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Slovo úvodem

Historie polsko-českého pohraničí se formovala
po staletí a zanechala nám spoustu památek,
které dnes můžeme obdivovat podél celé
hranice. Díky dlouhodobé intenzivní spolupráci
obou zemí je poznávání pohraničí stále
snadnější, a jeho významné dědictví se stává
bližší každému z nás. Společné dědictví zde
prezentujeme formou různých témat, z nichž si
každý návštěvník jednotlivých regionů vybere
to, co je jeho srdci nejbližší. Bez ohledu na to,
zda hledáme přírodní nebo kulturní bohatství,
v tomto prospektu, na webových stránkách

www.tourism-pl-cz.eu
a v programech na kanálu YouTube najdeme
inspiraci pro cestování polsko-českým
pohraničím.

Rychlý přístup na web:
Szybki dostęp do stron WWW:

Słowem wstępu

Historia polsko-czeskiego sąsiedztwa
kształtowała się przez wieki i zostawiła nam
wiele materialnych i niematerialnych pamiątek,
które dziś możemy podziwiać wzdłuż całej
granicy. Dzięki współpracy mieszkańców
tych ziem ich poznawanie jest coraz prostsze,
a cenne zabytki stają się bliższe każdemu z
nas. Wspólne Dziedzictwo przedstawiamy tu
w formie różnych tematów, z których każdy
odwiedzający nasz region wybierze to, co
najbliższe jego sercu. Niezależnie od tego,
czy poszukujemy walorów przyrodniczych,
czy kulturowych w tym folderze, na stronie
internetowej

www.tourism-pl-cz.eu
oraz w programach na kanale You Tube
odnajdziemy inspirację do magicznej podróży.

Rychlý přístup na kanál YouTube:
Szybki dostęp do kanałuYouTube:

Náš mikroregion

Nasz mikroregion

Vydejte se do nejvýchodnější oblasti České
republiky, kde se v trojúhelníku mezi Polskem
a Slovenskem nachází Moravskoslezský kraj.
Ten ze západu svírá masiv Hrubého Jeseníku,
jenž postupně přechází v Nízký Jeseník
a Oderské vrchy. Na východě kraj ohraničují
Moravskoslezské Beskydy se svou královnou
Lysou horou. Nejnižší místo – 189 m n. m. –
naleznete na soutoku Odry s Olší, kde se řeka
Odra loučí s Českou republikou. Meandry Odry
jsou díky zajímavé fauně a flóře atraktivním
místem pro milovníky přírody.

Zapraszamy na wycieczkę do najbardziej na
wschód wysuniętej części Republiki Czeskiej.
Tam, w trójkącie pomiędzy Polską i Słowacją,
znajduje się Kraj morawsko-śląski. Od zachodu
obejmuje masyw Wysokiego Jesionika,
stopniowo przechodzi w Niski Jesionik i Góry
Odrzańskie. Na wschodzie region okala Beskid
Śląsko-Morawski z piękną Łysą Górą. Najniższe
miejsce – 189 n. p. m. znajduje się u zbiegu
rzek Odry i Olzy. W tym miejscu rzeka Odra
żegna się z Republiką Czeską. Atrakcyjna flora
i fauna czyni meandry Odry ciekawym
miejscem dla miłośników przyrody.

Neméně atraktivní jsou i Jeseníky s nejvyšší
horou Praděd, kde se můžete nadechnou
nejčistšího vzduchu v Evropě nebo si zalyžovat
v oblastech, kde jsou výborné sněhové
podmínky a vládne zde nejdrsnější podnebí
v kraji. Také v Beskydech se můžete kochat
úžasnými výhledy, přírodními rezervacemi
a památkami. Ty se rozprostírají doslova po
celém regionu Moravskoslezska! A nechybí
zde ani jedinečné přírodní nádrže, hrady,
zámky i muzea. Naprosto unikátní je kraj svými
industriálními památkami, důlními expozicemi i
hudebními festivaly pořádanými pod železnými
kulisami.

Nie mniej atrakcyjne jest pasmo górskie
Jesioniki z jego najwyższym szczytem Pradziad.
Można tam pooddychać najczystszym
powietrzem w Europie lub pojeździć na nartach
w świetnych warunkach pod najbardziej
surowym niebem w regionie. W Beskidach
można podziwiać przepiękne widoki, rezerwaty
oraz zabytki. Rozpościerają się one dosłownie
po całym regionie morawsko-śląskim! Nie
brakuje tu także wyjątkowych zbiorników
wodnych, zamków, pałaców i muzeów.
Region jest wyjątkowy ze względu na zabytki
przemysłowe, wystawy górnicze oraz festiwale
muzyczne organizowane w scenerii żelaznych
kulis.

