
CAMPING
CARAVANING

v Moravskoslezském kraji

a



mapka

obsah

Beskydy 
– Valašsko strana 2

Jeseníky a JeJich 
podhůří strana 10

opaVské slezsko 
strana 14

ostraVsko 
strana 12

poodří – Moravské 
kravařsko strana 17

Těšínské slezsko 
strana 18

tipy na Výlety 
strana 20

Kempy jsou v brožuře řazeny abecedně.

čásTečně 
bezbariérový přísTup

MožnosT 
parkování

OSTRAVA

fulnek

OpAVA

budišOV 
n. b.

třinec

kRnOV

bRunTál

VRbnO p. p.

fRýdek-míSTek

nový jičín

český 
těšín

fRenšTáT p. R.

kam byste pospíchali? 
kempujte!

Jak zní synonymum pro slovo POHODA? 
Je to klid? Relax?

Nene. Nic z toho není přesné. Protože pohoda, 
to je jedině DOVOLENÁ V KEmPu!

Kdo si chce užít odpočinek v turisticky atraktivní 
oblasti, koupání i výlety, a přitom by si nerad 
odepřel domácí pohodlí, vyráží na cesty 
s karavanem. O stupínek otrlejším výletníkům stačí 
stan. Alternativou je sice vlastní chata, ale ta má 
drobnou nevýhodu – stojí pořád na jednom místě. 
To s obytným přívěsem či pod stanem se člověk 
může pokaždé vydat jinam anebo uspořádat 
spanilou jízdu od tábořiště k tábořišti. 

Jak kočovníci v karavanech, tak baťůžkáři se stany 
jsou s otevřenou náručí vítáni v četných kempech 
rozesetých po moravskoslezském kraji. Tato 
útočiště poskytují výletníkům a poutníkům bezpečí 
a veškeré potřebné zázemí.

Pokud jste milovníky pravé letní pohody 
a vyznáváte dovolenou ve stylu, který jsme 
popsali, je tato příručka určená právě pro vás. 
moravskoslezský kraj nabízí řadu příležitostí 
pro kempování – a když už vás koupání, opalování 
u vody anebo lodičky omrzí, můžete z kempu 
vyrazit na výlet. Na následujících stránkách najdete 
řadu perfektních tipů, kam se podívat.

Ať se vám v moravskoslezském kraji líbí!

piktogramy

chatky

wi-fi

MožnosT plaTby 
karTou

MísTa pro sTany

MožnosT přijeT 
se zvířaTy

BezBariéroVý 
přísTup

MožnosTi 
sTravování

elekTrický přívod 
u sTanů či karavanů

MísTa pro karavany

recepce 24 hod.

půjčovna kol

24 h
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autokemp Frenštát 
pod Radhoštěm

autokemp Lučina

dolní 1807, 744 01 FrenšTáT 
pod radhošTěM
www.autokemp-frenstat.cz
Gps: 49.5517589n, 18.2045675e

lučina 157, 739 39 lučina
www.autokemplucina.estranky.cz
Gps: 49.7229058n, 18.4493250e

2 3

autokemp baška

baška přehrada, 739 01 baška
www.baska.cz
Gps: 49.6488228n, 18.3845194e

beskydy – valašsko

Valaši před staletími doputovali do Beskyd až 
z jižního Rumunska. Přinesli si svébytnou kulturu 
a zvyky. usadili se, založili své salaše, rozmnožili 
stáda ovcí a do značné míry splynuli s původními 
obyvateli. Ale jejich svérázná povaha a kultura je 
pořád znát – však dali jméno celé rozsáhlé oblasti, 
jejíž severní cíp zasahuje i do moravskoslezského 
kraje. Pojďme se vydat po stopách valašských 
pastevců na beskydské hřebeny i do podhorských 
údolí!
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camp pod kaštany kempink beskydy

