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Úvod 

Vážení turisté, 

dostává se Vám do rukou jedinečná publikace, která mapuje 

jednotlivá centra přírodních sportovních areálů, která se nachází 

na území Moravskoslezského kraje. Doposud nebyla taková 

komplexní příručka ještě vydána, neměli jste tak k dispozici 

ucelený přehled těchto jednotlivých areálů, což se však nyní mění. 

Na území Moravskoslezského kraje se nachází celkem 

134přírodních sportovních areálů, a to v šesti okresech – na 

Bruntálsku, Frýdecku-Místecku, na Karvinsku, Novojičínsku, 

Opavsku a Ostravsku. Publikace Vám o každém tomto přírodním 

sportovním areálu přináší nejenom základní informace (provozní 

doba, kontakty, GPS aj.), ale také údaje o možném sportovním 

vyžití a vhodných volnočasových aktivitách. 

Věřím, že Vám tato publikace poslouží nejenom při plánování 

dovolené, ale také při objevování dalších krás a zajímavých míst, 

které můžete navštívit nejenom sami, ale také s Vašimi dětmi. 

Příjemnou zábavu! 
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Mapa Moravskoslezského kraje 

Na následující mapě je vyznačeno, v jakých městech a obcích se 

nacházejí jednotlivé přírodní sportovní areály, o nichž bylo 

pojednáno v této publikaci. Věřím, že Vám byla cenným 

informačním materiálem, který Vám poslouží při rozhodování, 

jaký z nich navštívit. 
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Přírodní sportovní areály procházející 

revitalizací 

Lesopark Benátky nacházející se na Ostravsku do budoucna 

představuje místo jak pro odpočinek a relaxaci, tak i pro bohaté 

možnosti sportovního vyžití. V současnosti však teprve budou na 

základě vytvořené studie podniknuty konkrétní kroky, které by 

měly do několika let vést k otevření revitalizovaného Lesoparku. 

Tato revitalizace by poté měla vést k vytvoření nové rekreační 

oblasti, kde bude moci být vytvořeno přírodní sportovní centrum 

a zároveň také relaxační a odpočinkový areál, který bude 

atraktivní pro všechny návštěvníky. Jeho součástí by se měl stát 

jak sportovní areál uprostřed přírody, tak také turistické cesty, 

lesní lázně, rozhledna, parky, ekocentrum či mokřady. Počítá se 

s tím, že komplexně bude revitalizována tato oblast do 20 let 

a bude přístupná všem návštěvníkům celoročně. 

Také na Karvinsku se nachází podobný přírodní sportovní areál. 

Jedná se o Lesopark Dubina, který v současnosti prochází 

komplexní revitalizací, díky čemuž by se z něj do několika let 

mělo stát významné přírodní sportovní a relaxační centrum. Již 

dnes lze v něm najít discogolfové hřiště a dále se také počítá 

s novým hřištěm pro děti, které by zde měly možnost sportovního 

vyžití spolu s řadou prolézaček, domku se skluzavkou, 

s kolotočem a novými odpočívadly. dětského hřiště. 
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Základní údaje o Moravskoslezském kraji 

 Jeden ze 14 krajů České republiky se nachází na 

severovýchodě České republiky, kde sousedí s Polskem 

a Slovenskem. 

 Člení se na celkem 6 okresů, a to na Bruntál, Frýdek-

Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. 

Obecně je Moravskoslezský kraj tvořen celkem 

300 obcemi. 

 Území kraje zabírá plochu 5.427 km2. Žije v něm celkem 

1,23 mil. obyvatel. Jedná se o šestý největší kraj v celé 

České republice. 

 Na území tohoto kraje se nachází řada významných 

památek a zajímavých míst, které stojí za návštěvu. Kromě 

toho může být tento region navštíven jak v zimě, tak 

i v létě, a to pro své četné možnosti ke sportovnímu vyžití 

(lyžařská střediska, pěší turistika, cykloturistika, lázeňství, 

rybolov aj.). 

 Na území Moravskoslezského kraje se nachází řada 

léčivých pramenů - minerálních vod a jodobromových vod 

mořského původu. Za návštěvu stojí především lázně 

Karlova Studénka, odkud lze podnikat výlety na řadu 
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Další přírodní sportovní areály 

V Jablunkově se nachází „Les pro hru i poznání“ – 

vycházkovo-odpočinkový vzdělávací areál. Lze jej navštívit 

po celý rok a je příjemným zpestřením výletů rodin s dětmi. 

