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KČT oblast Moravskoslezská 

Záznamník oblastního turistického odznaku 

Opavsko a Oderské vrchy 

Kraj Petra Bezruče 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Majitel tohoto záznamníku 

Pan/paní ………………………………. 

se uchází o získání 

 

A žádá proto vedoucího zařízení (restaurace, chaty, pohostinství, prodejny, ubytovny, muzea, zámku 
apod.), aby na příslušném místě záznamníku potvrdil jeho návštěvu tohoto místa. 

KČT oblast Moravskoslezská 

 

Záznamník byl vydán dne:……………………….. 

Pod evidenčním číslem:…………………………… 

 

Pan/paní……………………….. 

Adresa:……………………………………………………………… 

Člen odboru KČT:………………………………………………… 

Splnil podmínky pro získání oblastního turistického odznaku 

Opavsko a Oderské vrchy 

 

a stal se jeho nositelem pod pořadovým číslem:…………………………… 

 

………………………………………………………..                                        …………………………………………………….. 

Datum        razítko a podpis 

Podmínky pro získání oblastního turistického odznaku 

Opavsko a Oderské vrchy 



 

Dospělí - návštěva: 

10 povinných míst (mezi nimiž musí být Slezské zemské muzeum v Opavě) 

15 volitelných míst 

 

Děti do 15 let – návštěva: 

5 povinných míst (mezi nimiž musí být Slezské zemské muzeum v Opavě) 

8 volitelných míst 

 

Datum narození uchazeče:………………………………………………………………………. 

 Návštěvu povinných i volitelných míst je potřeba potvrdit anebo si nechat potvrdit 
předepsaným způsobem do tohoto záznamníku. 

 Doba plnění podmínek odznaku je neomezená. 

 Uchazeči o získání podmínek podnikají tuto činnost na vlastní nebezpečí, vlastní náklady a 
jsou povinni dbát na ochranu přírody. 

 Podmínky odznaku mohou plnit organizovaní i neorganizovaní turisté. 

 Plnění podmínek není věkově omezeno. 

 Záznamník lze zakoupit na sekretariátu KČT oblast Moravskoslezská za 70 Kč; záznamník je 
možno stáhnout na webových stránkách oblasti 

 Po splnění podmínek předloží uchazeč o odznak vyplněný záznamník na sekretariát KČT 
oblast Moravskoslezská, kde mu odznak udělí zdarma. 

 Adresa: KČT oblast Moravskoslezská, Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 



A – Povinná místa 

Červená hora 

749 m vysoká sopka, tvořená čedičem – nejvyšší vrchol okresu Opava. Na vrcholu je meteorologická 
stanice. 1 km na západ je tzv. Zlatá lípa, památný strom opředený pověstmi. U nedalekých 
Guntramovic se v roce 1758 odehrála bitva Rakušanů s Prusy, v níž zvítězil známý rakouský generál 
Laudon. 

Opsat číslo tabulky turistické orientace na vrcholu. 

 

 

Fulnek 

První zmínka o městě je z r. 1293, zámek nad městem stojí na místě gotického hradu. Bratrský sbor je 
nyní Památníkem J. A. Komenského, který zde žil v letech 1618 – 1621. Kostel je barokní z let 1748 – 
1760, stavitel Mikuláš Thaler. Ve městě byla továrna ROMO na výrobu praček, dále RETEX na 
zušlechťování tkanin. 

Vstupenka z Památníku J. A. Komenského nebo razítko z Fulneku. 

 

 

Háj ve Slezsku – Ostrá Hůrka 

Rodiště Antonína Vaška – slezského buditele a otce Petra Bezruče. V roce 1891 se zde narodil 
Vladislav Vančura. Nad obcí je vrch Ostrá Hůrka s nacisty zničeným a po válce obnoveným 
památníkem na tábory lidu, jež se konaly od r. 1868 na podporu národních snah slezského lidu. Na 
konci 2. světové války v okolí těžké boje v rámci Ostravské operace. 

Opsat úvodní část textu z památníku na Ostré Hůrce + razítko z obce. 