Morávka 611, 739 05 Morávka
www.camp-pod-kastany.cz
Gps: 49.6028183n, 18.5133167e

lubenská 33, 739 11 FrýdlanT 
nad ostraVicí
www.beskydy.cz/kempinkbeskydy
Gps: 49.6006031n, 18.3643028e

6 7

autokemp olešnáautokemp mořkov

nad přehradou, 
738 01 Frýdek-MísTek
www.autokempolesna.cz
Gps: 49.6644517n, 18.3121319e

zuberská ulice, 742 72 Mořkov
www.koupaliste-morkov.estranky.cz
Gps: 49.5334619n, 18.0663144e

54
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kemp 
pod husaRůvkou

kemp ricco

soběšovice, 739 38 soběšovice
www.kemp-zermanice.cz
Gps: 49.7267528n, 18.4554328e

leoše janáčka 923, 
742 58 příbor
www.koupaliste.cz
Gps: 49.6371747n, 18.1522117e

24 h

10 11

kemp hoRní bečva kemp hoRní těRLicko 
– rypien

horní bečva přehrada,  
756 57 horní bečva
www.kemp-hb.cz
Gps: 49.4208983n, 18.3133317e

veselá 2025, 735 42 Těrlicko
+420 604 239 075 
rostarypien@seznam.cz
Gps: 49.7526781n, 18.4998417e

98
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tábořiště u RybáRny

739 38 dolní doMaslavice
www.volny.cz/kemp
Gps: 49.7215442n, 18.4699825e

14

Liščí mLýn RekReační středisko 
na vyhlídce

bysTré 664, 744 01 FrenšTáT 
pod radhošTěM
www.liscimlyn.cz
Gps: 49.5366581n, 18.2360761e

ul. lipova 815, 735 42 Těrlicko
www.rs-vyhlidka.wz.cz
Gps: 49.7598064n, 18.4920344e

1312
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RekReační aReáL 
bohušov
bohušov 15, 793 99 bohušov
www.bohusov.cz
Gps: 50.2386094n, 17.7076492e

2

turistický kemp 
osoblaha
park osoBlaha, 
793 99 osoblaha
www.osoblaha.cz
Gps: 50.2704125n, 17.7155475e

3

autokemping dolina

ludvíkov 112, 793 26 vrbno 
pod pradědeM
www.autokemp-vrbno.cz
Gps: 50.1205306n, 17.3568989e

jeseníky a jejich podhůří

Jeseníky jsou vyhlášená turistická oblast 
s nejčistším vzduchem ve střední Evropě. Nejsou 
známé jen tím, že se po nich dobře chodí: ono se 
po nich také dobře jezdí na kole či na koni. 
Jsou protkané sítí stezek určených právě jezdcům 
na všem možném. I na pěší turisty však čeká 
spousta nádherných tras nebo stezek a třeba 
výstupy na rozhledny.
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kemp landek

pod landekeM 64, 
725 29 ostraVa
www.landekpark.cz
Gps: 49.8664256n, 18.2614983e

24 h

1
ostravsko

Ostrava už není černá, ale zelená. V poslední době 
ožívá hlavně okolí řeky Ostravice, kde vznikají 
moderní bary. Vodáci si začínají zvykat na novou 
loděnici pod Slezskoostravským hradem. Ve městě 
se daří i umění, například na budově bývalého 
obchodního domu Ostravica-Textilia vznikla na jaře 
2016 malba krásné dívky zvané meredith. 

ostrava

1
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autokemp budišov 
nad budišovkou

autokemp jezero

nábřeží č. 688, 747 87 budišov 
nad budišovkou
www.autokemp.budisov.cz
Gps: 49.7908069n, 17.6367208e

celní 1731/12a, 748 01 hlučín
www.sra-hlucin.cz
Gps: 49.8974494n, 18.1644000e

24 h

2 3

autokemp balaton 
– vítkov
víTkov 1003, 749 01 víTkov
www.balaton-vitkov.cz
Gps: 49.7661208n, 17.7807708e

