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LEGENDA
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SK

CZ

Barva čísla lokality rozlišuje její druh. Mezinárodní
označení SK/CZ pak stát ve kterém leží.
Farba čísla lokality rozlišuje jej druh. Medzinárodné
označenie SK/CZ potom štát v ktorom leží.

1

hvězdárny a pozorovatelny
hvezdárne a pozorovateľne

1

sluneční hodiny
slnečné hodiny

1

muzea a expozice (přírodovědná)
múzeá a expozície (prírodovedné)

1

technické památky a zajímavosti
technické pamiatky a zaujímavosti

1

rozhledny
rozhľadne

1

přírodní lokality
prírodné lokality

1

CZ

HVĚZDÁRNA
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

2

SK

KYSUCKÁ HVEZDÁREŇ
V KYSUCKOM NOVOM MESTE

Súradnice: 49°12´21´´ s. š. 18°45´06´´ v. d.

Areál Hvězdárny Valašské Meziřičí se nachází v jižní části města na kopci Stínadla. Valašskomeziříčská hvězdárna je pokračováním tradice astronomie z dvacátých let minulého století.

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste zahájila svoju činnosť
1. 2. 1986. Od 1. 4. 2002 sa stáva zariadením riadeným vyšším územným celkom – Žilinským samosprávnym krajom.

Vznikla ako Ľudová hvezdáreň mesta Žiliny v roku 1961. Vykonáva popularizačnú a poradenskú činnosť. Prednášky a besedy s videoﬁlmom a prezentáciami koná v podkroví Makovického domu.
Odborná činnosť sa spolu s večernými verejnými pozorovaniami, dennými exkurziami konajú na pozorovateľni hvezdárne na Malom Dieli.
Ponúkame programy nielen skupinám, ale i individuálnym návštevníkom,
ktorým sú určené verejné večerné pozorovania, dni otvorených dverí a pozorovania významných astronomických úkazov.
Kontakty a informácie:

V hlavní budově hvězdárny se nachází přednáškový sál pro 50 lidí, kopule přístupná veřejnosti a dvě
menší kopule pro odborná pozorování. Budova byla
pro veřejnost otevřena v roce 1955.
Jižní budova hvězdárny rovněž s kopulí o průměru 6 m je využívána pro odbornou činnost, příležitostně je přístupná veřejnosti.

Dálková silnice • Diaľková cesta
Hlavní silnice • Hlavná cesta
Vedlejší silnice; zpevněná cesta • Vedľajšia cesta; spevnená cesta
Plánované silnice • Plánované cesty
Tunel; průsmyk • Tunel; priesmyk
Vzdálenosti na silnicích (km) • Vzdialenosti na cestách (km)
Číslo evropské silnice; státní silnice • Číslo európskej cesty; štátnej cesty
Silnice s poplatkem • Cesta s poplatkom
Hlavní železnice; stanice; tunel; zastávka • Hlavná železnica; stanica;
tunel; zastávka
Vedlejší železnice; stanice; zastávka • Vedľajšia železnica; stanica;
zastávka
Kabinová visutá lanovka; sedačková lanovka • Kabínková visutá lanovka;
sedačková lanovka
Chráněná krajinná oblast, národní park • Chránená prírodná oblasť,
národný park
Úsek silnice se zajímavou scenérií • Úsek cesty v obzvlášť peknej krajine
Kostel, kaple; klášter • Kostol, kaplnka; kláštor

K tématickým výstavám je využíván i zrekonstruovaný historický
objekt dřevěné Ballnerovy hvězdárny z roku 1929.
Všechny objekty se nacházejí ve velmi pěkném a udržovaném
parkovém areálu.
Přímo v areálu je možnost parkování omezeného počtu automobilů návštěvníků. Areál je dostupný
přímo z hlavní cesty.

Hrad, zámek; zřícenina • Hrad, zámok; zrúcanina
Ruiny; jeskyně • Ruiny; jaskyňa

Kontakty a informace:

Důl; elektrárna • Baňa; elektráreň

Adresa:
Telefon:
Internet:
E-mail:

Rozhledna; vysílač • Rozhľadňa; vysielač
Hotel, hostinec, chata; výškový bod • Hotel, hostinec, chata; výškový bod
Letiště; sportovní letiště; letiště pro bezmotorové létání • Letisko;
športové letisko; letisko pre bezmotorové lietanie
Státní hranice; krajská hranice • Štátna hranica; krajská hranica
Cyklotrasy • Cyklotrasy

POVAŽSKÁ HVEZDÁREŇ
V ŽILINE

Súradnice: 49°18´27´´ s. š. 18°45´55´´ v. d.