Při návštěvě kraje s 1,2 milionů obyvatel byste
neměli vynechat ani místa nálezu historických
artefaktů na Landeku nebo v jeskyni Šipce
ve Štramberku, dokládajících, že dnešní
Moravskoslezský kraj byl osídlen již v době
pravěku.

Odwiedzając ten liczący 1,2 milionów
obywateli region, nie można pominąć
archeologicznych znalezisk we wsi Landek czy
też jaskini Šipka w miejscowości Štramberk.
Są one dowodem na to, że tereny dzisiejszego
regionu morawsko-śląskiego zamieszkane były
już w czasach prehistorycznych.

Navštivte kraj Siegmunda Freuda, Leoše
Janáčka, Petra Bezruče, Jiřího Rašky nebo
Jaromíra Nohavici! Do centra regionu, města
Ostravy, se dostanete velmi dobře autem nebo
vlakem z Prahy, Vídně, Bratislavy i z měst
v polské části Slezska. Pravidelné letecké
spojení umožňuje návštěvu hostů
i ze vzdálenějších destinací.

Zapraszamy do odwiedzin rodzinnych miejsc
Siegmunda Freuda, Leoša Janáčka, Petra
Bezruča, Jiřího Rašky czy Jaromíra Nohavicy!
Wygodny dojazd do Ostrawy – centralnego
miasta regionu możliwy jest samochodem lub
pociągiem z Pragi, Wiednia, Bratysławy, a
także miast z polskiej części Śląska. Regularne
połączenia lotnicze umożliwiają także
odwiedziny gości z dalszych zakątków świata.

Prohlídky bez bariér

Zwiedzanie bez barier

V rámci projektu „Wspólne Dziedzictwo /
Společné dědictví“ jsme zmapovali několik
desítek vybraných atrakcí z polsko-českého
pohraničí, co se týče jejich dostupnosti pro
osoby se speciálními potřebami, včetně turistů
se zdravotním postižením a seniorů. Díky
tomu jsme mohli specifikovat nejen to, s jakým
vybavením mohou návštěvníci počítat, ale
také jaké překážky mohou potkat na své cestě.
Shromážděné informace jsou uvedeny na
internetových stránkách

W ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo /
Společné dědictví” oceniliśmy kilkadziesiąt
wybranych atrakcji z pogranicza polskoczeskiego pod względem ich dostępności dla
osób o specjalnych potrzebach, w tym dla
turystów z niepełnosprawnościami i osób
starszych. Dzięki temu mogliśmy określić nie
tylko to, na jakiego rodzaju udogodnienia mogą
liczyć odwiedzający atrakcje, ale także, jakie
ewentualne przeszkody mogą oni napotkać
na swojej drodze. Zebrane informacje zostały
przedstawione na stronie internetowej pod
adresem

www.tourism-pl-cz.eu.

www.tourism-pl-cz.eu.

Praděd
Z 80metrové výšky z rozhledny vysílače na
Pradědu dohlédnete za slunečného počasí
nejen na Lysou horu, Sněžku a Radhošť, ale
i Vysoké Tatry nebo Malou Fatru. Slezský
ledovec, jak je tato nejvyšší moravská hora
označována, je proslulý svými sněhovými
podmínkami a nejdrsnějším podnebím.

Pradziad
Z wysokości 80 metrów, z wieży widokowej
nadajnika na Pradziadzie, w słoneczną pogodę
zobaczyć można nie tylko Łysą Górę, Śnieżkę
i Radhoszcz, ale także Wysokie Tatry i Małą
Fatrę. Śląski lodowiec, będący najwyższą górą
Moraw, słynie ze świetnych warunków
narciarskich i z wyjątkowo surowego
klimatu.

Krajina břidlice

Krajobraz łupków

Jednou z největších zvláštností Nízkého
Jeseníku je tajemství země, kdy stromy
a louky střídají šedivě stříbřité haldy
břidlice, která se ve zdejších dolech těžila
po staletí.

Jedną z największych ciekawostek Niskiego
Jesionika jest sekret ziemi, w której drzewa
i łąki przeplatają się z szarymi srebrzystymi
stertami łupków, które od wieków
wydobywano w lokalnych kopalniach.

Lysá hora – královna
Moravskoslezských Beskyd

Łysa Góra – królowa Beskidu
Morawsko-Śląskiego

Vrcholu nejvyšší hory Moravskoslezských
Beskyd – Lysé hory –, která inspirovala básníka
Petra Bezruče k několika básnickým sbírkám
a zároveň v sobě skrývá několik přírodních
rezervací a památek, se přezdívá Gigula.
Vyjít se sem dá hned z několika stran pěšky,
na kole, na běžkách nebo i autobusem.