opavské slezsko

Opava se pyšní bohatou a slavnou historií. Také její 
okolí má co nabídnout. Nádherné přírodní scenérie 
nalezneme na březích moravice. Je zde několik 
pozoruhodných zámků, pevností i rozhleden.  
Neváhejte se vydat za přírodními a technickými 
památkami tohoto kraje.
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autokemp Fulnek 
– jerlochovice
jerlochovice 115, 742 45 Fulnek
www.autokempfulnek.cz
Gps: 49.7091144n, 17.8770772e

moravské Kravařsko, jež protíná řeka Odra, je velmi 
příjemnou turistickou oblastí. Jde o malebné údolí 
sevřené výběžky Jeseníků z jedné strany 
a Beskydami ze strany druhé. Snad mu dal název 
rod pánů z Kravař, ale dost možná to spíše byla 
tradiční obživa místních lidí – chov krav. Zelené 
svahy s pastvinami obsypanými strakatými 
stády se na první pohled výrazně lišily od 
beskydských vrchů s bílými stádečky ovcí. Region 
je plný rybníků, cyklostezek a krásných výhledů. 
Obdivovat lze zámky, kostely či staré mlýny.

1

autokemp podhradí

lhota 5, 749 01 VítkoV
www.autokemppodhradi.cz
Gps: 49.8121381n, 17.7543681e

kemp kajlovec

opavská 386, 747 41 hradec 
nad Moravicí
www.kajlovec.cz
Gps: 49.8438661n, 17.8835467e

54
poodří – moRavské kRavařsko

Fulnek

1
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tábořiště 
u studánky
horní loMná, 
739 91 horní loMná
–
Gps: 49.5301531n, 18.6404461e

2

autokemp u viaduktu

dolní loMná 162, 
739 91 dolní loMná
www.uviaduktu.cz
Gps: 49.5554047n, 18.7342719e

1
těšínské sLezsko

Tento region láká návštěvníky především 
na Těšínské Beskydy. A dále lidovou „goralskou“ 
architekturu nebo vodu léčivých pramenů. Těmi je 
vyhlášené například lázeňské sídlo Darkov. Objevte 
nejvýchodnější kout České republiky a uvidíte, 
že i ve zdánlivě zapadlém koutě se může ukrývat 
hodně krásy!

1
2

třinec

český 
těšín



22 23

štramberk

Městečko jako na dlani je perlou celé oblasti. 
jeho sladké „štramberské uši“ si získaly oblibu 
široko daleko. dostat je můžete v mnoha 
různých variantách. z věže Trúba tyčící se 
nad štramberkem se otevírá pohled daleko 
do kraje. v blízkosti se nachází pozoruhodný, 
zpola odtěžený vrch kotouč či jeskyně šipka, 
známá nálezem kostí neandrtálce. dá se k ní 
dostat po lašské naučné stezce, jež začíná 
na štramberském vlakovém nádraží.

lysá hora

dominanta s nadmořskou výškou 1 323 m n. m. 
s typickým vysílačem na vrcholu, zvaná 
královna beskyd, je cílem většiny turistů. 
vystoupat na ni můžete z ostravice, Malenovic, 
z krásné nebo z visalají. 
pro méně zdatné je možné v letní sezóně vyjet 
na vrchol autobusem. z lysé hory se naskýtá 
neopakovatelný rozhled na hřebeny a údolí 
beskyd, jeseníky až po západní a vysoké 
Tatry. na vrcholu se můžete občerstvit ve dvou 
nově otevřených turistických chatách.

www.lysahora.cz 
www.beskydyportal.cz 
+420 558 646 888
info@lysahora.cz

www.stramberk.cz
+420 558 840 617
mic@stramberk.cz

pustevny – Radhošť – veLký javoRník

beskydy nabízejí příjemné procházky 
i náročnější túry – a krásné výhledy do kraje. 
příjemný výlet s celou rodinou může začít 
na pustevnách. nahoru vede lanovka, ale není 
problém vyjít si kopec po svých. pustevny 
jsou křižovatkou turistických tras, takže se 
odtud pokaždé můžete vydat za novými 
cíli. alespoň krátký výlet na radhošť kolem 
sochy slovanského boha radegasta mohou 
absolvovat i ti nejmenší. zdatní turisté se vydají 
dál, třeba na celodenní výlet na velký javorník 
s rozhlednou.

