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Celem publikacji, którą trzymają Państwo w dłoniach, jest opisanie skarbów i atrakcji
dwóch regionów turystycznych Kraju Ołomunieckiego - Moraw. Podczas gdy Morawy
Środkowe to unikatowe zabytki, tradycje Hany, a także administracyjne
i kulturalne centrum regionu – miasto Ołomuniec, Jesioniki to region
górskiej przyrody i popularne miejsce na relaks, sport i wypoczynek.
Na kolejnych stronach odkryją Państwo, że chodzi o połączenie przeżyć, jakich
dostarcza obcowanie z wyjątkowym pięknem na tutejszych szlakach, z radością,
jaką zapewni skorzystanie z urozmaiconej oferty relaksujących zajęć rekreacyjnych.
A zatem wybierajcie i planujcie. Witamy w Kraju Ołomunieckim. Całą ofertę Kraju
Ołomunieckiego znajdą Państwo na portalu www.ok-tourism.cz

Olomouc region Card – turystyczna karta zniżkowa
Kraj Ołomuniecki można poznać znacznie taniej z turystyczną kartą
zniżkową Olomouc region Card. Oferuje wstęp bezpłatny lub ze zniżką
do prawie 200 obiektów w regionie.
Szczegółowe informacje na www.olomoucregioncard.cz.
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Najpiękniejsze
skarby
Moraw Środkowych
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Propozycja 2:
Zamek Tovačov
Na Morawach Środkowych
z pewnością nie można
ominąć zamku Tovačov.
Widok z prawie stumetrowej
Wieży Hiszpańskiej na wodę
i lasy łęgowe otaczające
Tovačov jest niezapomniany.
Wokół stawów przechodzi
Morawska Długodystansowa
Trasa Rowerowa zmierzająca
z Ołomuńca do Kromieryża
i dalej na Morawy Południowe.

Propozycja 1:
Zamek Bouzov

Památky

MORAWY ŚRODKOWE
Turystyka poznawcza
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Morawy Środkowe otwierają bramy przed
miłośnikami bajkowych zamków i pałaców.
Są wyjątkowe, a ich skupienie na obszarze regionu
jest nadzwyczajne. W każdy weekend coś się dzieje.
Uroczystości, odpusty, turnieje szermiercze,
po prostu idealne miejsce na krótki i dłuższy postój.
Przedstawiamy pięć ciekawych miejsc, ale warte
uwagi są też inne, na przykład zamek Plumlov,
Čechy pod Kosířem czy pałac Úsov.

Bouzov to królestwo
bajek, wygląda jak
średniowieczna
siedziba i często
jest wykorzystywany
przez filmowców.
Proponuje niezwykle
ciekawe trasy zwiedzania, a w czasie
sezonu atrakcyjne
imprezy dla widzów.

Propozycja 3:
Zamek Šternberk
Dzieła sztuki, cenna kolekcja
drewnianych rzeźb i niezwykły
zbiór pieców kaflowych robią
oszałamiające wrażenie. Jeśli
przyjedziemy tu w czerwcu lub we
wrześniu, przeżyjemy rozgrywane wokół zamku słynne wyścigi
samochodowe Ecce Homo.

Propozycja 4:
Pałac Náměšť na Hané
Jeśli ktoś poczuje potrzebę
ciszy i relaksu, powinien wybrać
się do klasycystycznego pałacu
francuskiego typu. Stoi w środku
kolistego parku, w czasie
zwiedzania można podziwiać
wyjątkowe kolekcje.

Propozycja 5: Zamek Helfštýn
Średniowieczny zamek w pobliżu
Lipníka nad Bečvou oczaruje swoim
wyjątkowym położeniem. W sezonie
odbywa się tu wiele imprez, którym w
sierpniu przewodzi międzynarodowe
spotkanie mistrzów kowalstwa
artystycznego Hefaiston. Do zamku
można dojechać samochodem, pod
zamkiem znajduje się park linowy.
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Ołomuniec i okolica

MORAWY ŚRODKOWE

Ołomuniec

Perła w sercu Europy

Propozycja 2:
Kolumna Trójcy
Przenajświętszej
UNESCO
Znaczenie i liczba zabytków z okresu baroku są w
Ołomuńcu tak imponujące,
że przyjął się nawet termin
„barok ołomuniecki”. Najwybitniejszym z tutejszych
zabytków jest Kolumna
Trójcy Przenajświętszej,
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO za swoje
nadzwyczajne rozmiary, ale
także za precyzję i rozmach
zdobień rzeźbiarskich.
Propozycja 4:
Fortyfikacje w Ołomuńcu
W przeszłości Ołomuniec był
miastem – twierdzą. Budowa
umocnień trwała przez
stulecia, a swoją kulminację
przeżyła w XIX wieku, gdy
powstał unikatowy wieniec
wysuniętych fortów. Wiele
z zachowanych obiektów
można zwiedzić.

Památky

Propozycja 1:
Zabytki sakralne

Za sprawą blisko
tysiącletniej historii
biskupstwa ołomunieckiego,
nad miastem górują
ciekawe zabytki sakralne.
Jednym z nich jest główny
kościół diecezji ołomunieckiej, katedra św. Wacława,
która mieści do 5000 osób.
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Żadne inne miasto na Morawach nie urzeka swoją historią
tak jak stutysięczny Ołomuniec. Miasto pałaców,
świątyń i barokowych fontann. Miasto, które oprócz
cennych zabytków i romantycznych zakątków oferuje także
wiele niezwykłych przeżyć kulturalnych i rozrywek.
Odkryj go także dla siebie!

Propozycja 3: Svatý Kopeček
Miejsce pielgrzymkowe wznoszące
się dumnie nad Ołomuńcem,
w pobliżu ZOO, jest jednym
z najpopularniejszych turystycznie
miejsc regionu. Oferuje idealne
warunki do turystyki pieszej,
jazdy na rowerze i wypoczynku.
Nad kompleksem góruje kościół
Zwiastowania Marii Panny z XVII
wieku, który zaszczycił wizytą
papież Święty Jan Paweł II.

Propozycja 5: Oryginalne muzea
Ołomuniec jest miastem interesujących
muzeów. Jedyne w swoim rodzaju
w Republice Czeskiej jest
Muzeum Archidiecezjalne (fot.).
Veteran Arena to największe prywatne, ale publicznie dostępne muzeum
zabytkowych samochodów, a Muzeum
Regionalne (Vlastivědné), zarządzające
ponad milionem przedmiotów kolekcjonerskich, jest z kolei jednym z największych muzeów Republiki Czeskiej.
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Daj się skusić
urozmaiconym
wyborem

Propozycja 2: Úsov
Muzeum Łowiectwa
i Leśnictwa
Zamek Úsov mieści
wyjątkowe w Europie
Środkowej Muzeum
Łowiectwa i Leśnictwa.
Prezentuje prawie
dziesięć tysięcy
eksponatów zwierząt
egzotycznych i rodzimych, broń myśliwską,
kłusowniczą i wiele
innych przedmiotów.

