
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 09/10 kwietnia 2016 na wycieczkę krajoznawczą w trakcie której 
poznawać będziemy wybrane atrakcje turystyczne południowych sąsiadów;  

                                         miasto OSTRAWA i zamek Raduń (Czechy) 
Jest to też wycieczka na inaugurację sezonu turystycznego 2016 w PTTK Mysłowice. W trakcie wycieczki wieczorek turystyczny. 

PROGRAM 
09 kwietnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji 
PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarami (2 grupy) na trasie Mysłowice, A4, Gliwice, A1, Chałupki, 
Ostrawa. Zwiedzanie rozpoczynamy od znajdującego się w morawskiej Ostrawie, wybitnego kompleksu 
zabytków techniki nazywanego   - Dolny Obszar Witkowic (Dolní oblast Vítkovic) określanego też mianem 

Ostrawskich Hradczanów.  To wyjątkowy teren przemysłowy pochodzący z 1. połowy XIX w. w skład którego wchodzą urządzenia Huty 
Witkowickiej, koksowni i  Kopalni Węgla Kamiennego Hlubina.  Nieczynne od dawna wielkie piece, baterie koksownicze i kopalnia zostały w 
2002 r. ogłoszone narodowym zabytkiem kultury. Ze względu na swą wyjątkowość obszar został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. Rekonstrukcja Dolnego Obszaru Wítkowic spowodowała przebudowanie ogromnego pojemnik gazu wielkopiecowego 
(o szerokości ok. 70 m i wysokości 33 m)  na salę koncertową mogącą pomieścić 1,5 tys. osób, z galerią, kawiarnią itp. Wielki piec nr 1 się 
zamienił  w centralny punkt trasy zwiedzania, szósta centrala energetyczna - w muzeum przemysłowe. Odwiedzającym oferuje się setki 
atrakcji dla rozrywki i nauki w różnych dziedzinach życia, natury i nauk technicznych. Świat Techniki w Dolnym Obszarze Witkowic - to 
najlepsza rozrywka i nauka  dla każdego! 
Na Wysoki Piec nr 1 dostaniemy się  windą, która dawniej przewoziła rudę do gardzieli wysokiego pieca. Przewodnik (mówiący w j. czeskim) 
zapozna Nas z kompleksem  technologicznym, z historią rodu Rothschildów, Gongiem – unikatową halą z pierwotnego zbiornika gazu. 

Przejazd autokarem do Śląskiej Ostrawy – tu wejdziemy żółtym szlakiem na ostrawski wulkan.  
Tak nazywana jest hałda „Ema”, której wierzchołek znajduje się na wysokości 315 m n.p.m. Hałda skały płonnej wewnątrz stale się przepala, 
panuje na niej klimat podzwrotnikowy, trawa i inna roślinność rosną tu przez cały rok. Temperatura wewnętrzna hałdy wynosi 1500°C, co 
sprzyja rosnącym na zboczach góry stepowym gatunkom roślin. Na szczyt prowadzi żółty szlak turystyczny. Wzdłuż trasy znajduje się 12 tablic 
informujących o przyrodniczych, kulturalnych, historycznych oraz technicznych ciekawostkach okolicy ścieżki i w ogóle całej Śląskiej Ostrawy. Z 
jej szczytu będącego najwyższym punktem Ostrawy można  podziwiać panoramę Ostrawy i Beskidów. 

Przejazd autokarem do zamku śląskiego w Ostrawie. Spacer po dziedzińcu zamkowym i wokół zamku. 
Zamek wybudowali w drugiej połowie XIII w. koło brodu niedaleko zbiegu dwu rzek książęta opolscy lub cieszyńscy z rodu Piastów. Zamek miał 
chronić szlak prowadzący z Opavy przez Hlučín i Cieszyn do Krakowa, przede wszystkim zaś bronić granicy państwa polskiego, którą tworzyła 
wtedy rzeka Ostrawica. W 1872 r. zamek spustoszył pożar, udało się go jednak odbudować. Ostateczną zgubę zgotowała mu dopiero 
eksploatacja złóż węglowych przebiegająca bezpośrednio pod zamkiem. Zamek zapadł się w efekcie o 16 metrów! Zamek obecnie jest 
własnością miasta Ostrawy, które obiekt ten odrestaurowało i udostępniło do zwiedzania turystom. 

Przejazd autokarem do prywatnego browaru Garage, dla zainteresowanych degustacja piwa. Przejazd 
autokarem na stronę polską do Bieńkowic. Zakwaterowanie w hotelu Rege. Część grupy zostanie 
zakwaterowana w hotelu Perła w Krzanowicach (6 km). Obiadokolacja i wieczorek turystyczny w hotelu 
Rege. Grupa zakwaterowana w hotelu Perła przewożona będzie autokarem. 
 
10 kwietnia (niedziela) – śniadanie w hotelu. Przejazd na stronę czeską do m. Raduń.  Przejście piesze do 
zamku w Raduni – zwiedzanie. Następnie msza św. w intencji mysłowickiego PTTK w raduńskim kościele, 
msza będzie prowadzona w języku polskim. Przejazd do Ostrawy, piesze zwiedzanie starówki miasta z 
przewodnikiem. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1900. 
 
CENA;   

UWAGA; wycieczka tylko dla członków mysłowickiego PTTK z opłaconą składką członkowską za 2016 rok. 
 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarami, NNW, opieka pilota na całej trasie wycieczki i przewodników miejscowych. 
Ponieważ zainteresowanych wycieczką jest ponad 80 osób grupa podzielona zostanie na dwa autokary a nocleg dla 
grupy pierwszej w hotelu „Rege” w Bieńkowicach, dla grupy drugiej w hotelu „Perła” w Krzanowicach. Pokoje 2,3,4 
os. z pełnym węzłem sanitarnym. Obiadokolacja dla wszystkich w hotelu Rege, śniadanie w hotelu zakwaterowania. 
Opłata za  degustację piwa w prywatnym browarze Garage Club. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za pozostałe zwiedzane miejsca (300 Kcz/os.  
zniżki dla dzieci, uczących się i emerytów pow. 65 lat = 200 Kcz/os.).  
 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl  
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     
 SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, 
bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w 
wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł Podane ceny 
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej 
rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 

 