tipy na výlety
BESKyDy – VALAšSKO

pusTevny
www.pustevny.cz
+420 556 836 916
ic@mufrenstat.cz

rozhledna Velký JaVorník
www.beskydyportal.cz
+420 558 646 888
info@beskydy-info.cz



24 25

vodní nádRž sLezská haRta

slezská harta je vodní nádrž u stejnojmenné 
osady, krotící vody řeky ostravice. jedná se 
o vyhledávanou rekreační oblast – v nádrži 
se můžete koupat i rybařit, jezdit na jachtách, 
veslicích a provozovat windsurfing. 
pro kempování je to naprosto ideální místo. 
v dosahu slezské harty stojí 780 metrů vysoký 
velký roudný, nejvyšší vulkán v pohoří nízkého 
jeseníku, na který se určitě vyplatí vylézt.

naučné tRasy

v jeseníkách je připraveno hned několik 
naučných stezek. ve vrbně pod pradědem 
začíná 12 km dlouhá stezka Údolím lapků 
z drakova, vedoucí po staré kupecké cestě 
skrz oblast, kde se těžilo zlato a železná ruda.
za přírodou se vydejte po stezkách velká 
kotlina (start v karlově pod pradědem) nebo 
bílá opava, která je pro náročnější turisty. 
propojuje karlovu studánku s chatou barborka 
a lze na ní obdivovat vodopády, kaskády, 
peřeje, skály i hluboký les.

www.slezskaharta.eu
+420 603 996 548
infocentrum@slezskaharta.eu

karlova sTudánka
www.jeseniky.net/infocentrum-karlova- 
studanka, +420 554 772 004,
info@jeseniky-praded.cz

rozhledny

západní část Moravskoslezského kraje se „ježí“ 
rozhlednami. jmenujme některé: rozhledna 
na pradědu, rozhledna cvilín, rozhledna hanse 
kulicha nad Úvalnem poblíž krnova, rozhledna 
na ježníku, „dvojrozhledna“ hraniční vrch, 
rozhledna na skalce blízko holčovic, velký 
roudný, trochu stranou už ve zlatohorské 
vrchovině nad liptaní stojí rozhledna 
strážnice… kolik věží zvládnete navštívit, 
a kolik schodů dohromady vyšlapete?

JESENíKy A JEJIch PODhůří
tipy na výlety

rozhledna cVilín
rozhledna na ježníku 
rozhledna hanse kulicha 
www.infokrnov.cz, +420 554 614 612, 
infocentrum.krnov@seznam.cz

rozhledna na pradědu
www.jeseniky-praded.cz, 
+420 554 751 585, 
info@jeseniky-praded.cz

rozhledna hraniční vrch
rozhledna sTrážnice 
rozhledna na skalce 
www.jeseniky-rodina.cz, +420 554 751 585 
info@jeseniky-praded.cz

rozhledna velký roudný 
www.mubruntal.cz, +420 554 706 525,
mic@mubruntal.cz
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zoo

více než 55letá historie ostravské zoo kdysi 
započala skromně – chovem srn a bažantů. 
dnes se jedná o špičkovou zoo s velkými 
šelmami, hrochy, slony, žirafami, krokodýly 
a spoustou dalších zvířecích druhů. hosté 
mohou využít parkoviště u zoo, pomocí Mhd 
se k ní dostanou trolejbusem č. 104, ale 
za zvážení určitě stojí i pěší cesta po naučné 
stezce kolem slezskoostravského hradu 
a haldy ema. v zoo najdete spoustu prolézaček 
pro děti a příležitostí k občerstvení.