Propozycja 1:
Čechy pod Kosířem
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MORAWY ŚRODKOWE
Turystyka poznawcza
Każdy region charakteryzuje się miejscami,
które świadczą o jego wyjątkowości.
Morawy Środkowe są po prostu pełne takich
miejsc. Często stajemy w niemym zachwycie przed
kunsztem tutejszych mieszkańców. Daj się zachęcić
urozmaiconym wyborem do przyjazdu i przeżycia
niezapomnianych chwil, jak co roku robią setki
tysięcy innych.
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Miejscowość niedaleko Prostějova, gdzie
znajduje się pałac
otoczony romantycznym parkiem i dwa
muzea. Muzeum
Strażackie to jedno
z największych tego
typu muzeów na Morawach, a Muzeum
Powozów i Latarni to
z kolei jedyne tego
rodzaju w RCz.
Propozycja 5: Šternberk
Ekspozycja czasu
Bardzo nowoczesna wystawa
interaktywna, która pozwala
nam zanurzyć się we wszechświecie i w czasie.
Dowiadujemy się, czym różnią
się kalendarze w różnych
kulturach i jak działały
najstarsze zegary, poznajemy
zasady mierzenia czasu.

Propozycja 3: Uničov
Więzienie | Muzeum
Więziennictwa
Nad Uničovem – miastem
królewskim góruje neorenesansowy ratusz, a w budynku dawnego
miejskiego więzienia można
obejrzeć interesującą ekspozycję
tematyczną.

Propozycja 4: Příkazy
Skansen kultury hanáckiej
Prezentuje życie mieszkańców
regionu Haná, np. w oryginalnej
hanáckiej gospodzie lub na
wystawie sprzętów domowych
i maszyn albo zabawek dla dzieci.
Skansen jest częścią Wiejskiego
Obszaru Zabytkowego.
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Ekscytująca

jazda na rowerze,
gra w golfa
i tenisa…
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Propozycja 2: Trasa rowerowa Bečva
Możliwość poznania Bramy Morawskiej (obszaru łączącego Morawy
Środkowe z Wołoszczyzną /Valašsko/ i Śląskiem) zapewnia trasa
rowerowa Bečva. Przez 160 km prowadzi wzdłuż rzeki Bečvy i łączy
Přerov z Lipníkiem nad Bečvou, Hranicami, docierając aż na
Wołoszczyznę (Valašsko).

Propozycja 1:
Turystyka rowerowa
pełna wrażeń

Památky

MORAWY ŚRODKOWE
Turystyka aktywna
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Morawy Środkowe są regionem pełnym nie tylko
zabytków i osobliwości. To także atrakcyjny rejon
z bogatą ofertą letniego wypoczynku. Przez
region przechodzą dwie długodystansowe trasy rowerowe,
dynamicznie rozwijają się również bezpieczne trasy
rowerowe dla rodzin z dziećmi. Można się wybrać na golfa
lub do ośrodków słynnej szkoły tenisowej, gdzie zdobywają
szlify przyszli zwycięzcy Wimbledonu. Propozycją dla
odważnych może być ekstremalny zjazd po torze
bobslejowym lub skok spadochronowy w tandemie.

Na Morawach Środkowych do wyboru są
trasy, które spełniają
wszystkie wymagania.
Z urozmaiconej oferty
można wybrać piękną
trasę krajobrazową,
np. trasę „Hvězdná”
z Ołomuńca do Šternberka (odpowiednia
także na rolki) albo
jedną z trudniejszych
tras na okoliczne
wzgórza.

Propozycja 3:
Doznania ekstremalne
Osoby poszukujące doznań
ekstremalnych mogą skorzystać
z oferty centrów linowych i ścianek
wspinaczkowych. Wesołe i emocjonujące są jazdy na torze bobslejowym,
a także skoki spadochronowe
w tandemie w największym ośrodku
w Europie Środkowej.

Propozycja 5:
Ekscytująca gra w golfa
Możliwość zagrania w golfa
na Morawach Środkowych
znajdziemy w kilku miejscach.
Na przykład mistrzowskie pole
18-dołkowe z polem treningowym
i salą klubową znajduje się na
lekko pagórkowatym terenie
niedaleko Ołomuńca w pobliżu
miejscowości Véska.

Propozycja 4:
Tam, gdzie zaczynają
zwycięzcy Wimbledonu
Morawy Środkowe,
Prostějov i Přerov to słynna
wylęgarnia tenisowych
talentów. Niektórzy z nich
dotarli nawet na szczyty
tenisowych rankingów.
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Turystyka aktywna

MORAWY ŚRODKOWE

Naciesz się
		różnorodnością
2
1
5

4 3

Niezwykły urok Moraw Środkowych odkryjemy
podczas wędrówek po regionie. Mogą to być romantyczne
spacery zmierzające do wież widokowych lub rejs pontonem,
coś dla siebie znajdą też miłośnicy koni i agroturystyki.
Nie tylko do dzieci adresowana jest różnorodna propozycja
rozrywek wodnych i nowych parków rozrywki, łączących
naukę z zabawą. Wybieraj i korzystaj!

Propozycja 2:
Rejsy po Morawie
Nietradycyjny widok
na Ołomuniec
i Morawy Środkowe
oferują rejsy
wycieczkowe na
pontonach po rzece
Morawie. Jedni
preferują krótkie rejsy
przez zabytkowy
Ołomuniec, inni
wybierają na przykład
trwającą pół dnia
wycieczkę meandrami
Morawy.
Propozycja 3:
Z końskiego siodła
Morawy Środkowe to także
miejsce dla miłośników koni.
Stajnie jeździeckie
i turystyczne, rancza oferują
naukę jazdy konnej i rozmaite wycieczki przełajowe.
Szlaki hippiczne łączą wiele
atrakcyjnych miejsc np.
w okolicy miasta Potštát.

Propozycja 1: Na hanácki „Mont Blanc”

W pobliżu Čech pod Kosířem, na szczycie Velkiego Kosířa (tzw. Hanáckiego
„Mont Blanc“) stoi 28-metrowa nowoczesna wieża widokowa. Można z niej
zobaczyć równinną Hanę, wzgórza Drahanskiej vrchoviny i sylwetkę
Niskiego Jesionika. Miejsc widokowych na Morawach Środkowych jest
mnóstwo (np. Ołomuniec, Prostějov, Uničov), a cały region jest
przepleciony siecią oznakowanych szlaków pieszych.
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Propozycja 5:
Atrakcje dla dzieci
Wszędzie w całym regionie
znajdziemy ciekawe propozycje
dla dzieci. Tory gokartowe,
centra linowe i działający model
ogrodowej kolejki. W najbliższym
okresie przygotowywane jest
otwarcie w Ołomuńcu ekspozycji
naukowej „Siła wiedzy” i wesołego
Świata Dziecka.

Propozycja 4:
Urlop nad wodą
Na Morawach Środkowych nie
rozczarują się też miłośnicy wody
i wodnych rozrywek. Można udać
się na jedno z kąpielisk w otoczeniu przyrody albo jeśli poszukujemy wodnych atrakcji, wybrać
coś z urozmaiconej oferty parków
wodnych, jakich nie brakuje w
całym regionie, np. w Ołomuńcu.

13

Morawy Środkowe, które szczycą się mnóstwem
wyjątkowych zabytków, mogą się też pochwalić
wspaniałą przyrodą. Podziemne jaskinie, parki
krajobrazowe, tereny zielone, słynne wystawy
i arboreta. Np. arboretum w miejscowości Bílá Lhota
zostało założone już około 1700 roku i liczy obecnie
ponad 500 rzadkich gatunków drzew.