Dálkova silnice 4-pruhová • Diaľková cesta 4-pruhová

2

SK

Souřadnice: 49°27´49´´ s. š. 17°58´25´´ v. d.

Dálnice s výjezdem a nájezdem • Diaľnica s prípojkou

2

3

Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
00 420 571 611 928
www.astrovm.cz , www.astrocesty.eu
info@astrovm.cz

Otevřeno pro veřejnost:
Každý pracovní den ve večerních hodinách. Pro hromadné návštěvy kdykoliv na základě telefonické dohody.

Hvezdáreň sa zameriava na podujatia
pre všetky typy škôl, pozorovanie oblohy pre
verejnosť, súťaže s nadregionálnou pôsobnosťou, podujatia pre talentované deti a mládež, výstavy a mimoriadne podujatia, programy pre individuálnych návštevníkov. V oblasti
odborno-pozorovateľskej činnosti sa hvezdáreň zameriava predovšetkým na slnečnú fyziku, pozičné merania, medziplanetárnu hmotu, astronomickú fotograﬁu.
K hvezdárni sa dá dôjsť automobilom.
Parkovanie je možné v obmedzenej miere
v uliciach okolo hvezdárne.

Kontakty a informácie:
Adresa:
Telefón:
Internet:
E-mail:

Adresa:
Telefón:
Internet:
E-mail:

Makovického dom, Horný Val 20, 010 01 Žilina
00 421 415 643 200
www.hvezdaren.zilina.net
hvezdarenza@vuczilina.sk

Pre verejnosť otvorené:
Presné údaje nájdete na internetových stránkach organizácie.

4

SK

ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽŇA
V MARTINE

Pondelok až piatok 8:00 – 15:00 hodín, piatok – večerné pozorovania pre
verejnosť zhruba 45 minút po západe Slnka. V prípade mimoriadnych pozorovaní a väčších skupín je možné dohodnúť aj iný termín.

SK

ASTRONOMICKÁ
POZOROVATEĽŇA GALILEO
V KAMENNEJ PORUBE

Adresa:
Telefón:
Internet:
E-mail:

Gymnázium V. Paulinyho-Tótha,
Malá hora 3, 036 01 Martin
00 421 905 171 755
astro-pozorovatelna-martin.webnode.sk
ivan@gymmt.sk

CZ

HVĚZDÁRNA ZLÍN

Astronomická pozorovateľňa Galileo
v Kamennej Porube sa venuje popularizačnej činnosti. Vykonáva verejné pozorovania a kultúrno-vzdelávacie programy.
Astronomická pozorovateľňa vykonáva odborné pozorovania a prednášky v celom okolí Rajeckej doliny (vrátane návštevníkov rekreačných chát a zariadení).

Prostory hvězdárny a kopule
jsou menší, počítá se s maximálně
15 návštěvníky. Hvězdárna prošla
rekonstrukcí v roce 2006 a od roku
2009 je součástí prohlídky městského památkového okruhu.
Hvězdárnu provozuje Městské
kulturní středisko v Holešově.

Vždy v pondělí, středu a pátek ve večerních hodinách.
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CZ

Lesní čtvrť III / 5443, 760 01 Zlín
00 420 732 804 937
www.zas.cz
zas@zas.cz

Otevřeno pro veřejnost:

8

CZ

Hvězdárna byla otevřena
24. září 1961. Původně se v kopuli nacházel refraktor o průměru
110 mm. V současné době je
hvězdárna vybavena zrcadlovým dalekohledem o průměru
500 mm, dále vlastní spektrohelioskop. Přednáškový sál pojme
50 posluchačů.
Příjezd autem i na kole,
z města směrem na sever po ulici
Prakšická na Prakšice.

