodním tobogánem. 

Ubytování zaujme nejen útulným vybavením, ale i krásou okolní přírody a příznivými 

cenami (ubytovnapodlesem.cz/Krátkodobé ubytování, Sportovní a kulturní vyžití). 

 Druhý a třetí den je nocleh naplánován v Autokempu v Budišově nad Budišovkou, 

nabízející klidné a čisté prostředí. Také zde si studenti mohou vybrat možnost ubytování, a 

to buď v ubytovně, nebo v chatkách se společným nebo vlastním soc. zařízením. V 

autokempu bude zajištěno i stravování formou polopenze. V samotném areálu pak studenti 

mohou využít restauraci s barem a terasou, hřiště s umělým povrchem, zapůjčení 

sportovního náčiní a kol, minigolfové hřiště, bazén se solárním ohřevem, stolní tenis, ruské 
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kuželky, půjčování grilů, ohniště či krb s altánem. Možnost koupání je pak ve 200 m 

vzdálené Městské přírodní nádrži (autokemp.budisov.cz/Vybavení).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21 Příjezdová cesta do Autokempu 

(http://autokemp.budisov.cz/index.html) 

Poslední přespání se bude konat v Ubytovně a Campu Slunečnice v Opavě, která 

poskytuje levné ubytování. Pokoje jsou po 2 nebo 4 lůžkách se společným soc. zařízením a 

vybavenou kuchyňkou, nacházející se na každém patře. Dostupné jsou i pokoje s vlastním 

soc. zařízením. V areálu je pak hospůdka s kulečníkem a stolním fotbálkem. Sportovní 

aktivity jsou situovány v blízkém okolí. K využití se nabízí přírodní jezero vhodné ke 

koupání a slunění, dále koupaliště, minigolf, víceúčelová hala, tenisové kurty, krytá 

tenisová a badmintonová hala (ubytovaniopava.cz/Úvodní strana, Nabídka ubytování). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22 Ubytovna a Camp Slunečnice 

(http://www.ubytovaniopava.cz/fotogalerie.html?view=pictures&idCategory=8) 
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4.2 Pokyny pro ú častníky zájezdu 

Odjezd se uskuteční dne 15. června 2010 v 8:30 hodin z parkoviště před VŠB – 

TUO. Účastníci jsou povinni dostavit se na požadované místo 15 minut před odjezdem. 

Návrat je naplánován na 19. června 2010 v dopoledních nebo odpoledních hodinách zpět 

na parkoviště před VŠB – TUO. Doprava bude zajištěna školním autobusem s klimatizací. 

V průběhu cesty bude možnost zakoupit si u řidiče nápoje.  

Co se týče ubytování, tak účastníci jsou povinni prostudovat si příslušné internetové 

stránky ubytovacích zařízení, domluvit se s kolektivem, zvolit si způsob ubytování a co 

nejdříve odpovědět na email: C.Aneta@seznam.cz, z důvodu rezervace pokojů.   

Stravování bude zajištěno pouze druhý a třetí den našeho pobytu v Autokempu v 

Budišově nad Budišovkou a to formou polopenze. Každý den bude během programu 

přestávka, kterou lze využít a zajít si na oběd. Součástí všech ubytoven je pak společná 

kuchyňka pro případné vaření. 

 

S SEBOU: 

� peníze 

� doklady (občanský průkaz, průkaz pojištěnce) 

� pláštěnku nebo deštník v případě škaredého počasí 

� potřebné léky 

� sportovní oblečení a pohodlnou obuv 

� plavky 

� a to nejdůležitější – dobrou náladu! 

 

JEDNOTLIVÉ VSTUPY: 

� Důl Michal 50,- 

� Hornické muzeum OKD Ostrava 100,- 

� Technické muzeum Tatra Kopřivnice 55,- 

� Pohankový mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm 10,- 

� Muzeum břidlice 20,- 

� Úzkokolejka, jízda vlakem 160,- 

� Areál čs. opevnění Hlučín – Darkovičky 20,- 

� Areál Vítkovických železáren 80,- 
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Peníze za ubytování a vstupy budou vybírány v autobuse.  