Atrakcje przyrodnicze

MORAWY ŚRODKOWE

Szlaki
przyrodnicze

Propozycja 2:
ZOO Ołomuniec
ZOO na Svatym
Kopečku pod
Ołomuńcem mieści
ponad 400 gatunków
zwierząt, a także
wiele prawdziwych
rarytasów.
Do najciekawszych
należy ekspozycja
morskich akwariów,
przechodni pawilon
makaków, wspólny
wybieg wilków
i niedźwiedzi. ZOO
można zwiedzić także
w formie safari.
Propozycja 3: Sluňákov
Wyjątkowy projekt działań
ekologicznych w Horce nad
Moravou. Budynki i instalacje
są zaprojektowane w taki
sposób, aby zainspirować
odwiedzających do zmysłowej percepcji przyrody
i pomóc kształtować
szacunek do przyrody
Litovelskiego Pomoraví.

Propozycja 1: Jaskinie Javoříčskie,
Mladečskie i Zbrašovskie

Morawy Środkowe są nadzwyczaj
bogate w jaskinie sopleńcowe.
Jaskinie
Javoříčskie oferują tajemniPamátky
czo oświetlone olbrzymie kopuły,
Jaskinie Mladečskie – pozostałości
ludzkich szkieletów i narzędzi
kamiennych, a Zbrašovskie Jaskinie
Aragonitowe są najcieplejszymi
jaskiniami w RCz.
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Propozycja 5:
Flora Olomouc
Rozległe ołomunieckie parki
to możliwość ucieczki
z miasta na przyjemny spacer
i odpoczynek wśród zieleni,
ale też ciekawe miejsca
i imprezy. Są to na przykład
Ogród Botaniczny, tropikalne
oranżerie oraz słynne wystawy
kwiatów i targi ogrodnicze
Flora Olomouc.

Propozycja 4:
Litovelské Pomoraví
Na niepowtarzalne wycieczki
można się wybrać na wodę i ląd
do Parku Krajobrazowego Litovelské
Pomoraví. Park zajmuje pas
o szerokości 3-8 km wzdłuż rzeki
Morawy między miastami Ołomuniec,
Litovel i Mohelnice. Drogę można
przebyć indywidualnie lub skorzystać ze zorganizowanych wycieczek
na rowerze czy pontonie.
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Propozycja 2: Uzdrowisko Slatinice
W uzdrowisku do zabiegów wykorzystuje się wodę z naturalnych
źródeł siarkowych, w połączeniu ze specjalistyczną opieką medyczną
i najwyższej jakości rehabilitacją. Leczenie jest ukierunkowane
na aparat ruchu, choroby onkologiczne, nerwowe i skórne.
W ofercie są też pobyty rekonwalescencyjne.

Propozycja 1:
Uzdrowisko
Teplice nad Bečvou

Połączenie
zdrowia i relaksu
Památky

MORAWY ŚRODKOWE
Uzdrowiska i wellness
Różnorodność oferty Moraw Środkowych
jest godna uwagi także w dziedzinie leczenia
sanatoryjnego i odnowy biologicznej.
Tysiące gości przyjeżdżają co roku do uzdrowisk
na Morawy Środkowe, a kolejne tysiące korzystają
z oferty centrów relaksu, w tym ze specjalnych
zabiegów odnowy biologicznej.
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Uzdrowisko nad brzegiem rzeki Bečvy kusi
kojącą zielenią parków
i wysoką jakością
usług. Specjalizuje
się w stosowaniu
szczytowych osiągnięć
leczniczej rehabilitacji kardiologicznej,
nastawiając się przede
wszystkim na zapobieganie zawałom serca
i udarom mózgu.
Oferuje też pobyty
leczniczo-relaksacyjne.

Propozycja 3:
Uzdrowisko Skalka
Wykorzystuje miejscowe wody
mineralne, których zasadowosiarkowy skład jest unikatowy.
Zawarty w wodzie sylwin nie
występuje w żadnym innym
czeskim uzdrowisku, znajduje się
tylko we Włoszech i w Austrii.

Propozycja 5:
Uzdrowiska piwne
Kąpiele piwne już na stałe
trafiły do oferty wypoczynkowej
wielu regionów. Podobnie jest
na Morawach Środkowych,
gdzie naprawdę jest z czego
wybierać. Kąpiele zwiększają
odporność organizmu
i przyczyniają się do przywrócenia harmonii duszy i ciała.

Propozycja 4: Wellness
W wielu miejscach regionu
w ofercie są programy
relaksacyjne i odnowy
biologicznej, obejmujące
różne rodzaje kąpieli, można
się zrelaksować w jaskini
solnej lub skorzystać z polarium.
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Propozycja 1:
Hanáckie Jazdy Królów

Jazdy Królów na Hanie nie cieszą
się wprawdzie taką sławą jak te
w regionie Slovácko, mimo to jako
imprezy folklorystyczne warte
są zobaczenia. Co roku Jazdę
Królów można podziwiać
na Hanie w miejscowości
Doloplazy, a także w sierpniu
podczas uroczystości w Kojetínie.

4
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Specjały
i tradycje
Památky

MORAWY ŚRODKOWE

3

kulinarne
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Propozycja 2:
Tradycje hanáckie
Podtrzymywanie tradycji jest
widoczne w całym regionie.
Hanáckie stroje ludowe należą
pod względem wykonania
do najpiękniejszych, dlatego
obejrzenie ich na własne oczy
jest prawdziwym przeżyciem.
Takie imprezy jak
„Wesele hanáckie”, „Hanácki
Pępek Świata” i „Rok ludowy”
wynagrodzą z nawiązką
trudy podróży.

Propozycja 3:
Słynne tradycje browarnicze
Piwo z browarów i minibrowarów
na Morawach Środkowych zalicza
się do najlepszych i przynosi
chlubę morawskiemu browarnictwu, w żadnym wypadku nie
pozostając w tyle za słynną marką,
znaną jako „czeskie piwo”.

Propozycja 4: Jedyny
oryginalny czeski ser
Olomoucké tvarůžky, czyli serki
ołomunieckie, pełne smaku
i aromatu, z pewnością przypadną do gustu wielu koneserom.
To jedyny oryginalny czeski ser,
który ma najmniej tłuszczu ze
wszystkich serów na świecie.

gastronomia i folklor
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W czasie sezonu letniego na Morawach
Środkowych odbywa się wiele imprez i świąt
folklorystycznych. Można podziwiać piękne
hanáckie stroje ludowe, poznać ciekawe zwyczaje
i oryginalną gwarę hanácką. Na gości czeka
zawsze dobra zabawa, połączona z degustacją
miejscowych specjałów, na przykład serków
ołomunieckich (słynne „Olomoucké tvarůžky“),
które pochodzą właśnie stąd.

Propozycja 5:
Sery, które łączą narody
Nowoczesna produkcja oparta na
morawskim mleku i kunszcie włoskich
mistrzów serowarskich powstała
w miejscowości Litovel, a tutejsze sery
typu parmezan zadowolą najbardziej
wybrednych smakoszy. Bardzo
popularny jest także ser pleśniowy,
który produkuje się niedaleko
miejscowości Niva koło Prostějova.
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Imprezy i wydarzenia

MORAWY ŚRODKOWE

Tu nie można
się nudzić

Biesiady, jarmarki, festiwale, wyścigi. Przedstawiony
przegląd jest tylko krótkim wyliczeniem. Imprez są
setki. Oferta jest tak urozmaicona, że możemy tu
przyjechać kiedykolwiek i nigdy nie będziemy
się nudzić. Tylko wybierać! Szczegóły znajdują
się na www.ok-tourism.cz

Památky

Posmakuj Hany

Projekt, który jest realizowany przez cały
rok, obejmuje zarówno tradycyjne
produkty regionu, jak i typowe regionalne
dania z Hany. Odwiedź jedną z uczestniczących
w projekcie restauracji i „Posmakuj Hany”!