Szczyt najwyższej góry Beskidu Morawsko-Śląskiego – Łysej Góry znanej również jako
Gigula, inspirował poetę Petra Bezruča do
napisania kilku zbiorów poetyckich. Skrywa on
liczne pomniki i rezerwaty przyrody. Dotrzeć
tam można z kilku stron pieszo, na rowerze,
na nartach biegowych lub autobusem.

Landek – muzeum v dole
V roli horníka fárajícího do dolu se
ocitnete v areálu Dolu Anselm na
Landeku, ve světově známé lokalitě
i z pohledu geologie a archeologie.

Landek – muzeum w kopalni
W kompleksie Landek, który znajduje
się na obszarze byłej kopalni Anselm,
można wcielić się w rolę górnika.
Ze względu na swoje walory geologiczne
i archeologiczne jest to miejsce znane
na całym świecie.

Rudy Raciborskie
Jen 100 km od česko-polských hranic
se nachází unikátní úzkokolejné nádraží,
historický klášterní kostel a přírodní
rezervace.

Rudy Raciborskie
Zaledwie 100 km od granicy polskoczeskiej znajduje się wyjątkowy dworzec
kolei wąskotorowej, zabytkowy kościół
klasztorny oraz rezerwat przyrody.

Za pohanským bohem
na Pustevny

Za bóstwem pogańskim
do Pusteven

Pustevny nabízejí krásné výhledy
na celé Beskydy, Valašsko, Jeseníky
a Malou i Velkou Fatru. A samozřejmě
i na 4 km vzdálenou horu Radhošť, která
je spojována s uctíváním pohanského
boha pohostinnosti – Radegasta.

Przełęcz Pustevny oferuje piękne
widoki na całe Beskidy, Wołoszczyznę
Morawską, Jesioniki oraz Małą i Wielką
Fatrę. Widać stąd także oddaloną o 4 km
górę Radhoszcz, która łączy się z kultem
boga ogniska domowego – Radogosta.

Přehrada Slezská Harta
Poznejte krásy a zajímavosti Slezské
Harty nejen z břehů, ale také z její
hladiny! Projeďte se lodí po deváté
největší údolní nádrži třeba okolo
nejzachovalejšího stratovulkánu
Velký Roudný, vyzkoušejte jachting,
windsurfing či jiné vodní sporty.

Zapora Śląska Harta
Piękna i atrakcji Śląskiej Harty doświadczyć
można nie tylko z brzegów, ale także z jej
powierzchni! Warto wybrać się na wycieczkę
łodzią po dziewiątym, największym
zbiorniku zaporowym, w sąsiedztwie
najlepiej zachowanego stratowulkanu Velký
Roudný. Można spróbować tu żeglarstwa,
windsurfingu lub innych sportów wodnych.

Hlučínská štěrkovna

Żwirownia Hlučín

Nejčistší přírodní nádrž v Moravskoslezském
kraji se dvěma přírodními bazény vzniklá
zatopením bývalé štěrkovny nabízí bohaté
sportovní vyžití, zábavu i odpočinek.

Najczystszy naturalny zbiornik w regionie
morawsko-śląskim, z dwoma naturalnymi
kąpieliskami, powstał w wyniku zalania dawnej
żwirowni. Oferuje atrakcje sportowe, rozrywkę
i relaks.

Malá Morávka
Součásti této malebné obce na hranici
Moravy a Slezska je moderní lyžařský
areál Ski Karlov s mnoha sjezdovkami,
lanovkou, běžeckými trasami i zimními
atrakcemi.

Mała Morawka
Częścią tej malowniczej miejscowości
jest nowoczesny ośrodek narciarski Ski
Karlov z licznymi stokami, kolejkami
linowymi, trasami narciarstwa biegowego
i zimowymi atrakcjami.

Meandry Odry
V Evropě již zcela vzácný přírodní
fenomén se slepými rameny a tůněmi
vzniklými meandrující Odrou skrývá
ojedinělou faunu a flóru.

Meandry Odry
To wyjątkowe i rzadkie w Europie
stanowisko przyrodnicze, gdzie w
meandrach rzeki Odry tworzą się ślepe
odnogi i tonie kryjące unikalną faunę i florę.

Dolní Vítkovice –
nezaměnitelný symbol Ostravy
Ponořte se do tajů výroby surového železa,
těžby uhlí a jeho přeměny na koks i do života
tehdejších horníků a vysokopecařů! Unikátní
industriální areál nabízí prostřednictvím
velkého i malého Světa techniky, Dolu Hlubina
i nejvýše položené kavárny v Ostravě Bolt
Tower spoustu atrakcí i úžasných výhledů.

