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         ŠTERNBERK – UNIČOV – DOLNÍ MORAVA - REJVÍZ – VIDNAVA  
                     – JAVORNÍK - JESENÍK – KRNOV – BRUNTÁL 
  
 

PROGRAM: 

 
1.deň: 26.05.2023 - piatok 

06:00 hod odchod zo Žiliny do Šternberka. Prehliadka hradu, ktorý založil v polovici 13. storočia Zdeslav z Chlumce  

a zo Šternberka, príslušník starého českého šľachtického rodu. Hrad sa stal kolískou moravskej vety  
rodu Šternberkov a neskôr aj ďalších významných rodov, z ktorých azda najznámejší sú Lichtenštejnovci. 

 
Po prehliadke pokračovanie cez Uničov (fotostop) a Úsov na Dolnú Moravu, kde v roku 2022 dali do prevádzky 

novú turistickú atrakciu, prvý najdlhší visutý most pre peších na svete, ktorý sľubuje neobyčajný zážitok  
na celý život. 721 metrov dlhá lávka 95 metrov nad hlbokým horským údolí, vedie z jedného horského hrebeňa  

na druhý. Navštíviť možno aj cestu v oblakoch, odkiaľ sa otvárajú dychberúce výhľady na celý masív Králického 

Sněžníka, na malebné údolie rieky Moravy, ale i na hlavný hrebeň Jeseníkov, Suchý vrch a Krkonoše. 
Podvečer odchod na ubytovanie v Rejvíze, večera fakultatívne. 

 
 

2.deň: 27.05.2023 – sobota 

Po raňajkách celodenný výlet: nenáročná vychádzka na Smolný vrch s prevýšením 120 metrov k prírodnej  
pamiatke Venušine misky v malom skalnom meste. Zaujímavé skalné útvary misiek majú priemer približne  

1 m a objem až 500 litrov. Návrat do údolia a pokračovanie ďalšej prírodnej zaujímavosti: k zatopeným lomom.  
Jeden z nich patrí k najkrajším v olomouckom kraji. Pripomína romantickú krajinu Divokého západu,  

či kanadských jazier. Kedysi sa tu ťažil kaolín, čo spôsobilo, že aj dnes sú brehy a okolie lomu biele,  
a v niektorých dňoch je biela aj voda. Vyťažený kaolín sa používal pri výrobe porcelánu a šamotu.  

Jeho charakteristickými vlastnosťami sú žiaruvzdornosť a plasticita. Na prepravu kaolínu bola postavená  

aj úzkokoľajná železnica, ktorá viedla cez 400 m dlhý tunel. 
Jej prevádzka trvala od roku 1921 do roku 1955. Dnes sú koľaje vytrhané, ale tunel zostal zachovaný. 

Druhý zatopený lom Štachlovice sa využíva na rekreačné kúpanie a rybárčenie. 
 

Tieto romantické miesta sa nachádzajú neďaleko mestečka Vidnava, ktorú založili v 13. storočí vroclavskí biskupi. 

V roku 1992 bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu . Jeho obdĺžnikové námestie lemujú poschodové meštianské domy, 
na ktorých sa zachovali zdobené barokové štíty. Atmosféru mesta, ktoré má vo svojom znaku vŕbu,  

dotvárajú kostoly sv. Františka z Assisi a sv. Kataríny Alexandrijskej. 
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Vroclavským biskupom patrilo aj mestečko Javorník rovnako vyhlásené za Mestskú pamiatkovú zónu.  
Jeho hlavnou dominantou je zámok s anglickým parkom, ktorý navštívime. 

Po prehliadke zámku prechádzka „ v podzámčí“, kde sa zachovalo mnoho meštianských domov so stredovekým 
jadrom, ktorým po prestavbách dominujú ozdobné štíty a plastiky.  

 

Cestou späť na ubytovanie zastávka v meste Jeseník: prechádzka v Smetanových sadoch ku pomníku 
Vincenca Priessnitza, zakladateľa kúpeľov Jeseník, k minerálnym prameňom Skalka, Anglický  

a k zastaveniam Krížovej cesty, ktoré vedú na Krížový vrch, kde sa nachádza kostol sv. Anny.  
Odmenou Vám budú úžasné pohľady do údolia a na nádherne zdobený exteriér aj interiér reštaurácie Krížový vrch. 

Po osobnom voľne na večeru pokračovanie na ubytovanie. 

 
 

3.deň: 28.05.2023 - nedeľa 
Po raňajkách uvoľnenie izieb a odchod do Krnova. Prehliadka mesta, ktoré má jedinečnú technickú 

pamiatku: areál spoločnosti Rieger-Kloss Varhany s.r.o., ktorá až do roku 2015 patrila k najväčším a najstarším  
svetovým výrobcom píšťalových organov. Jej zakladateľ Franz Rieger vychoval so svojou ženou Rosaliou 

9 detí. Dve z nich zdedili po ňom vášeň pre výrobu organov a pokračovali v jeho remesle. Ich Opus číslo1 

získal na svetovej výstave vo Viedni v roku 1873 zlatú medailu a svetová výstava v Paríži v roku 1878 priniesla 
mnoho zahraničných objednávok. Mimoriadna kvalita ich výrobkov bola potvrdená titulom c.a.k.dvorný dodávateľ. 

Po osobnom voľne na obed prehliadka interiérov kostola sv. Ducha a  pokračovanie do Bruntálu.  
Prehliadka zámku, ktorý je umiestnený v rozsiahlom parku. Ten založil v 16. storočí Rád nemeckých rytierov  

a sú v ňom umiestnené pieskovcové sochy, plastiky, bašty a Sala terrena z neskorších storočí.  

V najstaršej časti zámku sú umiestnené dve výstavy: Príroda Bruntálska a Remeslo má zlaté dno.  
Pôvodný hrad bol neskôr prestavaný na renesančný zámok s poschodovými arkádami na nádvorí a hodinovou vežou. 

Dnes má barokovú podobu. Pre verejnosť sú sprístupnené najhodnotnejšie časti zámku: kaplnka a miestnosti  
na 1. poschodí zdobené rokokovými nástennými maľbami, s pôvodným mobiliárom a hodnotnou  

zámockou knižnicou. 
 

16:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:00 hod. 

 
 

Cena: 199 eur/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 2 noci hotel 3*, 2 x večeru, 2 x raňajky, 
                      miestneho sprievodcu v Krnove a sprievodcu CK 

 

Nepovinný príplatok: Union zájazdové poistenie 9 €/ osoba                               
                                                            

Výdavok na mieste: vstupné upresníme na jar 2023 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION. 
 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
 

 