Jeho dominantou je zejména dětská naučná stezka, kde se 

mohou děti za pomoci informačních panelů dozvědět významné 

informace o zdejší fauně a flóře. Nachází se zde také lanová 

pyramida, dřevěná vyhlídková plošina, dřevěný odpočinkový 

altán nebo lavičky k relaxaci dětí i dospělých. 



 22 

 

Další přírodní sportovní areály 

V oblasti chráněné krajinné oblasti Poodří (Novojičínsko) se 

nachází Naučná stezka Kotvice, kterou mohou navštívit jak 

rodiny s dětmi, tak i pouze dospělí. K otevření této stezky došlo 

poprvé v roce 1983. Stezka je otevřena celoročně kdykoliv a je 

k dispozici všem pěším návštěvníkům zcela zdarma. 

V současnosti obsahuje celkem 6 tematických zastavení: 

 obecné údaje o rezervaci, o zdejších lužních lesích v jejich 

přirozené skladbě, 

 údaje o rákosinách a jejich ptačích obyvatelích 

 informace o vodních rostlinách, kachnách a dravcích 

 další zajímavé informace o vodních rostlinách a potápkách 

 geomorfologie, rostlinstvo, živočišstvo vodního toku řeky 

 ukázka slepého ramene řeky Odry 

Na Novojičínsku stojí za navštívení také Přírodní park 

Podbeskydí. Je určen všem návštěvníkům, jež mají rádi přírodu 

a turistiku. Důraz je zde však kladen na takové aktivity, které 

nebudou narušovat zdejší nedotčenou přírodu. Jedná se tedy 

především o rozvíjení nenáročných sportovních aktivit, jako je 

pěší turistika. Také z toho důvodu se zde nachází řada naučných 

stezek, což podporuje přirozenou zvídavost dětí i dospělých. 

 5 

 

Přírodní tělocvična Annaberg 

Adresa: Andělská Hora, 793 32, areál je umístěn v blízkosti 

místního rybníku 

Web: http://www.turistika.cz/mista/prirodni-telocvicna-annaberg 

Provozovatel: SK ANNABERG (http://www.annaberg.cz/) 

E-mail: petr.drapala@email.cz 

Telefon: +420 777 048 156 

GPS: N 50° 3.861', E 17° 23.678' 

Přístupnost areálu: pro širokou veřejnost bez omezení zcela 

zdarma po celý rok, nutno se však řídit bezpečnostními pokyny 
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Přírodní tělocvična Annaberg 

Přírodní tělocvična ANNABERG se nachází v okrese Bruntálsko, 

v obci Andělská Hora na úpatí Hrubého Jeseníku. Jedná se 

o přírodní sportovní areál, který se řídí myšlenkou: ve zdravém 

těle – zdravý duch. Území areálu je rozčleněno na dvě zóny – 

žlutou a modrou. Žlutá je výkonnostně méně náročná a je určena 

spíše jen k protažení a rozhýbání celého těla. Modrá zóna 

obsahuje náročnější prvky. Je označovaná jako Tarzanland 

a člověk si zde může procvičit celé tělo, avšak zároveň vyzkoušet 

i svoji odvahu (vyšší překážky). 

Součástí přírodní tělocvičny je také naučná stezka s několika 

zastaveními, kde se může návštěvník blíže seznámit s historií 

a přírodou města Andělská Hora. Využít lze také přilehlého 

rybníku (v létě) nebo lyžařských areálů (v zimě). Při návštěvě 

obce lze také navštívit zdejší zajímavá historická místa 

a památky, jako např. kostel sv. Anny, kostel Narození Panny 

Marie, Anenskou myslivnu, Anenský vrch, Kříž a jiné turistické 

zajímavosti. V blízkém okolí se také nacházejí lázně Karlova 

Studánka. Vše je zasazeno do chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 
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Další přírodní sportovní areály 

Na území Opavska se nachází také přírodní park Moravice, 

který představuje chráněné území, avšak je zde možno toto 

místo využít také k relaxaci, sportovnímu vyžití, k oddychu, 

k regeneraci duševních a fyzických sil. Hranice parku jsou 

vedeny následovně: mezi Hradcem nad Moravicí, Žimrovicemi, 

Domoradovicemi, Melčem, Novými a Starými Lublicemi, 

Kružberkem, Starými a Novými Těchanovicemi, Březovou, 

Skřipovem, Hlubočcem, Raduní a Chvalíkovic. Součástí jsou 

také dvě přírodní rezervace, a to Valach a Kaluža. Od roku 1982 

se jedná o oblast oázy klidu.  