Najważniejsze imprezy
na Morawach Środkowych
kwiecień
Uroczyste rozpoczęcie sezonu na zamkach
i w pałacach
Pokaz mody Top Styl – Mohelnice
Academia film Olomouc
Flora Olomouc – etap wiosenny – Ołomuniec
Europejskie Dni Jazzowe – Hranice
maj
Author Šela Marathon – Zamek Helfštýn
Wielka Nagroda Mohelnice – Mohelnice
Otwarcie kolumnady – Uzdrowisko Teplice n. B.
Teatralna Flora – Ołomuniec
Odpust Zwiastowania Marii Panny –
Ołomuniec-Sv. Kopeček
Marsz po lošticki serek – Loštice
Beerfest Olomouc – Ołomuniec
Noc Muzeów – Ołomuniec
Ołomuniec Dvořáka – Ołomuniec
Noc Kościołów – wiele miast w regionie
czerwiec
Ecce Homo Šternberk, Mistrzostwa Europy –
Šternberk
Święto regionu Záhoří – Lipník nad Bečvou
Hanácka Wenecja – Litovel
Festiwal Žváčka – Konice (przegląd orkiestr
dętych)
Prostějov Wolkera – Prostějov
W zamku i na podzamczu – Přerov
Od bajki do bajki – Pałac Náměšť na Hané
Hanácki Pępek Świata – Velká Bystřice
Biesiada – Náměšť na Hané
Święto Miasta – Ołomuniec
Loštickie święto muzyki i serków – Loštice
Uničovski jarmark – Uničov
Festiwal rockowy w Hranicach – Hranice
Święto Pieśni – Ołomuniec
½ Maraton Mattoni – Ołomuniec
lipiec
Jazda Królów – Doloplazy
Noc celtycka – Plumlov
Międzynarodowe spotkanie kołodziejów
Josefkol – Čechy pod Kosířem
Hanácka biesiada – Němčice nad Hanou
Spotkanie orkiestr dętych – Dřevohostice
Muzyczne Lato Kulturalne – Litovel
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sierpień
Přerovska Uczta Św. Wawrzyńca – Přerov
Kwiaty dla jaśnie pani – Pałac Náměšť na Hané
Tovačovski Portal – Tovačov
Biesiada w Kojetínie – Kojetín
Flora Olomouc – etap letni
Mohelnicki Dyliżans – Mohelnice
Hefaiston – Zamek Helfštýn
Festiwal Šternberský kopec – Zamek (Hrad)
Šternberk
Bobr Bike – Litovel
Litovelski Otwieracz (otvírák) – Litovel
Uroczystości ku czci marszałka Radeckiego –
Ołomuniec
Balony nad zamkiem – zamek Bouzov
Międzynarodowy festiwal flamenco i kultury
hiszpańskiej – Ołomuniec
Rock na zamku – zamek Plumlov
Weekend z szermierką – zamek Plumlov
wrzesień
Rok Ludowy, festiwal folklorystyczny – Velká
Bystřice
Ecce Homo Historic – Šternberk
Dni Dziedzictwa Europejskiego – wiele miejsc
w regionie
Prostějovskie uroczystości hanáckie – Prostějov
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej –
Ołomuniec
Międzynarodowy Festiwal Światła
i Wideomappingu – Ołomuniec
Dzień Serca - Uzdrowisko Teplice nad Bečvou
Mistrzostwa Europy w autocrossie – Přerov
Uczta Św. Wacława – Tovačov
październik
Flora Olomouc – etap jesienny – Ołomuniec
Czesko-Słowacki Festiwal Jazzowy – Přerov
Bobr Cup – Litovel
Uroczyste odłowienie Hradeckiego rybníka
(stawu) – Tovačov
listopad – grudzień
Adwentowy Ołomuniec
Targi bożonarodzeniowe w miastach regionu
Zmiana terminu zastrzeżona.
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Atrakcje przyrodnicze

JESIONIKI

Nietknięty
raj przyrody
Propozycja 1: Pradziad
– najwyższa góra Moraw

Jednym z najbardziej atrakcyjnych
miejsc regionu Jesioników jest Pradziad
(1492 m n.p.m.) To najwyższa góra
Jesioników, ale też całych Moraw.
Jej wysokość nad poziomem morza
o kolejnych 146,5 m zwiększa nadajnik
telewizyjny. Na wieży można odwiedzić
restaurację
i platformę widokową.
Památky

3 32
5
1
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Jesioniki są obszarem krajobrazu chronionego i oferują
wyjątkową, nienaruszoną górską przyrodę.
Jest piękna i za każdym razem inna. Wiosną, latem
i jesienią spowija się w fantastyczne barwy, a zimą
przycicha i przystraja się w białą szatę. Jesioniki tworzy
pogórze Wysokiego Jesionika, Góry Rychlebskie,
Králický Sněžník (Śnieżnik) i Niski Jesionik.

Propozycja 2:
Rejvíz, Narodowy
Rezerwat Przyrody
Rejvíz jest największym
torfowiskiem na Morawach,
które powstało w epoce
polodowcowej przed
6–7 tysiącami lat.
Do Jeziorka Mchowego
dochodzimy ścieżką
dydaktyczną z miejscowości
Rejvíz, która słynie
z rzeźbionych krzeseł
z portretami dawnych
mieszkańców Rejvízu.
Propozycja 3: Jaskinie
Na Špičáku, Na Pomezí
Przyroda Jesioników zachwyca w dwóch jaskiniach także
imponującymi sopleńcami.
Jaskinie Na Pomezí tworzą
największy system jaskiniowy
w Czechach, powstały
w wyniku rozpuszczania marmuru, a Jaskinie Na Špičáku
to najstarsze, udokumentowane na piśmie jaskinie w
Europie Środkowej (1430).

Propozycja 4: Králický
Sněžník, Narodowy
Rezerwat Przyrody
Králický Sněžník (Śnieżnik)
jest kolebką największej
morawskiej rzeki Morawy.
Leży w centralnej części
pogórza o tej samej nazwie,
a ze szczytu (1424 m n.p.m.)
rozciągają się zachwycające
widoki. Pod szczytem, niedaleko miejsca, gdzie biją źródła
rzeki Morawy, znajduje się
rzeźba słoniątka – symbol
Králickiego Sněžníka.
Propozycja 5:
Šerák-Keprník, Narodowy
Rezerwat Przyrody
Šerák – Keprník to najstarszy
rezerwat na Morawach. Kryje
wiele rzadkich gatunków ziół,
drzew i kilka stosunkowo rozległych torfowisk wierzchowinowych. Ze szczytu Šeráka
(1351 m n.p.m.) rozciągają się
wspaniałe widoki, prowadzą
tu liczne trasy turystyczne.

23

Turystyka górska
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Propozycja 2:
Wieże widokowe
Wieże widokowe są
popularnymi celami
wycieczek turystycznych,
to samo dotyczy też
Jesioników. Są to np.
Biskupská kupa (Biskupia
Kopa) koło Zlatych hor,
najstarsza w Jesionikach,
a także Borůvková hora
koło Javorníku (fot.), Zlatý
Chlum koło Jeseníka, Háj
koło Šumperka i najmłodsza wieża widokowa
z 2014 roku „u Tetřeví
chaty” na Górze Niedźwiedziej (Medvědí hora)
koło Koutów nad Desnou.