miniuni

pod slezskoostravským hradem za řekou 
ostravicí naleznete areál Miniuni plný 
miniaturních modelů významných světových 
staveb. nemusíte cestovat po evropě – 
na jediném místě tam můžete obdivovat 
„eiffelovku“, šikmou věž v pise a celou řadu 
dalších slavných budov postavených v měřítku 
1:25. navíc je areál protkaný železničními 
tratěmi – taktéž v miniaturním provedení.

 
www.cerna-louka.cz/miniunisvetminiatur
+420 596 119 900
miniuni.ovas@cerna-louka.cz

www.zoo-ostrava.cz
+420 596 241 269, 596 243 316
info@zoo-ostrava.cz

tipy na výlety
OSTRAVSKO

památky po hoRnících a oceLářích

landek park v ostravských petřkovicích je 
velký rekreační areál s kempem, který ukrývá 
mimo jiné největší hornické muzeum v české 
republice. řada místních expozic naučí 
návštěvníky o těžení uhlí skoro vše – i to, jak 
se zachraňovali zavalení horníci. Můžete si 
vyzkoušet i jízdu důlním vlakem a simulované 
sfárání do dolu. slavnou historii ostravských 
železáren a oceláren zase připomíná jedinečný 
areál dolních vítkovic, kde to dnes kvasí 
kulturním životem. koná se tu nepřeberné 
množství koncertů i výstav.

www.landekpark.cz
+420 602 532 414 
landekpark@vitkovice.cz
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výlet údolím moravice

z hradce nad Moravicí lze pokračovat 
po červené proti proudu řeky, prohlédnout si 
technickou památku – tzv. Weisshuhnův kanál 
a zříceninu hradu vikštejna. okolní příroda je 
nádherná. kdo se nebojí delší túry, dostane se 
údolím stále po červené až do bývalých (dnes 
pustých až trochu strašidelných) lázní jánské 
koupele, k další zřícenině kružberk a na hráz 
stejnojmenné přehrady.

mLýny na pohon větRný i vodní

v regionu se nachází několik pozoruhodných 
starých mlýnů. kousek za hlavnicemi ve směru 
na svobodné heřmanice stojí dřevěný větrný 
mlýn z počátku 19. století, nazývaný raabův 
mlýn. větrný mlýn v cholticích je o něco málo 
mladší a místní mu říkají „větřák“. zajímavostí 
je, že byl na místo, kde stojí dnes, přinesen 
odjinud. pokud vás zajímá lidová architektura, 
můžete navštívit skanzen v bolaticích, který 
názorně ukazuje, jak se kdysi žilo v rázovitém 
prajzsku.

+420 553 783 940
ic@muhradec.cz

raabův Mlýn
www.vetrnymlynhlavnice.weebly.com
+420 733 125 297
mlynhlavnice@seznam.cz

tipy na výlety
OPAVSKé SLEZSKO

zámky

za perly mezi památkami v regionu je 
považován zámecký areál v hradci nad 
Moravicí se dvěma „pohádkovými“ zámky – 
bílým a červeným. je zde řada okruhů pro 
návštěvníky. k procházkám zve obrovský 
přilehlý park. Milovníky historie zaujme i zámek 
v raduni. anebo zámek v kravařích, který 
kdysi patřil velmi mocnému šlechtickému rodu. 
najdeme zde kapli zasvěcenou archandělu 
Michaelovi se zvláštní iluzivní stropní freskou. 
a také alchymistickou dílnu – jeden z majitelů 
zámků byl alchymistou na dvoře císaře 
rudolfa ii.

