Zapora Kružberská na rzece Moravicy / Vodní nádrž Kružberk a Kružberská přehradní hráz na řece Moravici

Z punktu widokowego widać panoramę Bramy Morawskiej, Beskid Śląsko-Morawskiego, Gór Odrzańskich, Wzgórz Vitkovskich
i Hostynskich.
W bliskiej okolicy wieży można odwiedzić
również:
• 1. część ścieżki edukacyjnej „Do kopalni
Flaschara” (K Flascharovu dolu) –
to ok. 3,5 km spaceru i 15 przystanków
informacyjnych,
• Kopalnia Flaschara (Flascharův důl), czyli
dawne dwupiętrowe wyrobisko w miejscu
Nový Svět (zwiedzanie tylko od maja do
października, najlepiej po wcześniejszej
rezerwacji!),
• 2. część ścieżki edukacyjnej „K Flascharovu
dolu” (cała ścieżka tworzy pętelkę).

Poblíž rozhledny můžete dále navštívit:
• 1. část naučné stezky „K Flascharovu
dolu” – je to asi 3,5 km procházky
a 15 informačních zastavení,
• Flascharův důl, tj. bývalé dvoupatrové
důlní dílo v lokalitě Nový Svět (prohlídky
jen od května do října, nejlépe po
předchozí rezervaci!),
• 2. část naučné stezky „K Flascharovu
dolu” (celá stezka tvoří okruh).
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3 dni, 34 km, 4 obiekty
szlaku „Silesianka” w Czechach
3 dny, 34 km, 4 objekty
stezky „Silesianka“ v ČR

3-dniowa piesza wycieczka po Krainie Łupka
zaczyna się w mieście Jeseník nad Odrou. Na
trasie są 4 obiekty szlaku „Silesianka”. Można się pomiędzy nimi przemieszczać również
pociągiem/autobusem. Nocujemy w miejscowości Budišov nad Budišovkou.

Třídenní pěší výlet po Krajině břidlice začíná
v Jeseníku nad Odrou. Na trase jsou 4 objekty stezky „Silesianka“. Mezi nimi lze cestovat
i vlakem/autobusem. Ubytování doporučujeme v Budišově nad Budišovkou.

1. DEN
Pěší výlet začíná v Jeseníku nad Odrou. Železniční a autobusová zastávka Polom je asi
3 km od rozhledny „Blahutovice“. Z vyhlídky jsou vidět Beskydy s Lysou horou, Hostýnské a Oderské vrchy a CHKO Poodří.
Poblíž rozhledny můžete dále navštívit:
• ptačí pozorovatelnu u rybníku
v Blahutovicích
• pramen Jesenické kyselky
• zámek Jeseník nad Odrou.
Ubytování v Budišově nad Budišovkou. Z Jeseníku nad Odrou tam lze dojet vlakem nebo
autobusem (cca 1,5 hodiny).

2. DEN
Wieża widokowa „Blahutovice” / Rozhledna „Blahutovice“

DZIEŃ 1
Pieszą wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości Jeseník nad Odrou. Stacja kolejowo-autobusowa Połom jest ok. 3 km od wieży
widokowej „Blahutovice”. Z wieży widać
panoramy: Beskidów z Łysą Górą, pasm
Gór Hostyńskich i Odrzańskich oraz Obszar
Chronionego Krajobrazu Poodří.

Začátek u železniční stanice Svatoňovice,
cca 10 min. od Budišova nad Budišovkou
(dojezd autobusem/vlakem).
Na trase výletu se nachází následující rozhledny stezky Silesianka:
• Rozhledna „Těchanovická vyhlídka“
s vyhlídkou na zvlněnou krajinu Nízkého
Jeseníku,
• Rozhledna „Halaška“ na vrchu Kopřivná.
Je z ní vidět Budišov nad Budišovkou,

DZIEŃ 2
Początek przy stacji kolejowej Svatoňovice,
ok. 10 min od Budišova nad Budišovkou (dojazd autobusem/pociągiem).
Na naszej trasie znajdują się następujące
wieże widokowe szlaku „Silesianka”:
• Wieża widokowa „Těchanovická
vyhlídka”, z widokiem na pofałdowany
krajobraz Niskiego Jesionika (Nízký
Jeseník),
• Wieża widokowa „Halaška” na wzgórzu
Kopřivná. Widać z niej miasto Budišov
nad Budišovkou, szczyty gór Jesioników
(Jeseníky), Beskidów i Góry Odrzańskich,
a także Zaporę Kružberską, Czerwoną
Górę w pobliżu Libavy i Białe Karpaty
(Bílé Karpaty).
W bliskiej okolicy wież widokowych można
odwiedzić również:
• zaporę Kružberská na rzece Moravicy,
• pozostałości niewielkiego zamku
obronnego Kružberk,
• Muzeum Łupka (Muzeum Břidlice) oraz
ścieżkę edukacyjną w miejscowości
Budišov nad Budišovkou.

DZIEŃ 3
Odry to główna miejscowość całej Krainy
Łupka, w której jest mnóstwo atrakcji
i ostatni odwiedzany w trakcie wycieczki
obiekt szlaku „Silesianka”. Dojście do niego
to opcja dla odważniejszych – do wieży widokowej Veselská prowadzi nieoznakowana leśna ścieżka „Do kopalni Flaschara”.

Wieża widokowa „Halaška” / Rozhledna „Halaška“

vrcholky Jeseníků, Beskyd a Oderských
vrchů a také Kružberskou přehradu,
Červenou horu u Libavé a Bílé Karpaty.
Poblíž rozhleden můžete dále navštívit:
• vodní nádrž Kružberk a Kružberskou
přehradní hráz na řece Moravici
• pozůstatky nevelkého strážního hradu
Kružberk
• Muzeum břidlice a naučnou stezku
v Budišově nad Budišovkou.

3. DEN
Město Odry je hlavním střediskem Krajiny
břidlice, kde je řada zajímavostí a kde se nachází poslední objekt stezky „Silesianka“ na
tomto výletu – Veselská rozhledna. Přístup
k rozhledně po neoznačené lesní pěšině vedoucí od Flascharova dolu je variantou pro
ty odvážnější.

W bliskiej okolicy wież widokowych można
odwiedzić również:
• obserwatorium ptaków przy stawie
w Blahutovicach,
• źródła „Jesenicka kyselka”,
• pałac Jeseník nad Odrou.

Z vyhlídky se naskýtá výhled na Moravskou
bránu, Moravskoslezské Beskydy, Oderské
vrchy, Vítkovské a Hostýnské vrchy.

Nocleg w Budišově nad Budišovkou. Z Jesení
ka nad Odrou dojechać tam można pociągiem lub autobusem (ok. 1,5 godziny).
Wieża widokowa „Těchanovická vyhlídka” /
Rozhledna „Těchanovická vyhlídka“

Wieża widokowa Veselská / Veselská rozhledna