Propozycja 1:
Najpiękniejsze trasy

Památky

JESIONIKI
Turystyka aktywna

Jesioniki zapraszają zarówno na krótkie wycieczki,
jak i całodzienne trudne rajdy. Tylko od nas zależy,
czy wybierzemy przyjemną rekreację, czy też jako
namiętni turyści – prawdziwą górską wspinaczkę.
Czeka na nas piękna przyroda, czyste powietrze, usługi
na wysokim poziomie i niepowtarzalne przeżycia.
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Do najpopularniejszych
odcinków należą trasy
grzbietowe z Pradziada na Červenohorské
sedlo, Keprník, Šerák
(fot.), Ramzovą,
Paprsek i przez Staré
Město na Králický
Sněžník. Uczucia
szczęścia dzięki
obcowaniu z piękną
przyrodą zaznamy
jednak także np. w
Górach Rychlebskich
czy w Zlatych Horach
albo w okolicy rzeczki
Desnej.

Propozycja 3:
Schroniska górskie
Jesioniki słyną z wielu wartych
odwiedzenia górskich schronisk.
Niektóre z nich mają swoje „akty
urodzenia” jeszcze z końca XIX wieku.
Są to np. schroniska Šerák lub
Švýcárna (fot.). Oba znajdziemy przy
najpopularniejszej części głównej
trasy grzbietowej Jesioników.

Propozycja 4:
Wodospady
Zespół małych wodospadów
i kaskad znajdziemy w dolinie
Potoku Stříbrnego, 5 km od
miejscowości Žulová. Wspaniałą kaskadę wodospadów
możemy podziwiać w dolinie
rzeczki Bílá Opava, a za
największy wodospad jest
uważamy Vysoký vodopád
niedaleko Bělej pod Pradědem.

Propozycja 5:
Atrakcje przyrodnicze
Do przyrodniczych unikatów należy w regionie
Žulovej wiele zatopionych kamieniołomów.
Tutaj, na zachodnim zboczu Smolnego vrchu,
leży skalne miasto z godnymi uwagi zagłębieniami, które kojarzono z pobytem istot nadprzyrodzonych – ludków Wenus – dlatego są
nazywane Miskami Wenus (Venušiny misky).
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Po mocne wrażenia
i adrenalinę
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Propozycja 2:
Trasa rowerowa
szlakiem procesów
czarownic
Wyjątkowa tematyczna trasa
rowerowa prowadzi wśród
niepowtarzalnych cudów
natury, umożliwia też
poznanie miejsc, gdzie w
XVII wieku rozegrały się
okrutne procesy czarownic.
Cała trasa liczy 138 km,
obejmuje 20 przystanków,
które upamiętniają konkretne
zdarzenia.

Propozycja 1: Trasy
na rowery górskie

Památky

JESIONIKI
Turystyka aktywna

26

Jesioniki oferują całkowicie unikatowe formy aktywności.
Można wybierać spośród terenów do jazdy na rowerach górskich,
specjalnych tras rowerowych, parków sportów ekstremalnych.
Na przykład oferta dla miłośników jazdy na rolkach nie ma odpowiednika w całej Republice Czeskiej. Jednokierunkowa trasa
okrężna licząca 2,5 km długości ze wspaniałymi widokami na całe
Jesioniki, wokół górnego zbiornika elektrowni Dlouhé Stráně
na wysokości 1300 m! Albo najdłuższy w Czechach zjazd
(17 km) na hulajnogach. Nie znajdziemy tego nigdzie indziej!

Jesioniki szczycą się
swoimi ośrodkami dla
bikerów. Rychlebskie
Ścieżki (fot.) to ponad
60 km tras (traili)
o różnym stopniu
trudności, znajdziemy
tam stare kamienne
trasy i nowoczesne
flow traile. Unikatowy
jest np. Bikepark w
Koutach n. D., który
do przewozu rowerów
na wysokość 1100 m
n.p.m. wykorzystuje
sześciokrzesełkową
kolejkę linową, oferuje
też wiele tras o różnym stopniu trudności.

Propozycja 3:
Zabawa dla dzieci
Jesioniki są prawdziwym rajem
dla dzieci. Połączenie nadzwyczaj czystego powietrza
z wieloma zajęciami dla dzieci,
np. jazdą po letnim torze bobslejowym, na górskich gokartach,
zjazdem na hulajnogach, jazdą
po trailach na rowerach górskich
lub jazdą na nartach po trawie
– to prawdziwe przeżycie.

Propozycja 4:
Parki sportów ekstremalnych
Adrenalina jest w Jesionikach
dostępna w wielu postaciach
i dla wszystkich grup wiekowych.
Największy na świecie pod
względem zakresu i specyficznych
usług jest np. ośrodek w Štítach,
zbudowany przez mistrza olimpijskiego Aleša Valentę, oferujący
skoki akrobatyczne na nartach
i snowboardzie do wody.
Propozycja 5:
Z końskiego grzbietu
W poszukiwaniu spokoju,
przyjemności i zwierząt zmierzają
w Jesioniki osoby, które preferują
wiejski styl życia. Wiele farm, stajni
lub ujeżdżalni oferuje tu swoje usługi.
Może to być tylko krótka przejażdżka
lub też kilkutygodniowy urlop
związany z pobytem na farmie.
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Propozycja 2: Narty dla wymagających
Jesioniki oferują możliwość komfortowej i bezpiecznej jazdy na nartach
także dla doświadczonych narciarzy. Wystarczy tylko wybrać z bogatej
oferty tras zjazdowych o różnym stopniu trudności. Znajdziemy tu
największy ośrodek narciarski na Morawach z trasami o łącznej długości ponad 11 km. Do wielu ośrodków można dojechać z największych
morawskich miast kursującymi regularnie skibusami.

Narty

dla wszystkich

Propozycja 3:
Zabawa trwa także
wieczorem
Po powrocie ze stoku
i zaśnieżonych połonin
w Jesionikach nadal jest co
robić i gdzie się bawić. Liczne
ośrodki przez cały sezon zimowy przygotowują najróżniejsze
imprezy, zarówno dla dzieci,
jak i dla dorosłych.

Propozycja 1: Narty dla rodzin z dziećmi

JESIONIKI

Znaczna część Jesioników ze względu na swoje naturalne
ukształtowanie terenu jestPamátky
jakby stworzona do jazdy na nartach
dla rodzin z dziećmi, wiele dobrze utrzymanych stoków jest
też idealnym miejscem na naukę początkujących narciarzy.
Rodziny z dziećmi i nie tylko, z pewnością zainspiruje także
nowa niebieska trasa zjazdowa o długości 3050 m, która jest
najdłuższą narciarską trasą zjazdową na Morawach.

aktywny wypoczynek
Wspaniała sceneria przyrody, radość z ruchu, ponad
100 km tras zjazdowych dla początkujących
i doświadczonych narciarzy. Ponad 10 kolejek
krzesełkowych, dośnieżanie, nocna jazda na nartach
i wypożyczalnie. Trudne trasy, snowparki do uprawiania
snowboardingu, szkółki narciarskie lub ośrodki dla dzieci.
Jesioniki – radość z jazdy na nartach dla każdego.
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Propozycja 5: Snowparki
Także dla miłośników
snowparków warunki
w Jesionikach są znakomite.
Większość dużych ośrodków
oferuje atrakcyjne przeszkody,
ale znajdziemy tu również
największy i najdłuższy
snowpark na Morawach,
gdzie jest nawet kilometrowy
tor przeszkód.

