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KRÁSY STREDNEJ MORAVY 

     
 Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame strednú Moravu“ 

Len necelých 100 kilometrov od hraníc nájdeme na strednej Morave pozoruhodné a výnimočné miesta, niektoré dokonca považované 

za svetový unikát. 

 

TERMÍN: 29.8.2018 

 

CENA: 15,50 € 

 

PROGRAM:.  

 
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., po príchode na Moravu najskôr zavítame do Valašského Meziříčí, kde navštívime unikátnu Moravskú 

gobelínovú manufaktúru – živé múzeum gobelínov s viac ako storočnou tradíciou, kde za plnej prevádzky môžete zažiť atmosféru tra-

dičného umeleckého remesla, sami si túto prácu vyskúšať. Medzi najslávnejšie diela patrí opona Národného divadla v Prahe. 

V empírovom zámku Kinských je stále expozícia osvetľovacieho skla, gobelínov a dobového zariadenie kniežacích izieb a reprezen-

tačných miestností.  

Potom si pozrieme Hranickú priepasť – najhlbšiu priepasť v ČR a najhlbšiu zatopenú sladkovodnú jaskyňu na svete. Posledný výskum 

česko-poľskej expedície z r. 2016 potvrdil hĺbku 404 m. Dovtedy držala rekord talianska priepasť Pozzo del Merro s hĺbkou 392 m. 

Napísal o tom magazín National Geographic, ktorý sa na výskume podieľal. Zvyšok jaskyne, predpoklad je 700-800 m na svoj objav 

čaká ešte pod vodou...  

Ďalšou zastávkou je svetový unikát - Zbrašovská aragonitová jaskyňa, jedinečný jaskynný systém. Výzdobu tvorí minerál aragonit, 

raftové stalegmity a sintrové povlaky. Sú to najteplejšie jaskyne v ČR, objavené v r. 1912.  

 

Navštívíme  aj významnú mestskú pamiatkovú rezerváciu - Lipník nad Bečvou: dochované mestské hradby s baštami, námestie s rene-

sančnými a barokovými domami, renesančný zámok, zvonicu, synagógu, jednu z najcennejších v Európe a druhú najstaršiu v ČR a 

milú kuriozitu – nábrežie Járy Cimrmana. Zámok je obklopený nádhernými záhradami so vzácnymi drevinami a s unikátnou strešnou 

záhradou. V dobe svojho vzniku bola jednou z prvých tohoto typu na sever od Álp.  

 

Neďaleko je  monumentálny hrad Helfštýn, stredoveké sídlo ukryté pred civilizáciou. V súčasnosti má charakter rozsiahlej pevnostnej 

architektúry so 6 bránami, radom veží a budov, so systémom valov z 18. st., s najdlhšími hradnými múrmi v ČR, ktoré postupne vzni-

kali od začiatku 14. st. Je tu umiestnená stála expozícia umeleckého kováčstva, Historickej mincovne a Archeológie.  

 

Odchod na Slovensko. 
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