 

 

Hrabyně – Památník Ostravské operace 

Obec známá z Bezručových Slezských písní, rodiště spisovatelů A. E. Vaška aj. Chamráda a zakladatele 
slezského hasičstva J. Gudricha. Obec značně utrpěla při osvobozovacích bojích v r. 1945. Při silnici do 
Opavy je monumentální Národní památník II. světové války 

Vstupenka nebo razítko z Památníku národní svobody. 

 



Hradec nad Moravicí 

Město, známé od r. 1078 jako podhradí hradu Hradce, připomínaného již v r. 1061. Hrad byl na čas 
sídlem české královny Kunhuty, později několikrát přestavován. Do začátku 15. Století byl správním 
střediskem Opavska a sídlem opavských knížat z rodu Přemyslovců. V 19. Století zde pobývali Ludwig 
van Beethoven a Ferenz Liszt. Oba mají na zámku pamětní síň. Konají se zde hudební festivaly 
„Beethovenův Hradec“. 

Vstupenka do zámku + razítko. 

 

 

Kružberská přehrada 

Zdroj pitné vody pro Ostravu a Opavsko na řece Moravici. Přivaděč je dlouhý 45 km. Výška hráze je 37 
m a délka přehradního jezera je asi 10 km. Při stavbě přehrady bylo u nás poprvé použito 
hydromechanizace. Pod přehradou je cvičná horolezecká skála „Hradisko“ se zbytky středověkého 
hradu. 

Opsat z pamětní desky u přehrady rok dokončení stavby a jména dělníků, kteří při stavbě zahynuli. 

 

 

Nový Dvůr – arboretum 

U zámečku z 1. Poloviny 19. Století bylo založeno r. 1906 agronomem Quido Riedlem arboretum. Na 
ploše více než 3,5 ha je v tomto nejznamenitějším slezském zahradnickém díle soustředěno velké 
množství vzácných stromů a keřů, které mají značnou dendrologickou, ale i architektonickou cenu. 

Vstupenka + razítko z arboreta. 

 

 

Opava 

Město s významnou kulturní tradicí. První zmínka je z r. 1195, od r. 1742 hlavním městem rakouské 
části Slezska. Četné památky. Město bylo za osvobozovacích bojů v r. 1945 značně poškozeno. 
Slezské zemské muzeum je nejstarším muzeem v ČR (založeno v r. 1814). Dále je zde Památník Petra 
Bezruče, Slezský ústav Akademie věd, sídlo Slezské univerzity. Na hřbitově je hrob Petra Bezruče. 

Vstupenka a razítko ze Slezského zemského muzea Opava. 

 

  



Potštát 

Poprvé připomínán r. 1322. Zámek je renesanční z konce 16. století, stojí na místě bývalé gotické 
tvrze, dnes archiv. Barokně upravena městská zvonice je renesanční, z konce 16. století.  Domy 
s podloubím na náměstí pocházejí z doby kolem r. 1700. V údolí říčky Veličky jihovýchodně od města 
je Potštátské skalní město, jsou zde horolezecké cvičné skály a zřícenina hradu Puchard. 

Razítko z Potštátu. 

 

 

Slunečná 

800 m vysoká, je nejvyšším vrcholem Nízkého Jeseníku. V rozsáhlém polesí Slunečná je jižně od 
vrcholu národní přírodní rezervace Panské louky, chránící smíšený porost na rašeliništi s typickými 
společenstvy pramenných a rašelinných lesů. Rozloha 14,3 ha. Slunečná leží na rozvodí Černého a 
Baltského moře. 

Opsat číslo tabulky turistické orientace na vrcholu. 

 

 

Šilheřovice 

Velký novobarokní zámek, který pochází z 19. století. V současné době je zámek částečně přístupný 
veřejnosti pro konání komerčních akcí, hostin, svateb, recepcí, plesů apod. 

Jižně od obce jsou národní přírodní rezervace Černý les I a II. Jedná se o dvě pralesní rezervace 
s pozůstatky původní bučiny. 

