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DO PEDÁLŮ
PO OPAVSKÉM
SLEZSKU
S NABÍDKOU
SPOUSTY
NEVŠEDNÍCH
ZÁŽITKŮ!
POZNÁVEJTE OPAVSKÉ
SLEZSKO A SOUČASNĚ
SI DOBŘE
ZASPORTUJTE.

Studánka v pekelném dole
Tato trasa vede většinou po asfaltovém povrchu, a to převážně po cyklostezkách nebo
vedlejších cestách. Z Kravař vede stezka do Štítiny a Nových Sedlic. Dále se pokračuje
do Pusté Polomi, kde se nachází zeměpisná zajímavost – fragment 18. poledníku.
Cestou si dále můžete v Kyjovicích prohlédnout empírový zámek z 18. století
s přilehlým parkem. Cílem této cesty je studánka, která vyvěrá v lese, poblíž obce
Čavisov v lokalitě zvané Mezihoří, kousek nad turistickým rozcestníkem Vlčí kout
v roklině zvané Pekelný důl, nedaleko přírodního parku Oderské vrchy. Přes Dolní
Lhotu se dostanete zpět do Velké Polomi, kde si pro chvíle odpočinku můžete
pořídit čerstvě praženou kávu. Z Velké Polomi pokračuje stezka do Háje ve Slezsku
a Lhoty, kde můžete navštívit Slámovo muzeum (www.uslamy.cz). Po prohlídce
muzea můžete zamířit zpět do Kravař a připsat si 42 ujetých kilometrů.

www.facebook.com/opavskeslezsko

Poznávejte Opavské Slezsko
a současně si dobře zasportujte.

Cyklo nebo in-line výlet
Máte rádi kolo nebe brusle a neumíte se rozhodnout? Vydejte se do Kravař
(infocentrum.kravare.cz), kde je cyklostezka č. 55 o délce 3,3 kilometrů. Nový
asfaltový povrch nabízí vyžití i pro bruslaře. Ze stezky je možno sledovat přírodní
rezervaci - Koutské a Zábřežské louky. Jedná se o komplex mokřadních luk,
rozptýlené zeleně a luhů. Z Kravař lze pokračovat dále do Opavy a Krnova. Každý
víkend můžete navštívit na cyklostezce č. 55 Opava-Krnov muzeum Slezský
venkov v Holasovicích (www.slezskyvenkov.cz). Nejrozsáhlejší expozice svého
druhu ve Slezsku Vás zavede do života našich babiček a dědečků v 1. polovině
20. století. Uvidíte ukázky dobového bydlení a řemesel, ale i obecnou školu
z 1. republiky. Na své si přijdou všechny generace.

Na zámek a do přírody
Tato trasa nabízí k poznání kulturní i jiné zajímavé cíle, z Opavy se po vedlejší silnici
vydejte do obce Raduň, kde si můžete prohlédnout pohádkový empírový zámek
(www.zamek-radun.cz). Areál zámku je obklopen jedinečným anglickým parkem.
K vidění je také zámecká oranžérie s okrasnou zahradou. Po zámecké prohlídce
pokračuje cesta dále po cyklostezce č. 6078 do Jakubčovic. Zde se naskýtá
jedinečná možnost prohlédnout si široké okolí z rozhledny Šance. Za příznivého
počasí je k vidění Opavsko, Jeseníky, Beskydy, Slezská Harta i Kružberk. K dalšímu
zámku se pokračuje po trase č. 6141 až do Hradce nad Moravicí, kde se nachází
rozsáhlý zámecký areál pohádkového Červeného a Bílého zámku (www.zamekhradec.cz) vybudovaného hornoslezským šlechtickým rodem Lichnovských. Po
zdolání zámeckého kopce si můžete odpočinou v chladivém stínu staletých
stromů zámeckého parku, kde m.j. odpočíval a rozjímal německý hudební
skladatel Ludwig van Beethoven. Do Opavy se vrátíte kolem břehu řeky Moravice o stezce č. 551 a ujetých téměř 35
kilometrech.

Podél řeky Moravice
Přes 40 kilometrů můžete přičíst na tachometru po projetí trasy č. 551, která patří
k nejoblíbenějším výletům v této oblasti. Z Opavy do Hradce nad Moravicí vede
nenáročný úsek. Z Hradce nad Moravicí vede stezka okolo kouzelně se klikatící
řeky Moravice. Přírodní park Moravice nabízí mnohá malebná zákoutí. Místem
k zastavení po cestě je romantická zřícenina hradu Vikštejn nedaleko
Vítkova – Podhradí. Přes již opuštěný areál bývalých lázní Jánské Koupele
se dostanete, do obce Kružberk. Za zmínku v této obci jistě stojí kostel sv. Petra
a Pavla ze 14. století. Z Kružberku lze dorazit až k hrázi přehradní nádrže. Celá
trasa vede po silnicích III. třídy nebo po lesních, asfaltových a nezpevněných
komunikacích.

Možnosti ubytování, stravování a dalších tipů na výlety naleznete na www.opavske-slezsko.cz.
Zajímavostí a aktuální dění je uvedeno na www.facebook.com/opavskeslezsko.