Propozycja 4:
Ze stoku do uzdrowiska
Wielką popularnością cieszą się w
Jesionikach unikatowe uzdrowiska.
Wiele z nich oferuje specjalistyczne
pobyty uzdrowiskowe. Na przykład
po pełnym intensywnego ruchu
dniu kąpiele termalne, basen z
wirami wodnymi czy odpowiednie
zabiegi uzdrowiskowe potrafią
zdziałać prawdziwe cuda.
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Jesioniki oferują piękną nienaruszoną przyrodę i niemal
najczystsze powietrze w Republice Czeskiej. Jeśli doliczymy
do tego dziesiątki kilometrów tras zjazdowych, utrzymywanych
narciarskich tras biegowych i z każdym rokiem coraz lepsze
usługi, pobyt tutaj staje się prawdziwym zimowym przeżyciem,
a te piękne góry najlepszym miejscem na sport i wypoczynek.

aktywny wypoczynek

JESIONIKI

Propozycja 2:
Zimowa bajka
Jesioniki są w wielu
miejscach wciąż
nieodkrytym rajem natury
i oazą spokoju. Każdy
znajdzie tu dla siebie
ulubiony zakątek, gdzie
będzie się czuł dobrze
i dokąd chętnie będzie
wracał. Jesioniki to góry,
w których można
się poczuć jak
w zimowej bajce.

Zimowa
bajka
Propozycja 1:
Najdłuższa zima w Czechach

Nadzwyczajne warunki zimowe
zapewnia w Jesionikach także
surowy klimat. W większości
przypadków w najwyższych
partiach Jesioników pokrywa
śniegowa utrzymuje się najdłużej w całych Czechach, aż do
wiosny. Warto to wykorzystać!
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Památky

Propozycja 3:
Zimowa zabawa
dla dzieci
Dzieci są mile widziane
w każdym ośrodku
narciarskim. Są dla nich
przygotowane parki
z figurkami, balonami,
pasy, wyciągi dla dzieci
i trasy slalomu. Prawdziwą
atrakcją jest także zjazd
ze stoku w śnieżnych
łodziach – snowtubing,
albo jazda na saniach.

Propozycja 4:
Perfekcyjne usługi
Wszędzie znajdziecie dobre
usługi. Mała gastronomia,
szkółki narciarskie z doświadczonymi instruktorami, przechowalnie, wypożyczalnie sprzętu
i serwisy sprzętu narciarskiego.
Możliwości przewozowe kolejek
linowych i wyciągów są wystarczające, dzięki temu prawie
zawsze mamy pewność, że
poszusujemy bez czekania.
Propozycja 5:
Najpiękniejsze trasy biegowe
Do wyboru jest ponad 400 km
narciarskich tras biegowych, które
oferują bajkowe widoki na zaśnieżony
krajobraz. Aktualny stan tras można
śledzić w swoim telefonie komórkowym.
Są tu trasy na przyjemne wycieczki,
a także szlaki na dłuższe i trudniejsze
wyprawy. Niezmienną popularnością
cieszą się ślady prowadzące
grzbietami gór z jednego górskiego
schroniska do drugiego.
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Nie tylko
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procesy
czarownic
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Propozycja 2:
Velké Losiny
Muzeum Papieru,
Manufaktura
papieru
Unikat, gdzie przez całe
cztery stulecia nieprzerwanej pracy wyrabia
się papier, w tradycyjny,
manufakturowy proces.
Warte obejrzenia są
ekspozycje opowiadające o historii produkcji
praz część warsztatów,
gdzie można na własne
oczy zobaczyć, jak
wykonuje się papier.

Propozycja 1:
Pałac Velké Losiny

Památky

JESIONIKI
Turystyka poznawcza
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Jesioniki, to niezliczone trasy turystyczne, ale też wiele unikatów
i ciekawa historia. Ciarki przechodzą po plecach, gdy
wspomina się procesy czarownic, które odbywały się
w pałacu w Velkich Losinach. Wiąże się z nimi także wiele innych
miejsc. Trzeba poprosić na miejscu o przewodnik „Śladami krwi
w Jesionikach” albo pobrać go na www.navstivtejeseniky.cz.
Podziw z pewnością wzbudzi również unikatowa papiernia,
pałace i ruiny zamków, zabytki w miejscach pielgrzymkowych,
w tym drewniane kościółki w Žárovej, Klepáčovie i Maršíkovie.

Nad pałacem wznosi
się smukła ośmioboczna, sześciopiętrowa wieża, budowlę
zdobią arkady
ciągnące się wzdłuż
trzech skrzydeł pałacu
w trzech rzędach nad
sobą. Na drugim piętrze znajduje się sala
sądowa, gdzie w XVII
wieku odbywały się
inkwizycyjne procesy
czarownic. Atmosferą
pałacu i chwilami
spokoju można się
delektować w czasie
spaceru po parku
pałacowym.

Propozycja 3:
Zamek Jánský Vrch
Stuletnia siedziba biskupów
wrocławskich jest najbardziej
atrakcyjnym zabytkiem miasta
Javorníka. Oprócz przepięknych
wnętrz prezentuje także największą kolekcję fajek i przyborów
fajczarskich w Republice Czeskiej,
liczącą około 1200 eksponatów.

Propozycja 5:
Ekspozycja poświęcona
procesom czarownic
Aby dowiedzieć się, jaka atmosfera
panowała w czasie okrytych złą sławą
procesów czarownic w XVII wieku, najlepiej
wybrać się do Šumperka lub Jeseníka.
W obu miastach znajdziemy nowoczesną,
multimedialną ekspozycję, która
w atrakcyjnej formie zapoznaje
z procesami inkwizycyjnymi w Jesionikach.

Propozycja 4: Pielgrzymki
do serca Jesioników
Szlaki pielgrzymkowe przez
serce Jesioników prowadzą
do najsłynniejszych miejsc
pielgrzymkowych północnych
Moraw. Na oznakowanych trasach
z przepięknymi widokami można
podziwiać miejscową architekturę
i zabytki sakralne.
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Czego nie

Propozycja 2:
Młyny do rudy złota
Przez Dolinę Zapomnianych Sztolni niedaleko
Zlatych Hor prowadzi
ścieżka dydaktyczna
do replik średniowiecznych młynów górniczych. Czynny jest dom
zrębowy z tłuczarką
do kruszenia rudy
złotonośnej i młyn do
rudy złota. Można tu też
spróbować samodzielnego płukania złota!

znajdziemy
nigdzie indziej!

Propozycja 1: Elektrownia
szczytowo-pompowa Dlouhé Stráně

JESIONIKI

Elektrownia jest jedną z najliczniej odwiedzanych
atrakcji Jesioników i całej Republiki Czeskiej.
Ma największą rewersyjną turbinę wodną w
Europie, jest elektrownią o największym spadku
Památky
i z największą zainstalowaną mocą w RCz
(2x 325 MW). Program zwiedzania obejmuje
projekcję filmu, wizytę w części elektrowni,
a także wjazd na samą krawędź górnego
zbiornika na wysokości 1350 m n.p.m.!

3
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Propozycja 3: Umocnienia
wojskowe na pograniczu
Miłośnicy historii docenią Muzeum
Przedwojennych Umocnień
Czechosłowackich w Brannej,
Muzeum Wojskowe w miejscowości
Staré Město i system umocnień
granicznych, które zbudowano
w okolicy miasta w latach 1937–1938.
To jeden z najdoskonalszych
systemów fortyfikacyjnych w Europie.