Razítko ze Šilheřovic. 

 

 

Úvalno – Strážiště – památník zrušení roboty 

395 m vysoké zalesněné návrší Strážiště leží 250 m západně od Úvalna. Rozhledna z r. 1924 byla 
postavena jako památník na zrušení roboty a pomník selského odboje. V její spodní části měla být 
uložena urna úvalenského rodáka Dr. Hanse Kudlicha, který se jako poslanec říšského sněmu v r. 
1848 zasadil ve Vídni o zrušení roboty. 

Opsat číslo tabulky turistické orientace na vrcholu + razítko z restaurace nebo z obce Úvalno. 

 

 



Sudice 

Na východním okraji obce je památník na osvobozovací boje v r. 1945. V tomto místě překročila 
poprvé vojska Rudé armády a 1. čs. tankové brigády československé hranice v rámci Ostravské 
operace. 

Opsat text z památníku. 

 

 

Vítkov 

Město připomínané r. 1301, založené Vítkem z Kravař jako hornické město. V okolí byly doly na zlato 
a stříbro. V r. 1945 za osvobozovacích bojů město značně utrpělo. Zámek na předměstí Horní Ves je 
původně barokní z r. 1713, nyní je součástí nemocnice. Tkalcovna hedvábí Hedva byla založena r. 
1863, dále je zde závod ČSAO a VAKUS. Na hřbitově je pomník studenta Jana Zajíce, který se upálil v r. 
1969 na protest proti sovětské okupaci. 

 

 

Razítko z Vítkova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B – Volitelná místa 

Bílovec 

Založen r. 1323, renesanční zámek pochází z 16. století Opsat číslo tabulky turistické orientace na 
vrcholu, r. 1736 upraven barokně, za 2. světové války vyhořel, nyní opravován a postupně otevírán 
veřejnosti. Kostel gotický z 14. Století. Na náměstí jsou zachovány renesanční a barokní domy.  

Vstupenka do muzea nebo razítko z města. 

 

 

Budišov nad Budišovkou 

Jako město připomínán r. 1301, kostel barokní z r. 1756 od fulneckého stavitele Mikuláše Thalera. 
Kamenný barokní most z r. 1773 se sochou Jana Nepomuckého z r. 1725 je technickou památkou. Ve 
městě je památkově chráněný hřbitov – množství litinových křížů a kamenný rokokový kříž 

Razítko z Budišova nad Budišovkou. 

 

 

Cvilín – zřícenina hradu 

Zřícenina gotického hradu z 1. pol. 13. Století 3 km jihovýchodně od Krnova. Zachovány valy a zbytky 
zdí. V okolí zříceniny bylo velké slovanské hradiště z 11. a 12. století, z té doby četné archeologické 
nálezy. Hrad sám zanikl po třicetileté válce. 

 Opsat číslo tabulky turistické orientace na hradě. 

 

Dvorce  

Připomínány r. 1131, kostel je barokní z r. 1753 s četnými památkami. Hřbitovní kaple z poloviny 16. 
století. Rodiště malířů F. S. Krumpholze a E. Laufra. 

Razítko z Dvorců. 

Drahotuš – zřícenina hradu 

Zříceniny hrádku nad obcí Podhoří založeného po r. 1264 Bohušem z Holštejna. Hrad byl střediskem 
drahotušského panství až do 2. poloviny 15. století, kdy byl pobořen vojsky Matyáše Korvína a jeho 
funkci převzal hrad Helfštýn. 

Razítko z obce Podhoří. 

 



Hlučín 

Město založené r. 1256 s dochovanými částmi městského opevnění a starým zámkem z doby kolem r. 
1500. Kostel s gotickým jádrem byl později přestavován. Rodiště malíře Jana Bochenka. Na hřbitově 
pohřbeni vojáci Rudé armády, kteří padli v Ostravské operaci. V části Rovniny jsou bludné balvany. 

Razítko z Hlučína. 