Na území přírodního parku se nacházejí jak četná odpočívadla, 

tak řada informačně naučných stezek, díky čemuž lze zde 

propojit sportovní možnosti turistů s výukou a vzděláváním. 

Především pak lze v nedotčené přírodě načerpat nové síly 

a odpočinout si. Umožněno je zde pěstovat zejména pěší 

turistiku. 
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Další přírodní sportovní areály 

Na území Frýdecko-Místecka lze navštívit také sportovně-

rekreační areál v Brušperku, který nabízí řadu zajímavých 

aktivit, jako např. bikrosovou dráhu pro jízdu na kole, dráhu na 

skate, dětské hřiště či posezení pro cyklisty. Tento areál je volně 

přístupný všem, avšak je otevřený od začátku dubna do konce 

října. 
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Rekreační areál v oblasti Stříbrného jezera 

Adresa: U Dráhy 18, 747 05 Opava, Kateřinky 

Web: http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=19695 

Provozovatel: Statutární město Opava (http://www.opava-

city.cz/) 

E-mail: posta@opava-city.cz 

Telefon: +420 553 756 111 

GPS: 49°57'20.729"N, 17°53'41.669"E 

Přístupnost areálu: pro širokou veřejnost bez omezení zcela 

zdarma po celý rok 
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Rekreační areál v oblasti Stříbrného jezera 

Rekreační areál Stříbrné jezero se nachází na území obce Opava. 

Vyžití je zde velmi různorodé – koupání v přírodním jezeře, 

hřiště pro diskgolf a plážový volejbal, rybaření aj. Součástí jsou 

především dvě hřiště pro nohejbal spolu s malou písečnou pláží, 

kde lze rozvíjet přirozený sportovní pohyb (do budoucna se 

počítá s kompletní revitalizací v podobě lesoparku s upravenými 

cestami a lavičkami s rozhlednou). 

Součástí rekreační areálu jsou také travnaté pláže a četná 

občerstvení. Ubytovat se lze v přilehlém kempu a plně tak 

využívat zavedenou rekreační oblast. Kromě širokých možností 

sportovního vyžití láká také samotné město Opava k návštěvě. 

V historické části města se dochovaly památky až z doby 

středověku. Navštívit lze však také řadu zajímavých církevních 

pamětihodností nebo relaxovat v městských sadech. Za zhlédnutí 

stojí také zámek v Hradci nad Moravicí. 
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Lesopark Třinecko 

Při návštěvě lesoparku Třinecko je zapotřebí dodržovat jeho 

návštěvní řád. Každý turista je tak povinen: 

 respektovat návštěvní řád lesoparku a jednotlivých pobytových 

ploch, 

 chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani 

sebe, nerušit v lese klid a ticho, 

 dodržovat čistotu, odpady a odpadky odkládat do nádob k tomu 

určených, 

 vodit psy na vodítku,  

 jízdou na kole neomezovat pěší chodce. 

Vzhledem k tomu, že jsou veškeré aktivity realizovány v chráněném 

prostředí lesoparku, je zde zakázáno: 

 poškozovat zařízení a vybavení lesoparku, ničit zeleň a lesní 

porosty, 

 vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo 

doprava dříví,  

 rozdělávat nebo udržovat v lese otevřené ohně, 

 odhazovat hořící a doutnající předměty, 

 kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky,  

 vstupovat do mladých lesních porostů a míst oplocených nebo 

označených zákazem vstupu, 

 jezdit na kole po upravených pěšinách. 
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Lesopark Třinecko 

Lesopark Třinecko má celkovou rozlohu 24 ha a spadá pod 

katastrální území města Třinec. Jedná se o sportovně-relaxační 

zónu, která disponuje celkem šesti novými vstupy, novými 

cestami a pěšinami, včetně nově vybudovaných odpočinkových 

míst, jež mají charakter parkového vzhledu. Také se zde 

nacházejí dětská hřiště, minigolf, prolézačky, lesní učebna, 

pobytové loučky, odpočinkové plochy, 4,5 km pěšin z přírodního 

materiálu s doplněním mostků přes vodní toky. Jedná se 

především o ideální místo pro pěší turistiku, jogging, in-line, 

běžky, orientační běh, přírodní posilovna, dětský lanový park, do 

budoucna se počítá s další revitalizací – vzniknou zejména nové 

relaxační a sportovní prvky a budou také upraveny asfaltové 

plochy. 