Turystyka poznawcza

34

Unikatowe ekspozycje i niezwykłe osobliwości
to także Jesioniki. Atrakcje czekają na dorosłych i dzieci
w Rapotínie, gdzie w jednym miejscu zlokalizowano Skansen
Rolniczy, Muzeum Starych Pojazdów i park zoologiczny. Ciekawe
eksponaty znajdują się także w małym Muzeum Parafialnym w
Zábřehu, w Muzeum Starych Pojazdów w Českiej Vsi lub Muzeum
Dróg w Vikýřovicach. Do największych magnesów zaliczają się
jednak Młyny do rudy złota koło Zlatych Hor, a przede wszystkim
elektrownia szczytowo-pompowa Dlouhé Stráně.

Propozycja 5: Śladami Aloisa Nebla
Zapraszamy na wycieczkę jedną z najpiękniejszych
czeskich linii kolejowych – Śląskim Semmeringiem.
Linia z Hanušovic do Jeseníka zawdzięcza tę nazwę
górskiemu profilowi z wielką liczbą serpentyn.
Zagmatwane losy górskiej linii stały się inspiracją
także do stworzenia komiksu i następnie słynnego
filmu „Alois Nebel”. Aplikację mobilną na telefon
komórkowy można pobrać ze strony
www.navstivtejeseniky.cz. Linia prowadzi także przez
miejscowości Horní Lipová i Lipová-lázně, gdzie
znajduje się małe Muzeum Śląskiego Semmeringu.

Propozycja 4:
Jan Eskymo Welzl
Najbardziej znaną
postacią, pochodzącą
z Zábřehu, jest Jan
Eskymo Welzl – polarnik,
myśliwy, poszukiwacz
złota i podróżnik, któremu
poświęcono ekspozycję
w Muzeum Zábřeh,
mieszczącym się w domu
Pod Podloubím.
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Jesioniki oferują nadzwyczaj czyste i lecznicze powietrze,
a dzisiaj także kąpiele termalne. Osoby, które lubią góry,
odświeżające źródła, atmosferę uzdrowiska i spokojne spacery,
powinny odwiedzić tutejsze uzdrowiska. Może nie wszyscy wiedzą,
że właśnie tutaj w Jesionikach słynny Vincenz Priessnitz założył w
1822 roku pierwszy na świecie instytut wodoleczniczy. Jego metody
lecznicze są wykorzystywane do dziś, dzięki temu jesenicki park
balneologiczny stał się atrakcją na skalę europejską.

Uzdrowiska i wellness

JESIONIKI –

góry lecznicze
i zdrowe
Památky

Propozycja 1: Velké Losiny – unikatowe
morawskie uzdrowisko termalne
52
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Uzdrowisko termalne Velké Losiny to jedno
z najstarszych i najsłynniejszych uzdrowisk
na Morawach. Pierwszy drewniany budynek
sanatoryjny wzniesiono już w 1592 roku.
Tutejsze termalne wody siarkowe (około 36 °C)
działają korzystnie na aparat ruchu, układ
krążenia oraz choroby nerwowo i skórne.
Wyjątkowy w całej Republice Czeskiej Park
Termalny (otwarcie w 2015 roku) udostępnia
dziewięć basenów z leczniczą wodą termalną.

Propozycja 2:
Jesioniki – nadzwyczajne
warunki klimatyczne
O niezwykłości Jesioników
świadczy zachowana górska
przyroda i wyjątkowe warunki
klimatyczne. Na przykład
w okolicy miasta Jeseník
stwierdzono na podstawie
obserwacji i wielokrotnych
badań, że tutejszy mikroklimat
o unikatowym efekcie leczniczym zajmuje trzecie miejsce
na świecie, zaraz za gigantami, jakimi są Bad Gastein
w Austrii i Carlsbad w USA.
Propozycja 3:
Pobyty relaksacyjne
i pobyty wellness
Po rajdach lub romantycznych
wędrówkach powinniśmy zapewnić
ciału odpoczynek i nabrać w Jesionikach nowej energii do życia. Masaże,
kąpiele perełkowe, okłady.
Uroda, zdrowie i relaks. Do dyspozycji
jest bogata oferta ośrodków odnowy
biologicznej i centrów balneologicznych w hotelach i pensjonatach.

Propozycja 4:
Uzdrowisko Bludov
Uzdrowisko na podgórzu
Jesioników w pobliżu Šumperka
zapewnia opiekę opierającą
się na najnowszej wiedzy
medycznej z dziedziny
balneologii, leczenia otyłości
i rehabilitacji leczniczej.
Propozycja 5: Priessnitzovy
léčebné lázně (Uzdrowisko
Priessnitz) Jeseník
Kompleks uzdrowiska w pobliżu miasta
Jeseník, z pietyzmem wkomponowany
w krajobraz, góruje nad całą okolicą
i oferuje niepowtarzalny widok na cały
główny grzbiet Wysokiego Jesionika.
Tutejszy mikroklimat jest odpowiedni
do leczenia chorób górnych i dolnych
dróg oddechowych, schorzeń układu
krążenia, systemu nerwowego
i wegetatywnego układu nerwowego.
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Propozycja: Rozsmakuj
się w Jesionikach

Imprezy i wydarzenia

Gastronomia i imprezy

Sprawi przyjemność

miejscowym
i turystom

Festiwal, który trwa przez cały rok,
zwraca uwagę na miejscowe produkty,
a także na lokalną gastronomię, która stawia na tradycję i historię
najwyższych morawskich gór. Odwiedź jedną z uczestniczących w
projekcie restauracji i „Rozsmakuj się w Jesionikach”!

Najważniejsze imprezy w Jesionikach
styczeń
„Piętnastka” wokół Paprsku, zawody w biegach
narciarskich
luty
JeLyMan – maraton narciarski, część SkiTour,
Staré Město
marzec
Jesenicka 24-godzinówka – wyścig w biegach
narciarskich
kwiecień
Śladami Eskymo Welzla – Zábřeh
Otwarcie sezonu Rychlebskich Ścieżek –
Černá Voda
Rozpoczęcie międzynarodowego sezonu
turystyczno-uzdrowiskowego – Jeseník
Rock Point–Górskie Wyzwanie – Zábřeh

Hanušovice, Muzeum Browarnictwa
W browarze hanušovickim już od 140 lat warzy
się łagodny nektar piwny. Dziś browar zaprasza
także do muzeum, gdzie można obejrzeć
ekspozycję narzędzi czy przedmiotów, które wiążą
się z produkcją lub spożyciem piwa.