Hvězdárna byla slavnostně otevřena 30. července 1950. Byla ve větší míře budována brigádnicky pod vedením Ing. K. Vesky a T. Skandery.
Součástí hvězdárny je přednáškový sál pro 40 osob a kopule o průměru 5 m. Provozovatelem je Muzeum regionu Valašsko.
Hvězdárna je dostupná automobilem. Před areálem je možnost omezeného parkování.
Kontakty a informace:

Kontakty a informace:

Adresa:
Telefon:
Internet:
E-mail:

Adresa:
Telefon:
Internet:
E-mail:

Otevřeno pro veřejnost:
Úterý a v pátek – ve večerních hodinách za bezmračné oblohy (viz internetové stránky).

Prakšická 2222, 688 01 Uherský Brod
00 420 572 634 690
hvezdarnauherskybrod.sweb.cz
hvezdarna@ub.cz

Otevřeno pro veřejnost:
Exkurze a návštěvy na objednávku, večerní pozorování ve středu a pátek.

CZ

Sluneční hodiny Zborovice

Souřadnice: 49°14´56´´ s. š. 17°17´05´´ v. d.
Sluneční hodiny se nacházejí na fasádě
kostela ve Zborovicích. Kostel sv. Bartoloměje
je na návsi, na místě zaniklého hřbitova.
Předpokládá se, že sluneční hodiny mohly vzniknout již kolem roku 1740, v roce 1984
byly renovovány.

CZ

Sluneční hodiny Velehrad

Souřadnice: 49°06´12´´ s. š. 17°23´39´´ v. d.
Kontakty a informace:
Adresa:
Telefon:
Internet:

10

CZ

MKS Holešov, nám. Dr. E. Beneše 62, 769 01 Holešov
00 420 573 396 797
hvezdarna-holesov.wz.cz

HVĚZDÁRNA
VESELÍ NAD MORAVOU
Souřadnice: 48°57´15´´ s. š. 17°22´11´´ v. d.
Hvězdárna ve Veselí nad Moravou byla otevřena v roce 1960
a nachází se již na území Jihomoravského kraje. Jedná se o kulturní zařízení orientované na popularizaci a vzdělávání v oboru
astronomie a přírodních věd.

Souřadnice: 49°02´15´´ s. š. 17°38´46´´ v. d.

Souřadnice: 49°20´39´´ s. š. 17°59´46´´ v. d.

11
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HVĚZDÁRNA UHERSKÝ BROD

HVĚZDÁRNA VSETÍN

Jabloňová 231, 755 11 Vsetín
00 420 571 411 819
www.hvezdarna-vsetin.cz
info@hvezdarna-vsetin.cz

HVĚZDÁRNA HOLEŠOV
Souřadnice: 49°19´56´´ s. š. 17°35´03´´ v. d.

Pre verejnosť otvorené:
Každý piatok po zotmení, ostatné dni pre záujemcov po telefonickom
dohovore.

CZ

Nová budova hvězdárny byla
otevřena 9. ledna 2004. V pozorovatelně se nachází zrekonstruovaný dalekohled z původní hvězdárny
z roku 1952. Součástí nové budovy
je přednáškový sál pro 100 posluchačů. Kromě astronomických akcí
pořádají členové Zlínské astronomické společnosti, která hvězdárnu provozuje, mnoho jiných přednášek z oblasti přírodních věd včetně cestopisných.
Kontakty a informace:
Adresa:
Telefon:
Internet:
E-mail:

9

Souřadnice: 49°13´03´´ s. š. 17°41´33´´ v. d.

Kontakty a informácie:
Adresa:
V Kamennej Porube pri ZŠ, 013 14 Kamenná Poruba
Spravuje:
o.z. GALILEO.
Telefón:
00 421 904954 258
Internet:
www.hvezdarengalileo.sk
E-mail:
hvezdarengalileo@gmail.sk

Súradnice: 49°03´54´´ s. š. 18°55´50´´ v. d.

Kontakty a informácie:

7

Súradnice: 49°05´14´´ s. š. 18°41´16´´ v. d.

Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika pri Gymnáziu
Viliama Paulinyho-Tótha v Martine bola uvedená do prevádzky v roku 1998.
Pozorovania a ďalší astronomický
program pre verejnosť prebiehajú vo štvrtok v čase závislom od ročného obdobia.
Aktuálna informácia je vždy zverejnená
na webstránke. V prípade záujmu je po telefonickom dohovore možný aj iný termín.

Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové Mesto
00 421 414 212 946
www.astrokysuce.sk
kyshvezdknm@vuczilina.sk

Pre verejnosť otvorené:

5

Sluneční hodiny jsou umístěny na budově
gymnázia, naproti klášternímu chrámu. Vznik
slunečních hodin je datován do roku 1747.
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CZ

Sluneční hodiny Těšnovice

Souřadnice: 49°15´51´´ s. š. 17°25´02´´ v. d.
Těšnovické sluneční hodiny se nachází na
jižní stěně místního kostela. Před kostelem navíc roste chráněný strom, který je částečně zastiňuje.

14

CZ

Sluneční hodiny Břest

Souřadnice: 49°21´03´´ s. š. 17°26´29´´ v. d.
Sluneční hodiny se nalézají na budově
místní fary. Na budově jsou ve skutečnosti dvoje sluneční hodiny.
Kontakty a informace:
Adresa:
Telefon:
Internet:
E-mail:

Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou
518 322 614, 603 879 285
www.hvezdarna-veseli.cz
post1@hvezdarna-veseli.cz

Otevřeno pro veřejnost:
Večerní pozorování (začátek podle ročního období viz internetové stránky). Jinak dle objednávky.

15

CZ

Sluneční hodiny Spytihněv

Souřadnice: 49°08´26´´ s. š. 17°29´51´´ v. d.
Sluneční hodiny jsou umístěny na fasádě
kostela, který se nachází v centru obce u hlavní silnice spojující Uherské Hradiště a Otrokovice.

Považská lesná železnica

52

SK

Liptovské múzeum v Ružomberku

64

CZ

Podzámecká zahrada Kroměříž

77

CZ

Prales Razula

89

SK

Diery – Jánošíkove diery

Souřadnice: 49°19´29´´ s. š. 17°29´58´´ v. d.

Súradnice: 49°06´50´´ s. š. 19°47´49´´ v. d.

Súradnice: 49°04´52´´ s. š. 19°17´52´´ v. d.

Souřadnice: 49°18´00´´ s. š. 17°23´35´´ v. d.

Souřadnice: 49°21´40´´ s. š. 18°22´40´´ v. d.

Súradnice: 49°15´00´´ s. š. 19°04´25´´ v. d.

Sluneční hodiny na budově obecního úřadu. Byly vybudovány v roce 1993.

Bývalá lesná železnica v údolí Čierneho Váhu
a súčasný depozitár vozidiel v múzeu Liptovskej
dediny v Pribyline.
V roku 1912 sa rozhodlo o výstavbe lesnej železnice s rozchodom 760 mm. Hlavná trať viedla
z Liptovského Hrádku cez Liptovskú Tepličku do
Staníkova s dĺžkou 40 km. Prevádzka začala v roku 1921. Na konci roka 1972
bola železnica zrušená.
Statická expozícia Považskej lesnej železnice sa nachádza v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Je otvorená počas letnej turistickej sezóny.
Kontakty a informácie: www.liptovskemuzeum.sk

Stále expozície histórie, archeológie, zoológie,
paleontológie a botaniky, geológie, národopisu, života a diela Andreja Hlinku a expozícia histórie výroby papiera na Slovensku.
V roku 2010 bude sprístupnená expozícia sakrálneho umenia v podkroví budovy.
Kontakty a informácie: www.liptovskemuzeum.sk

Podzámecká zahrada neboli Podzámka získala svou současnou podobu v 19. století. Původní
hospodářská zahrada byla přetvořena v krajinářský
park se vzácnou sbírkou vegetace (částečně se podařilo zachovat i historické části původní zahrady).
Součástí zahrady je i MiniZOO. Nachází se u Arcibiskupského zámku olomouckých biskupů v Kroměříži. V interiérech zámku najdete např. sbírku obrazů vystavenou v zámecké galerii, sbírku rukopisů a knih, hvězdné glóby ze 17. století.
Od roku 1998 jsou zámek a zahrady (Květná a Podzámecká zahrada) zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Národní přírodní rezervace Razula je jedním
z mála pralesů na území Zlínského kraje. Stromy (především jedle bělokoré) zde mají úctyhodné rozměry a člověkem „neuklizený“ les je otevřenou učebnicí biologie.
Asi 7 km západně v centru obce Velké Karlovice se nachází Karlovské muzeum s expozicemi poskytujícími výmluvný obraz života lidí na Valašsku.