 

Hněvošice 

Roubený kostel – lidová stavba z r. 1730. Jihozápadně od obce je přírodní rezervace „Hněvošický háj“, 
v níž roste hvězdnatec chlumní, kruštík širokolistý a jiné chráněné rostliny. 

Razítko z Hněvošic. 

 

 

Horní Benešov 

Horní městečko založené r. 1253, v minulosti těžba zlata, stříbra, mědi a železné rudy. Vrchol těžby 
kolem r. 1570. V současné době je těžba obnovena, těží se zejména barevné kovy. Okolí je 
nejbohatším rudným nalezištěm Nízkého Jeseníku. Kostel je původně gotický z r. 1280, renovován byl 
r. 1820. 

Razítko z Horního Benešova. 

 

Holasovice 

Jedna z nejbohatších archeologických lokalit ve Slezsku. V 8. a 9. století středisko slovanského kmene 
Holasiců s hradištěm. Roku 1241 zničeny Tatary, do té doby sídlem hradského obvodu. Z pozdější 
doby zachovány zbytky středověkého hradu. Rodiště hudebního skladatele Pavla Křižkovského (1820-
1885). Na jeho rodném domku je jeho pamětní deska. 

Opsat text pamětní desky P. Křižkovského + razítko z obce Holasovice. 

 

 

Hynčice u Oder 

Rodiště zakladatele genetiky – přírodovědce Jana Řehoře Mendela (Johan Gregor Mendel), který se 
zde narodil 20. 8. 1822 a zemřel 6. 1. 1884 v Brně. Pamětní síň je v jeho rodném domku č.p. 58. 

Vstupenka z pamětní síně J. G. Mendela + razítko. 



Choltice osada Litultovice 

Renovovaný dřevěný větrný mlýn německého typu, otočný na mohutném sloupu – typická stavba pro 
oblast Oderských vrchů. Další dochované nebo zčásti dochované mlýny tohoto typu jsou u Hlavnice, 
Dolních Životic, Partutovic a jinde. 

Zapsat rok stavby mlýna+ razítko z mlýna. 

 

 

Jánské Koupele 

Pod názvem Melčské lázně byly známy již od 17. století. Nejstarší ze tří pramenů – Janův pramen, 
známý již v r. 1640. Dnes jsou lázně mimo provoz, chátrají. Studny pramenů jsou zaneseny hlínou a 
jejich vida odtéká bez užitku do Moravice. 

Napsat jména dvou pramenů + razítko. 

 

 

 

Klimkovice 

Městečko se čtvercovým náměstím s podloubím. Zámek je renesanční z let 1578 – 1579, kostel 
gotický. Za 2. světové války byly Klimkovice těžce poškozeny. V městském muzeu je uložen Heydukův 
rukopis Slezské hymny. K městu se vztahují romány Jarmily Glazarové „Roky v kruhu“ a „Vlčí jáma“. 

Vstupenka z muzea + razítko z města. 

 

 

Kravaře 

Připomínány r. 1377, v r. 1669 selská vzpoura. Zámek barokní z doby kolem r. 1725, v r. 1936 za 
záhadných okolností vyhořel. Od roku 1997 zde je zde zpřístupněná stálá expozice, která návštěvníka 
seznámí s jednotlivými etapami zdejšího barokního zámku. V parku vzácné dřeviny. Z místní části 
Dvořisko pocházela a působila spisovatelka Ludmila Hořká. 

         Vstupenka nebo razítko ze zámku. 

 

 

  



Lichnov 

Kostel barokní z r. 1730, postavený ve tvaru kříže. Nad obcí zbytky větrného mlýna holandského typu 
z 19. století. V 16. století se v okolí obce rýžovalo zlato. Nedaleko školy je pramen kyselky, v okolí 
obce výskyt bludných balvanů ze severské žuly. 

Razítko z Lichnova. 

 

 

Odry 

Založeny ve 13. století, za husitských válek byly významným opevněným bodem husitů. Původně 
gotický kostel byl barokně upraven v letech 1691-1692. V továrně OPTIMIT se vyrábí technická pryž, 
gumové hadice, hračky atd. V okolí hnízdiště čápa černého. 