Na udany urlop składają się z pewnością dobry nocleg, pobliskie gospody,
miejscowe specjały kulinarne oraz ciekawe i popularne wśród widzów
imprezy. W Jesionikach dodatkowo dochodzi do tego gościnność i łagodność
tutejszych mieszkańców. Wybieraj i nie pozwól, by coś Cię ominęło!
Szczegóły i inne imprezy znajdują się na www.ok-tourism.cz
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maj
Majowe wejście na Borůvkovą horę – Javorník
Wielka Nagroda Eskymo Welzla – Zábřeh
Štítecki jarmark – Štíty
Pivovarská čtvrtka (Ćwiartka browarnicza) –
Hanušovice
Otwarcie Jeziorka Mchowego – Rejvíz
Inauguracja sezonu uzdrowiskowego –
Kompleks Uzdrowiska Priessnitz
Festiwal Zpěváček (Małych Śpiewaków) –
Velké Losiny
Święto miasta Šumperka – Šumperk
czerwiec
Teatr w Parku – Šumperk
Uroczystości Świętojańskie – Velké Losiny
Dni Javornicka – Javorník
Odpust w Maršíkovie – Velké Losiny
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych –
Jeseník
Festiwal „7apůl Fest” – Zábřeh
Rychleby MTB Challenge – Černá voda
lipiec
Festiwal „Jesenický nugget” – Lipová-lázně,
Miroslav
Wójtowskie Rzeźbienie w Drewnie – Hanušovice
Rychlebska „40” – Jeseník
Odpust w dniu św. Anny – Staré Město
Bioslavnosti (jarmark żywności BIO) –
Staré Město

Freestyle Czech Open – Štíty
Wyścig Pucharu Hynčickiego – Hynčice
Losinskie Lato Kulturalne – Velké Losiny
Złote Dni – Zlaté Hory
Kwadratlon Welzla – Zábřeh
sierpień
Główny odpust – Kościół Panny Marii Pomocnej,
Zlaté Hory
Štítecki odpust – Štíty
Pekařovski odpust – Pekařov
Europejska Noc dla Nietoperzy –
Jaskinie na Špičáku
Jarmark Hanušovicki – Hanušovice
Snowboard & Freeski Contest – Štíty
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny –
Šumperk
Zawody w płukaniu złota o przechodnią Złotą
Miskę – Zlaté Hory
Jesenicko się bawi – Jeseník
wrzesień
Dni Dziedzictwa Europejskiego – wiele miejsc
w regionie
Jesenickie Dożynki – Bělá pod Pradědem
Cesarz Józef II w Horní Lipovej – Horní Lipová
Wyścigi motocyklowe „Kolštejnský okruch” –
Branná
Odpust Trzech Narodów – Kościół Panny Marii
Pomocnej, Zlaté Hory
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Karla
Dittersa z Dittersdorfu – Javorník
Międzynarodowe wejście na Králický Sněžník –
okolice Králickiego Sněžníka
Święto Browaru – Hanušovice
Odpust w Horní Lipovej – Horní Lipová
Mistrzostwa RCz w zbieraniu grzybów – Grzybobranie lub „Filipovicka purchawka”, Filipovice
październik
Zlatohorski trekking – Zlaté Hory
Dżemfest – Šumperk
Dni Słowackie – Jeseník
Tydzień Vincenza Priessnitza – Jeseník
listopad
Międzynarodowy Festiwal Blues Alive –
Šumperk
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Centra informacyjne w kraju ołomunieckiego
Dřevohostice
Zámecká 88, 751 14 Dřevohostice
Telefon komórkowy: +420 723 910 281
www.drevohostice.cz

Plumlov
Zámecká 99, 798 03 Plumlov
Telefon: +420 588 882 662
www.plumlovsko.cz/tic.asp

Jeseník,Priessnitzovy lázně
Priessnitzova 1349/24a, 79001 Jeseník
Telefon: +420 584 491 470
www.priessnitz.cz

Horka nad Moravou
Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou
Telefon: +420 585 154 711
www.slunakov.cz

Přerov
Městské informační centrum Přerov
Náměstí T.G. Masaryka 7, 750 02 Přerov
Telefon: +420 581 205 131
www.prerov.eu

Kouty nad Desnou
Lyžařský areál Kouty 1, 78811 Kouty n. D.
Telefon: +420 583 283 282
www.dlouhe-strane.cz/cs/informacni-centrum

Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/12
796 01 Prostějov
Telefon: +420 582 329 722
www.prostejov.eu

Lipová-lázně
Lipová-lázně 476, 79061 Lipová-lázně
Telefon: +420 584 421 209
www.ic-lipova.cz

Hranice
Masarykovo nám. 71, 753 01 Hranice
Telefon: +420 581 607 479
www.mic.hranet.cz
Kojetín
Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín
Telefon: +420 581 202 202
www.kojetin.cz/meks
Konice
Kostelní 46, 798 52 Konice
Telefon: +420 582 397 250
www.mekskonice.cz
Lipník nad Bečvou
nám. T. G. Masaryka 13, 751 31 Lipník n. B.
Telefon: +420 581 773 763
http://info.mesto-lipnik.cz
Litovel
nám. Přemysla Otakara 762, 784 01 Litovel
Telefon: +420 585 150 221
www.tic.litovel.eu
Mohelnice
nám. Svobody 1, 789 85 Mohelnice
Telefon: 583 430 915
www.regionmohelnicko.cz
Moravský Beroun
náměstí 9. května 4, 793 05 Mor. Beroun
Telefon: +420 554 773 147
www.morberoun.cz
Náměšť na Hané
Hrad 1, 783 44 Náměšť na Hané
Telefon: +420 585 952 184
http://zamek.namestnahane.cz
Němčice nad Hanou
Palackého náměstí 25, 798 27 Němčice n. H.
Telefon: 582 386 440
www.nemcicenh.cz
Olomouc
Horní náměstí (podloubí radnice) 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 392
http://tourism.olomouc.eu
Olomouc
Švédská 10, 772 00 Olomouc
Telefon: +420 585 231 460
www.tourist-centrum.cz

Prostějov
Pernštýnské nám. 176/8
796 01 Prostějov
Telefon: +420 582 329 723
www.prostejov.eu

Mikulovice
Hlavní 214, 79083 Mikulovice
Telefon: +420 584 429 381
www.mikulovice.cz

Slatinice
Slatinice 29, 783 42 Slatinice

Rapotín
Šumperská 530, 788 14 Rapotín
Telefon: +420 583 212 211
www.kkcrapotin.cz

Šternberk
Čs. Armády 19, 785 01 Šternberk
Telefon: +420 587 571 243
www.sternberk.eu

Staré Město
nám. Osvobození 166, 78832 Staré Město
Telefon: +420 583 239 134
www.staremesto.info

Uničov
Masarykovo nám. 29, 783 91 Uničov
Telefon: +420 585 054 880
www.unicov.cz

Štíty
nám. Míru 55, 789 91 Štíty
Telefon: +420 583 440 109
www.stity.cz

Velká Bystřice
Zámecké náměstí 775,
783 53 Velká Bystřice
Telefon komórkowy: 734 236 506

Šumperk
Hlavní třída 22, 78701 Šumperk
Telefon: +420 583 214 000
www.infosumperk.cz

Bludov
Tř. A. Kašpara 353, 78961 Bludov
Telefon komórkowy: 583 238 177
www.bludov.cz

Velké Losiny
Lázeňská ul. 674, 78815 Velké Losiny
Telefon: +420 583 248 248
www.iclosiny.cz

Černá Voda
Černá Voda 267, 790 54 Černá Voda
Telefon komórkowy: +420 739 710 494
www.rychlebskestezky.cz

Vidnava
Radniční ulice 84, 79055 Vidnava
Telefon: +420 588 517 237
www.vidnava.cz

Hanušovice
Hlavní 135, 78833 Hanušovice
Telefon: +420 583 285 615
www.ic.hanusovice.info

Zábřeh
ČSA 1, 789 01 Zábřeh
Telefon: +420 583 411 653
http://tourism.zabreh.cz/

Javorník
Nádražní 160, 79070 Javorník
Telefon: +420 584 440 688
www.kulturnidumjavornik.cz

Zlaté Hory
Bezručova 144, 79376 Zlaté Hory
Telefon: +420 584 425 397
www.zlatehory.cz

Jeseník
Palackého 1341/2, 79001 Jeseník
Telefon: +420 584 498 155
www.jesenik.org

Žulová
Kostelní 1, 79065 Žulová
Telefon: +420 584 437 151
www.zulovsko.cz