Dolne Witkowice –
niezmienny symbol Ostrawy
Poznaj tajniki surowego żelaza, wydobycia
węgla, jego przemiany w koks, a także życia
tamtejszych górników i hutników!
Za pośrednictwem wielkiego i małego
Świata techniki, Kopalni Hlubina i najwyżej
położonej kawiarni w Ostrawie Bolt Tower,
ten wyjątkowy industrialny kompleks oferuje
wiele atrakcji oraz pięknych widoków.

Zámek
Hradec nad Moravicí
Nikde nekončící nádherný park
s bukovými lesy pralesního charakteru
obklopuje zámecký komplex v Hradci
nad Moravicí, který byl po staletí jedním
z nejbezpečnějších útočišť. Ve zdejších
přepychově zařízených salonech pobýval
i Ludwig van Beethoven.

Zamek
Hradec nad Moravicí
Kompleks zamkowy w miejscowości
Hradec nad Moravicí, który w ciągu
wieków był dla wielu bezpieczną
ostoją, otoczony jest przez
niekończący się bukowy park, mający
cechy charakterystyczne dla lasów
pierwotnych. W tutejszych, pełnych
przepychu salonach przebywał sam
Ludwig van Beethoven.

Štramberk

Štramberk

Projděte se půvabnými štramberskými
uličkami lemovanými roubenkami, nad nimiž
se tyčí Trúba – válcová věž zříceniny hradu
Strallenberg. Minout byste neměli ani Bílou
horu s rozhlednou, vápencový lom nebo vrch
Kotouč s jeskyní Šipkou.

Warto przespacerować się uroczymi uliczkami
miasteczka Štramberk, wzdłuż drewnianych
zabudowań, nad którymi góruje Trúba –
okrągła wieża – cześć ruin zamku Strallenberg.
Nie można pominąć Białej Góry z punktem
widokowym, kopalnią wapienia, czy szczytu
Kotouč z jaskinią Šipka.

Zámek Linhartovy
Památný dub z 13. století zdobí zámecký
park tohoto renesančního sídla, kde
se konají nejen koncerty, jarmarky,
vernisáže, ale i noční prohlídky.

Zamek Linhartovy

Foto: Grzegorz Nowak

Niezwykły dąb z XIII wieku jest ozdobą
parku renesansowego zamku, w murach
którego odbywają się nie tylko koncerty,
jarmarki, czy wernisaże, ale także ciekawe
imprezy, takie jak nocne zwiedzanie zamku.

Nejcennější barokní zámek
na severu Moravy
Jako Fénix z popela povstal na přelomu
20. a 21. století zámek v Kuníně, kam se
vrátila většina původních sbírek i duch
dávného historického sídla.

Najcenniejszy barokowy pałac
na północy Moraw
Na przełomie XX i XXI wieku niczym
Feniks z popiołów, odbudowany został
zamek w Kuninie. Powróciła tam
większość oryginalnych zbiorów oraz
duch tej starej, historycznej siedziby.

Zámek Piastowski w Raciborzu
Jednou z nejcennějších historických
staveb v Polsku je starý hrad Piastowski
v nedaleké Ratiboři.

Zamek Piastowski w Raciborzu
Jednym z najcenniejszych zabytków
w Polsce jest stary Zamek Piastowski
w pobliskim Raciborzu.

Parním vlakem
do Osoblahy
Po poslední úzkokolejce mezi Třemešnou
a Osoblahou v podhůří Jeseníků jezdí
klasické i parní vlaky pravidelně už přes
120 let.

Koleją parową do Osobłogi
Na ostatnim wąskotorowym szlaku
między miejscowościami Třemešna i
Osobłoga na pogórzu Jesioników już
od 120 lat jeżdżą pociągi zarówno
klasyczne, jak i parowe.

Poslední pracovní den
v Dole Michal
Jako by horníci právě teď skončili šichtu,
opustili důl a šli domů nebo na pivo.
Přesně tak působí expozice v Dole
Michal.

Ostatni dzień pracy
w Kopalni Michał
Wygląda to tak, jak gdyby górnicy
właśnie skończyli szychtę, opuścili
kopalnię, a następnie udali się do domów
albo na piwo. W taki sposób oddziałuje na
zwiedzających wystawa w Kopalni Michał.

Areál čs. opevnění
Hlučín-Darkovičky
Odolné, nenápadné a také ojedinělé jsou
vojenské bunkry vybudované v letech
1935 až 1938 k ochraně našich hranic.