Razítko z Oder. 

 

 

Spálov 

Zámek barokní – nyní škola. Č. p. 13 je lidová stavba – dřevěná sýpka z r. 1595. V obci je památník 
selských rebelií. U řeky Odry nedaleko Spálovského mlýna je letovisko a rekreační oblast Maria ve 
skále. 

Napsat počet jmen selských rebelů uvedených na památníku v obci + razítko ze Spálova. 

 

 

Svobodné Heřmanice 

Poblíž železniční stanice je zaniklý lom na pokrývačskou břidlici. Tento povrchový lom dlouhý 1 km a 
hluboký 80 m byl založen r. 1776. V současné době je mimo provoz a je zatopen vodou. V jeho oklí 
jsou odvalové haldy na ploše asi 20 ha a o výšce až 12 m, které vznikly z odpadu při výrobě krytiny. 

Razítko ze Svobodných Heřmanic. 

 

 

  



Studénka 

Připomínána r. 1631, r. 1766 selská rebelie. V místní části Butovice je továrna na vagony TATRA, 
založena r. 1901. V budově barokního zámku z 18. století sídlí Vagonářské muzeum; obřadní síň 
města. Na blízkých rybnících chráněné hnízdiště ptactva.  

Razítko ze Studénky. 

 

 

Štítina 

Místo středověkého vodního hradu, zachován ještě původní vodní příkop. Kaple před zámkem je 
renesanční z konce 16. století s původním dřevěným inventářem. Na hřbitově hrob čs. rozvědčíka 
Ivana Kubince, umučeného fašisty na konci 2. sv. války. U obce je skanzen bojové techniky u střední 
pevnůstky čs. opevnění z r. 1938. 

Opsat text z náhrobku Ivana Kubince. 

 

 

Vartnov – hrad 

Zbytky středověkého hradu připomínaného před r. 1300. Byl v držení pánů z Vartnova, později 
Bernarda Bírky z Nasile. Za uherského vpádu r. 1474 byl vypálen a zničen. Dodnes zůstaly zbytky 
zdiva. Množství archeologických nálezů z hradu je uloženo ve Slezském zemském muzeu v Opavě. 

Číslo jednoho z domů pod hradem. 

 

 

Velká Polom 

Zřícenina vodní tvrze  je jedinečnou památkou. V minulosti se v obci vyráběla kyselina sírová z pyritu. 
Rodiště slezského buditele K. Tomáška. V r. 1888 se zde narodil malíř Valentin Držkovic. 

Razítko z Velké Polomi. 

 

 

 
 
 



Velké Heraltice 

Ranně barokní zámek - dnes škola - se dvěma arkádovými dvory a dvěma průčelními věžemi 
přestavěn ve 2. polovině 17. století z gotického hradu, z něhož se zachovala kulatá třetí vež. 
V zámeckém parku je množství cenných dřevin. Severně od obce je národní přírodní rezervace 
s výskytem šafránu Heuferova na potoku Hořina. 

Razítko z Velkých Heraltic. 

 

 

Vikštejn – hrad 

Zřícenina mohutného gotického hradu. Založen ve 13. století r. 1421 a 1476 byl dobyt, pak obnoven a 
kolem r. 1544 rozšířen. Koncem 16. století byl v držení kořistníka a násilníka Mikuláše Bravantského 
z Chobořan. Za třicetileté války byl v držení císařských a zničen. Byl pak částečně opraven, ale později 
jeho funkci střediska panství převzal nový zámek v Dubové. 

Z pamětní desky před hradem opsat jméno zakladatele a rok zničení hradu, případně razítka 
z Dubové nebo Podhradí. 

 

 

 

Vildštejn – hrad 

Nepatrné zříceniny gotického hradu nad potokem Lomnicí. Připomínaného r. 1316 a zaniklého v 15. 
století. Nedaleko v lese je skalní útvar „Kazatelna“, z níž podle pověsti Komenský kázal 
shromážděnému lidu před svým odchodem do exilu. 

Opsat číslo tabulky turistické orientace na hradě. 
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