Lesopark Třinecko svým návštěvníkům kromě toho nabízí také 

četné možnosti posezení a občerstvení. V jeho blízkosti se 

nachází také letní koupaliště, atletický stadion, bohaté zimní 

stadion a sportovní hala. Ideální je toto místo pro trávení aktivní 

dovolené, kdy lze realizovat pěší turistiku či cykloturistiku. 

Bohaté na sportovní ale i kulturní vyžití je také okolí Třinecka. 
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Lesopark Skalky 

Adresa: Skalky, Nový Jičín, 741 01 (cca 2 km od centra města 

jižním směrem) 

Web: http://www.novyjicin.cz/cz/rozvoj-mesta/rozvojove-

programy-a-projekty/projekty-eu-v-realizaci/lesopark-skalky/ 

Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín 

(http:/ www.novyjicin.cz) 

E-mail: kkuzelova@novyjicin-town.cz 

Telefon: +420 556 768 261 

GPS: 49°34'46.415"N, 18°0'30.007"E 
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Lesopark Skalky 

Na území Nového Jičína se nachází Lesopark Skalky s dětským 

hřištěm, s prolézačkami, pískovištěm a dětskými hrady. Lesopark 

protínají četné cyklostezky, turistické trasy a je zde také umístěn 

areál zdraví. Na tomto místě lze relaxovat, odpočívat a načerpat 

nové síly do dalších dnů uprostřed nedotčené přírody. Součástí 

lesoparku Skalky je také amfiteátr, kameniště využitelné pro 

setkávání rodin s dětmi či dřevěné tee-pee. V blízkosti lze 

navštívit minigolf. 

V blízkosti lesoparku je umístěna autobusová zastávka MHD, 

kterou lze využít k cestě do centra Nového Jičína. Zde láká 

k navštívení historické centrum tohoto města s četnými 

historickými pamětihodnostmi. V okolí se nacházejí další 

zajímavá místa, jako Stramberk (Štramberské uši), Beskydy aj. 
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Lesopark Třinecko 

Adresa: Ul. Lesní, Třinec, Staré Město, 739 61 

Web: http://www.starstrinec.cz/ 

Provozovatel: STARS Třinec - Správa tělovýchovných a 

rekreačních služeb města Třinec 

Email: info@starstrinec.cz  

Telefon: +420 558 331 441 

GPS: 49°40'4.530"N, 18°39'43.822"E 

Přístupnost areálu: pro širokou veřejnost bez omezení zcela 

zdarma po celý rok 
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Park Boženy Němcové v Karviné 

Na Karvinsku se nachází funkční přírodní sportovní areál, který je 

situován do samotného statutárního města Karviná. Jedná se 

o park Boženy Němcové v Karviné- místo využitelné jak pro 

odpočinek a relaxaci, tak i pro sportovní vyžití. Součástí je areál 

zdraví, který spadá pod městskou památkovou zónu. Nachází se 

zde původně zámecký park, dnes označovaný jako Park Boženy 

Němcové, památné stromy, vzácné dřeviny, rekonstrukce 

Larischovy hrobky, četná odpočívadla využitelná pro relaxaci 

a odpočinek, rekreační areál Loděnice – k zapůjčení loďky na 

projížďku, Zámek, dětský park, ZOO koutek, Farní kostel 

Povýšení sv. Kříže, parkování, rychlé občerstvení, suvenýry, letní 

kino. 

Z dalších historických pamětihodností lze vyzdvihnout především 

samotnou polohu města Karviná, která se nachází na území 

podhůří Beskyd, výhodou je i blízkost hranic s Polskem. 