Obszar Umocnień Czechosłowackich Hlučín-Darkovičky
Solidne, nierzucające się w oczy i unikatowe –
takie są wojskowe bunkry zbudowane w latach
1935–1938 w celu ochrony naszych granic.

Grand Prix Zlatá tretra

Atletická událost roku, která je zařazena
do prestižní kategorie IAAF Super Grand
Prix, nabízí každoročně kvalitní atletické
souboje nejlepších světových atletů.

Atletyczne wydarzenie roku – Zlatá tretra
– należąca do prestiżowej kategorii IAAF
Super Grand Prix, co roku prezentuje
zmagania najlepszych lekkoatletów świata.

Největší bezpečnostní přehlídka
v Evropě – Dny NATO

Największy pokaz sił zbrojnych
w Europie – Dni NATO

Fenomenální vojenská show ve vzduchu i na
zemi na Letišti Leoše Janáčka, kde na jediném
místě uvidíte špičkové umění a techniku vojáků,
hasičů a policistů, ale také celníků, vězeňské
služby, městské policie a dalších elitních útvarů.

Fenomenalny pokaz wojskowy, w powietrzu
i na ziemi, odbywa się na lotnisku Leoša
Janáčka. W jednym miejscu możemy zobaczyć
najlepsze wyposażenie oraz technikę armii,
strażaków oraz policjantów, a także celników,
służby więziennej, policji miejskiej i innych
elitarnych służb.

Foto: archív Moravskoslezského kraje

Grand Prix Zlatá tretra

Colours of Ostrava – barevný
festival pod vysokou pecí
Nejznámější multižánrový festival uprostřed
nevšedního industriálního areálu památkově
chráněných bývalých hutí a dolů láká
každoročně do Dolních Vítkovic tisíce lidí,
kteří sem přijíždějí z celého světa
za nevšedními zážitky.

Colours of Ostrava –
kolorowy festiwal
w starej hucie

Foto: archív Beats for Love

Najbardziej znany, wielogatunkowy
festiwal w samym środku niecodziennej,
industrialnej scenerii zabytkowych,
chronionych starych hut, co roku
przyciąga do Dolnych Witkowic tysiące
ludzi, którzy przyjeżdżają tu z całego
świata w poszukiwaniu niecodziennych
wrażeń.

Beats for Love
Čtyři dny s nejlepšími světovými a místními
umělci a DJs, performery, tanečními skupinami,
grafiky a streetartovými umělci vystupujícími
na několika scénách v jádru Dolních Vítkovic.
To je největší festival elektronické hudby
ve střední Evropě!

Beats for Love
Cztery dni z najlepszymi światowymi
i miejscowymi DJami, performerami,
grupami tanecznymi, grafikami oraz artystami
ulicznymi, występującymi na kilku scenach
w samym środku Dolnych Witkowic. Jest to
największy festiwal muzyki elektronicznej
w Europie Środkowej.

Międzynarodowy Festiwal
Muzyczny im. Leoša
Janáčka

V Ostravě a Hukvaldech, v místech
narození a úmrtí Leoše Janáčka,
a pak i v dalších devíti městech
Moravskoslezského kraje se můžete
v červnu prostřednictvím věhlasného
festivalu zaposlouchat do jeho
nádherných děl.

Foto: archív Moravskoslezského kraje

Gastrofestival
– karneval chutí

W Ostrawie i w miejscowości Hukvaldy,
w miejscach urodzenia i śmierci Leoša
Janáčka oraz w innych dziewięciu
miastach regionu morawsko-śląskiego,
w czerwcu, podczas trwania festiwalu,
możemy posłuchać jego wspaniałych dzieł.

Reggae Festiwal
Wodzisław Śląski

Festival lahodného jídla, pití
a nejrůznějších gastronomických
specialit pro všechny labužníky.

Zažijte jedinečnou jamajskou atmosféru
nejžhavějšího a největšího reggae
festivalu v jižním Polsku!

Gastrofestival
– karnawał smaku

Reggae Festiwal
Wodzisław Śląski

Festiwal pysznego jedzenia, napojów
i najróżniejszych gastronomicznych
specjałów dla wszystkich smakoszy.

Poczuj wyjątkową atmosferę Jamajki
w czasie najgorętszego i największego
festiwalu reggae w południowej Polsce!

Foto: archív MHF Leoše Janáčka/Svatopluk Lév

Mezinárodní hudební
festival Leoše Janáčka

Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraniční „Společné dědictví“
je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Překračujeme hranice“.
Projekt pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko–Czeskiego
„Wspólne Dziedzictwo“ jest współfnansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice“
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