Internetové stránky ubytovacích zařízení: 

http://www.ubytovnapodlesem.cz/ 

http://autokemp.budisov.cz/ 

http://www.ubytovaniopava.cz/. 

V případě dotazů pište na výše zmiňovaný email nebo volejte na tel. 721365448. 

4.3 Aktuální ceník poskytovaných služeb 

Ceny ubytování 

 
Ubytovna pod lesem v Kopřivnici (1 noc/osoba) 

2 lůžkový pokoj .........................................................................................................250,- 

3 lůžkový pokoj A......................................................................................................220,- 

4 lůžkový pokoj A......................................................................................................190,- 

 

Autokemp Budišov nad Budišovkou (2 noci/osoba) 

ubytování na pokojích a v chatkách...........................................................................100,- 

poplatek Městskému úřadu ........................................................................................8,- 

 

Ubytovna a Camp Slunečnice v Opavě (1 noc/osoba) 

2 – 4 lůžkové pokoje..................................................................................................210,- 

pokoj se samostatným soc. zařízením pro 1 – 2 nebo 3 – 4 osoby ............................260,- 

 

Cena stravování 

 

Autokemp Budišov nad Budišovkou (1x snídaně, 2x večeře) 

Snídaně.......................................................................................................................45,- 

Večeře ........................................................................................................................120,- 

 

Ceny jednotlivých vstupů 

 

Důl Michal .................................................................................................................50,- 
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Hornické muzeum OKD Ostrava...............................................................................100,- 

Technické muzeum Tatra Kopřivnice........................................................................55,- 

Pohankový mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm..........................................................20,- 

Muzeum břidlice ........................................................................................................20,- 

Úzkokolejka, jízda vlakem ........................................................................................160,- 

Areál čs. opevnění Hlučín – Darkovičky...................................................................20,- 

Areál Vítkovických železáren....................................................................................80,- 

 

Doprava je zajištěna a hrazena školou. 

V případě uskutečnění zájezdu pro jinou skupinu účastníků, bude doprava zajištěna jiným 

dopravcem podle aktuálního počtu cestujících. 
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4.4 Pozvánka 

 
KDY?   15. – 19. června 2010 

 
KAM?   Putování po technických památkách Moravskoslezského kraje 

 
ODKUD?  Z parkoviště VŠB – TUO v 8:30 

   

 

                 

 
 
 

Důl Michal Hornické muzeum OKD Technické muzeum Tatra

Pohankový mlýn Frenštát 
pod Radhoštěm

Naučná břidlicová stezka 
Budišov nad Budišovkou, 

Muzeum břidlice, 
Kružberská přehrada 

Úzkokolejka Třemešná ve 
Slezsku - Osoblaha

Areál čs. opevnění Hlučín - Darkovičky   Vítkovické železárny



Aneta Chruščová: Po stopách technických památek Moravskoslezského kraje 

2010                                                                                                                         31 

5. ZÁVĚR 

Má práce byla zaměřená především na cestovní ruch, který jistě patří k dnešním 

světovým trendům. Moravskoslezský kraj jsem si vybrala proto, že je nejdostupnější 

k mým osobním návštěvám některých technických památek, o kterých se v práci zmiňuji. 

Mezi mé navštívené památky patří např. Hornické muzeum OKD, Technické muzeum 

Tatra v Kopřivnici nebo Areál čs. opevnění Darkovičky. Z výletů jsem pořídila také 

fotografie, které doplňují text.  

Náplní této práce je ukázat, že i technické památky mohou být atraktivní a nabídnout 

spoustu zábavy, spojené se získáním nových poznatků a informací. 