Sústava tiesňav a kaňonov v Krivánskej Malej
Fatre. Nachádzajú sa v národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Skladajú sa z troch ucelených častí:
Dolné diery, Nové diery a Horné diery. V Dierach
sa nachádza viac ako 20 vodopádov, ktoré spolu
vytvárajú Vodopády Dierového potoka.
V Dolných dierach je vybudovaný náučný
chodník. Horné diery sú v zimnom období uzatvorené.
Jánošíkove diery sú prístupné atraktívnymi značenými turistickými chodníkmi s lávkami, rebríkmi a reťazami.

29
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Slnečné hodiny v Oravskej Lesnej

Súradnice: 49°21´51´´ s. š. 19°10´22´´ v. d.

17

CZ

Sluneční hodiny Martinice

Souřadnice: 49°18´36´´ s. š. 17°36´03´´ v. d.
Sluneční hodiny jsou umístěny na fasádě
základní školy. Vybudovány v roce 2008.

Nové slnečné hodiny na astronomickej pozorovateľni pána M. Murína v obci Oravská Lesná (okr.
Námestovo). Dvojica zvislých hodín na južnom
rohu pozorovateľne.
Číselník tvoria číslice 5 – 12 a 12 – 20. Hodiny
sú bežne dostupné.

30
18

CZ

Sluneční hodiny
Bystřice pod Hostýnem

Souřadnice: 49°24´02´´ s. š. 17°40´23´´ v. d.
Sluneční hodiny se nachází na jižním průčelí druhé zámecké brány. Hodiny pochází
z počátku 20. století. Autorem je malíř Hanuš
Schwaiger, který se podílel mimo jiné i na výzdobě zámeckých budov.

19

CZ

Sluneční hodiny Fryšták

Souřadnice:49°17´04´´ s. š. 17°41´07´´ v. d.
Velmi hezké sluneční hodiny na zdi kostela sv. Mikuláše. Je možné k nim dojít mimo jiné
také Andrýskovou naučnou stezkou.

20

CZ

Sluneční hodiny Vlachovice

SK

Slnečné hodiny
v parčíku v Oravskej Lesnej

Súradnice: 49°22´08´´ s. š. 19°11´08´´ v. d.
Nové vodorovné slnečné hodiny v parčíku pri
kostole sv. Anny v Oravskej Lesnej. Sú presne
orientované na miestny poludník. Výška nad terénom 1 m.
Číselník tvoria číslice 6 – 18, hodinové a polhodinové čiary. Hodiny sú bežne dostupné.

31
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Slnečné hodiny v Trstenej

Súradnice: 49°21´37´´ s. š. 19°36´38´´ v. d.
Slnečné hodiny sú umiestnené na budove s renesančným portálom, tvoriacej vstup do ohradeného priestoru pútnického dvora kostola sv. Martina v Trstenej. Štvorcový číselník 1,0 × 1,0 m má
symetricky okolo stredu namaľované na bielom
poli dve sústredné kružnice, ohraničujúce z vnútra a vonku číslice ciferníka hodín (rímske číslice od
VIII cez XII a I až po VII po poludní).

32
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Kostol sv. Mikuláša v L. Mikuláši

21

CZ

Sluneční hodiny
Základní škola Rokytnice

Souřadnice: 49°19´50´´ s. š. 17°59´22´´ v. d.
Svislé sluneční hodiny v areálu ZŠ Rokytnice se skládají z několika samostatných kamenů (dílo akad. sochaře M. Machaly). Kromě
určování času slouží (nejen) žákům školy jako
názorná učební pomůcka pro určování výšky
předmětu podle jím vrhaného stínu nebo pro
sledování změn výšky Slunce nad obzorem.
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Planetka Vsetín

Souřadnice: 49°20´23´´ s. š. 17°59´35´´ v. d.
Tunu vážící sloup z brazilského granitu
je dílem akademického malíře Miroslava Machaly. Sloup, který slouží jako sluneční hodiny
a zároveň jako meteorologický sloup s vlhkoměrem, teploměrem a barometrem, je umístěn
na Dolním Náměstí ve Vsetíně.
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Sluneční hodiny
Základní škola Francova Lhota