V Karviné se nachází řada zajímavých míst i historických 

památek, mnoho z nich je součástí památkové zóny, navštívit lze 

také některé církevní objekty, jako např. kostel sv. Petra 

z Alkantary, významnými objekty je také radnice, litinová kašna 

na Fryštátském náměstí nebo vodárenská věž. 
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Centrum Vanaivan 

Adresa: Komenského1520, Kopřivnice, 742 21 

Web: http://www.vanaivan.cz/ 

Provozovatel: Junák – svaz skautů a skautek ČR  

E-mail: adam.hyvnar@vanaivan.cz  

Telefon: +420 605 428 821 

GPS: 49°35'15.457"N, 18°9'0.695"E 

Přístupnost areálu: areál zdravé pro širokou veřejnost bez 

omezení zcela zdarma po celý rok, Lanové centrum o víkendu 

a ve všední dny po domluvě, cena za 1 osobu 180,- Kč/hod. 
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Centrum Vanaivan 

Centrum Vanaivan se nachází v obci Kopřivnice a jedná se 

o komplexní areál s mnohými možnostmi sportovního vyžití, 

včetně pořádání kulturních akcí. Jeho součástí je také Areál 

zdraví, v jehož rámci lze využít odpočinkovou a relaxační zónu 

k načerpání nových sil či k prosté relaxaci. Tím ovšem možnosti 

tohoto centra nekončí. Součástí jsou také další zóny, jako např. 

amfiteátr, lukostřelecká zóna, zóna klidová, ohniště, tábořiště pro 

celé rodiny, spiroball, volejbalový kurt, posilovna a především 

pak lanové centrum. To vše v okolí malebné přírody. 

V rámci areálu zdraví se nacházejí další zóny, které lze využít 

k odpočinku a relaxaci. V blízkosti se také nachází koupaliště, 

zřícenina hradu Šostýn, či Bezručova vyhlídka. V samotné obci 

se nachází řada zajímavých objektů, které stojí ke zhlédnutí, jako 

např. Raškova vyhlídka, Technické muzeum Tatra, Lašské 

muzeum, kostel sv. Bartoloměje aj. Celá oblast je vhodná pro 

realizaci pěší turistiky i cykloturistiky.  Využít lze také blízké 

vzdálenosti od Nového Jičína (cca 10 km), v blízkosti se nachází 

také město Ostrava – cca 30 km. 
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Park Boženy Němcové v Karviné 

Adresa: Park Boženy Němcové 57/5, Karviná, Fryštát, 733 01 

Web: http://cile.jedemetaky.cz/cile/informace/197-park-bozeny-

nemcove-v-karvine#content 

Provozovatel: Městské informační centrum Karviná 

Email: micka@rkka.cz 

Telefon: +420 596 318 620 

GPS: 49°51'11.327"N, 18°32'27.672"E 
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Bělský les 

Bělský les se rozkládá na rozloze 160 ha v katastru Staré Bělé 

a Výškovic (jedná se o část statutárního města Ostravy, Ostrava-

Jih). Jeho historie spadá do 70. let minulého století, kdy došlo 

k jeho úpravě na lesopark. V současnosti se zde nachází minigolf, 

dětské hřiště nebo také areál zdraví. Bělský les se tak v regionu 

Ostravska považuje za významné centrum využívané pro realizaci 

sportovních aktivit, pro odpočinek a relaxaci (a to díky velkému 

množství místních stromů a přírodních pramenů). Přes celé území 

Bělského lesa vede řada turistických cest a cestiček jak pro 

chodce, tak pro běžce, cyklisty a v zimě dokonce i pro běžkaře. 

Lze zde také provozovat minigolf či navštívit známou Dobrou 

čajovnu. Do budoucna se počítá s další revitalizací Bělského lesa 

– naučné stezky s informačními tabulemi, hřiště, sportoviště, 

lanové centrum, fitness park. 

Statutární město Ostrava kromě toho také vybízí k návštěvě 

velkého množství technických, historických a církevních 

památek, několika památkových zón, muzeí aj. Výlety je možné 

realizovat také v okolí Ostravy (Lázně Darkov, Beskydy, pohoří 

Jeseníky, hrad Hukvaldy, zámek Frýdek aj.). 
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Bělský les 

Adresa: Ul. Studeňská, Ostrava, Stará Bělá, 724 00 

Web: http://www.turistika.cz/mista/belsky-les-v-ostrave 

Provozovatel: Ostravské městské lesy 

Telefon: +420 736 614 725 

GPS: 49°46'39.972"N, 18°14'15.685"E 

Přístupnost areálu: pro širokou veřejnost bez omezení zcela 

zdarma po celý rok 