věTrný Mlýn v cholTicích 
www.litultovice.cz
+420 728 489 860  
rado.romfeld@seznam.cz

záMek hradec nad Moravicí
www.zamek-hradec.cz 
+420 553 783 915, 553 783 444 
hradec@npu.cz 

záMek raduň
www.zamek-radun.cz 
+420 553 796 203 
radun@npu.cz 

záMek v kravařích
www.kravare.cz/o-meste/zamek-a-muzeum 
+420 553 777 970 
zamek@kravare.cz 
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kunínský zámek

při návštěvě Moravského kravařska se určitě 
podívejte na zámek kunín. bývá nazýván 
barokní perlou regionu. návštěvníci si mohou 
prohlédnout jeho pokoje, učebny zámecké 
školy, obrazárnu či sály pro pořádání hostin 
a koncertů. v regionu je více pěkných zámků, 
ovšem mnohdy bez klasických prohlídkových 
okruhů či přímo nepřístupných. To je i případ 
Fulneku. Tamní majestátní horní zámek vyrostl 
na skále na místě dřívějšího gotického hradu.

vagonářské muzeum ve studénce

pozornost milovníků železnice se většinou 
soustředí spíše na lokomotivy, ale v muzeu 
umístěném na zámku ve studénce vám 
dokážou, že své kouzlo mají i vagony. že 
muzeum sídlí zrovna zde je logické – studénka 
má dlouhou tradici výroby železničních vozidel.

 
www.vagonarske-muzeum.cz
+420 552 303 730
muzeum@sak-studenka.cz

 
www.ic-fulnek.cz 
+420 556 713 713
mic@fulnek.cz

www.zamek-kunin.cz 
www.muzeumnj.cz
+420 556 749 420
kunin@muzeumnj.cz

tipy na výlety
POODří – mORAVSKé KRAVAřSKO

chRáněná kRajinná obLast poodří

romantická slepá ramena a tůně, přirozeně 
meandrující řeka odra a její přítoky… co víc si 
může turista přát? v chko poodří se můžete 
projít údolní nivou s lužním lesem a soustavami 
rybníků. krásnou přírodou návštěvníky 
provedou naučné stezky, stačí si vybrat tu svoji 
podle délky a náročnosti. začít se dá třeba 
v bartošovicích, kde také stojí pozoruhodný 
zámek.
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jablunkovaž do nejvýchodnějšího cípu vLasti

jablunkov – centrum hor Těšínského slezska, 
hostí jedinečný festival s názvem Gorolski 
Święto. pokud se vám podaří dostat 
do tohoto regionu vprostřed měsíce srpna, 
nenechte si festival ujít. ukázky hudby 
a tanců, lidových umění i nejrůznější hry 
budou nezapomenutelným zážitkem. 
ale i mimo tento termín se vyplatí jablunkov 
navštívit, je vyhlášeným sportovním střediskem.

když už se jednou nacházíte v nejvýchodnějším 
cípu české republiky, co si zajít do toho úplně, 
ale úplně nejvýchodnějšího výčnělku? z obce 
bukovec u jablunkova vás do něj kolem 
přírodní rezervace bukovec přivede kratinká 
naučná stezka s několika zastávkami. dojít 
„až na kraj čr“ je cenná turistická meta – 
– v rámci příštích výletů můžete zkusit 
„posbírat“ i jiné krajní body české republiky.

www.jablunkovsko.cz 
+420 558 340 607
soj@jablunkov.cz 

tipy na výlety
TěšíNSKé SLEZSKO

do hor za goraly

chcete-li si do svého turistického deníčku 
zapsat zdolání dvou hor vyšších než 1000 
metrů v jediném dni, vyrazte třeba z Třince 
dobýt vrchy javorový a ropice. z centra města 
se vydáte po žluté, ta vás přivede na zelenou 
značku vedoucí na Malý javorový, modrá pak 
přímo na javorový. a červená nakonec na 
vrchol ropice – takže se projdete po značkách 
všech čtyř „turistických barev“. pokud se 
nemusíte vracet do výchozího bodu, lze výlet 
zakončit třeba u vodní nádrže Morávka.

 
www.gotic.cz
+420 558 341 586, 603 825 226
info@gotic.cz, ic@gotic.cz
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kam byste pospíchali?
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