Souřadnice: 49°12´07´´ s. š. 18°06´42´´ v. d.
Sluneční hodiny – dílo akademického graﬁka Jiřího Hastíka – na budově ZŠ Francova
Lhota jsou kruhovým kovovým odlitkem o průměru 0,8 m, umístěným ve výšce 4 m nad zemí.
Asi 800 m s. v. roste památný strom – Kobzova
lípa (stáří odhadováno na 500 let), a asi 3 km
j.v. se nachází dřevěná rozhledna na Čubově kopci (720 m n. m.).
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Slnečné hodiny v Rajci

Súradnice: 49°05´14´´ s. š. 18°37´58´´ v. d.
Zvislé slnečné hodiny na kostole sv. Ladislava sú umiestnené na južnej stene lode kostola. Kostol pochádza z druhej polovice XIV.
storočia, hodiny z roku 1770. Zrenovované boli
v roku 1997. Číselník má tvar obdĺžnika a má
iba časové delenie, rímskymi číslicami od VI.
ráno do IV. popoludní a číselnými ryskami, bez kalendárnych čiar.
Hodiny sú kvalitne zrekonštruované, funkčné a v atraktívnom stave.
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Slnečné hodiny na rím.-kat.
kostole sv. Ondreja v Divine

Súradnice: 49°16´21´´ s. š. 18°41´48´´ v. d.
Zvislé slnečné hodiny sú umiestnené na
južnej stene kostola sv. Ondreja v Divine. Hodiny boli obnovené v r. 1991, ich predchádzajúci
vzhľad nie je známy.
Číselník hodín s údajmi od VI cez XII po
III v tvare časti medzikružia má na svojom hornom okraji (v smere ku stredu polusu) nesymetrické značky.
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Slnečné hodiny na rím.-kat.
kostole sv. Martina v Martine

Súradnice: 49°03´42´´ s. š. 18°55´16´´ v. d.
Zvislé slnečné hodiny sa nachádzajú na
južnej stene rímsko-katolíckeho kostola sv.
Martina v historickom centra Martina. Boli objavené pri rekonštrukcii kostola v roku 1972. Úsilím pamiatkarov boli dobre zreštaurované.
Číselník obsahuje po obvode rímskymi číslicami písané hodinové značky od VII – VI, medzi nimi polhodinové bodky. Cez farebné pozadie stredu číselníka presvitajú aj časové čiary.
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Slnečné hodiny v Okoličnom

Súradnice: 49°04´21´´ s. š. 19°39´03´´ v. d.
Zvislé slnečné hodiny na kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom sú unikátom európskeho významu. Sú umiestnené na južne orientovanej stene juhovýchodného rohového kameňa veže kostola, približne v polovici výšky veže.
Oproti ostatným rohovým kameňom veže nad
ním a pod ním vyniká tým, že je asi o 15° osovo vysadený a má iné rozmery. Slnečné hodiny majú polus výrazne zdeformovaný
(takmer) kolmo na stenu kameňa, hodinové čiary 6 – 12 a značky 6, 7, 8 a 9
sú viditeľné iba v jeho ľavej časti.
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Jez a hydroelektrárna Spytihněv

Souřadnice: 49°08´20´´ s. š. 17°30´28´´ v. d.
Hydroelektrárna je postavena na řece Moravě,
kterou přehradilo vodní dílo Jez Spytihněv. Do provozu byla uvedena v roce 1951 jako záložní zdroj
elektřiny v případě válečného konﬂiktu.
Je vybavena dvěma Kaplanovými turbínami
o výkonu 3 000 kW. Naproti elektrárně je zdymadlo
a přístav Baťova kanálu.
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Rusava solární systém na koupališti