Cílem mé bakalářské práce je návrh 5 denního průvodce technickými památkami 

Moravskoslezského kraje. Jednotlivé památky jsem volila podle významnosti, zajímavosti 

a možností vyzkoušet si vlastnoručně jejich využití.  

Všechna navštívená místa se mi velice líbila a doufám, že po přečtení mé práce, 

budete mít chuť je také navštívit a uděláte si obrázek o tom, jak ve skutečnosti vypadají.    
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PŘÍLOHA Č. 1 INTINERÁŘ ZÁJEZDU 

DEN KM  CELKEM 
KM 

MÍSTO PŘÍJEZD  ODJEZD POZNÁMKA 

  
Ostrava – 
Poruba 

 
8:30 

Odjezd z parkoviště 
před VŠB – TUO 

18,1 18,1 
Ostrava – 

Michálkovice 
8:49 11:45 

Příjezd k Dolu Michal, 
prohlídka, odjezd 

9,4 27,5 
Ostrava – 
Petřkovice 

11:55 15:45 

Příjezd do Hornického 
muzea OKD, 

prohlídka, rozchod, 
odjezd 

1 

40,5 68,0 Kopřivnice 16:26  
Příjezd do Ubytovny 

pod lesem, volná 
zábava 

 

DEN KM  CELKEM 
KM 

MÍSTO PŘÍJEZD  ODJEZD POZNÁMKA 

  Kopřivnice 
 

9:00 
Odjezd z Ubytovny pod 

lesem 

2,4 70,4 Kopřivnice 9:03 12:45 

Příjezd do Technického 
muzea Tatra, prohlídka, 

rozchod ve městě, 
odjezd 

12,2 82,6 
Frenštát pod 
Radhoštěm 

12:58 15:00 

Příjezd do 
Pohankového mlýna, 
prohlídka, rozchod, 

odjezd 

2 

64,1 146,7 
Budišov nad 
Budišovkou 

16:05  
Příjezd do Autokempu, 

volná zábava 
 

DEN KM  CELKEM 
KM 

MÍSTO PŘÍJEZD  ODJEZD POZNÁMKA 

  
Budišov nad 
Budišovkou 

 

14:45 

Odchod z Autokempu 
v 9:00, procházka po 

břidlicové stezce, 
rozchod ve městě, 

návštěva Muzea břidlice, 
odjezd z Autokempu 

5,9 152,6 Kružberk 14:51 16:00 
Příjezd k přehradě, 

rozchod, odjezd 

3 

5,9 158,5 
Budišov nad 
Budišovkou 

16:06  
Příjezd do Autokempu, 

volná zábava 
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DEN KM  CELKEM 
KM 

MÍSTO PŘÍJEZD  ODJEZD POZNÁMKA 

  
Budišov nad 
Budišovkou 

 
9:00 Odjezd z Autokempu 

61,6 220,1 
Třemešná ve 

Slezsku 
10:02 18:15 

Příjezd do Třemešné, 
jízda úzkokolejným 
vlakem, prohlídka 

zříceniny Fulštejn, jízda 
vlakem zpět, rozchod ve 

městě, odjezd 

4 

41,6 261,7 Opava 18:57  
Příjezd do Ubytovny a 

Campu Slunečnice, volná 
zábava 

 

DEN KM  CELKEM 
KM 

MÍSTO PŘÍJEZD  ODJEZD POZNÁMKA 

  Opava 
 

9:00 
Odjezd z Ubytovny a 
Campu Slunečnice 

25,5 287,2 
Hlučín – 

Darkovičky  
9:26 10:45 

Příjezd do Areálu čs. 
opevnění, prohlídka, 

odjezd 

18,5 305,7 
Ostrava – 
Vítkovice  

11:04 12:30 
Příjezd do Areálu 

Vítkovických železáren, 
prohlídka, odjezd 

5 

11,1 316,8 
Ostrava – 
Poruba  

12:42  
Příjezd na parkoviště 

před VŠB – TUO  
 
Autobus jede průměrnou rychlostí 60 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