41

Čierny Váh – vodná nádrž

Súradnice: 49°00´27´´ s. š. 19°54´49´´ v. d.
Vodné dielo Čierny Váh je najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou a podľa inštalovaného výkonu (735 MW) aj najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Pozostáva z dvoch nádrží,
horná nádrž bola vybudovaná na krasovej plošine
Vyšné Sokoly v nadmorskej výške 1 160 m n. m.,
dolná nádrž je klasická údolná nádrž v nadmorskej výške 733 m n. m. Dolná
vodná nádrž bola vybudovaná na strednom toku rovnomennej zdrojnice Váhu
v 2. polovici 20. storočia. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády.
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Hrad Buchlov

Souřadnice: 49°06´26´´ s. š. 17°18´39´´ v. d.
Hrad byl postaven v první polovině 13. století k ochraně stezky vedoucí z Uher do vnitrozemí Zemí koruny české. Byl královským majetkem.
V 15. století se stal majetkem rodu Cimburků, kteří jej nechali stavebně upravit do gotické podoby.
V 17. století se hrad stal majetkem rodu Petřvaldských z Uherčic, kteří provedli na hradě několik dílčích úprav. Poslední majitelé hradu a panství byli Berchtoldové, kteří v roce 1848 zpřístupnili své přírodovědné sbírky.

Slovenský orloj v Starej Bystrici

Súradnice: 49°20´45´´ s. š. 18°56´12´´ v. d.
Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku.
Celková kompozícia predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska.
Vo výklenkoch orloja je umiestnených šesť bronzových
plastík.
Srdcom orloja je tzv. astroláb. Orloj ako jediný
z jestvujúcich orlojov na svete ukazuje takzvaný pravý
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Zámek Buchlovice

Souřadnice: 49°05´01´´ s. š. 17°20´12´´ v. d.
V těsné blízkosti hradu Buchlov byl na přelomu 17. a 18. století vybudován zámek se zahradou.
Donátorem stavby byl Jan Dětřich Petřvaldský, který si pozval přední vídeňské architekty. Ti v Buchlovicích vytvořili zcela unikátní komplex raně barokního zámku a zahrady. V 19. století byl zámek ve
vlastnictví významného rodu Berchtoldů, kteří do jeho interiérů přinášejí své
vzácné sbírky, například sbírku graﬁckých listů.
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Archeologický skanzen Modrá

Souřadnice: 49°06´10´´ s. š. 17°24´27´´ v. d.
Archeologický skanzen v obci Modrá je systematicky budován od roku 2003. Má představovat
ideální vojenské, správní, hospodářské a náboženské sídlo z období Velké Moravy (9. století).
Nad areálem skanzenu je k vidění i rekonstrukce kostela sv. Jana, který stojí cca 20 metrů od původní polohy.
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Památník Velké Moravy

Souřadnice: 49°04´41´´ s. š. 17°26´38´´ v. d.
Památník Velké Moravy „Na Valách“ byl vybudován kolem archeologického nálezu velkomoravského kostela z 9. století. V místě nálezu kostela
bylo objeveno několik hrobů vyznačujících se bohatou výbavou – hroby velmožů.
Samotné základy kostela a archeologické nálezy jsou obestavěny památníkem, který byl v roce 2009 vybaven novou moderní expozicí s dioramaty ze života velkomoravské nobility.
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Muzeum lidových pálenic Vlčnov

Souřadnice: 49°20´27´´ s. š. 17°41´22´´ v. d.

Souřadnice: 49°00´21´´ s. š. 17°34´54´´ v. d.

Obří fototermický systém instalovaný v Rehabilitačním centru Podhostýnského mikroregionu má
plochu 540 m2. Je složen z 360 ks kolektorů (každý o ploše 1,5 m2).
Kolektory slouží k ohřevu vody v hlavním plaveckém bazénu o rozměrech 15×43 m. Areál je
dále vybaven dětským brouzdalištěm, brodítkem
se sprchou a objektem šaten a bufetu.

V jedné z bývalých stodol ve vlčnovském areálu památek lidového stavitelství bylo roku 2010 otevřeno Muzeum lidových pálenic Vlčnov (provozuje
Slovácké muzeum, p. o.). Expozice věnována výrobě slivovice a ovocných destilátů podomácku a její
historii na moravsko-slovenském pomezí.
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Historická lesná úvraťová železnica
vo Vychylovke

Súradnice: 49°22´56´´ s. š. 19°05´42´´ v. d.
Železnica je zachovanou a funkčne obnovenou
časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice,
ktorá vznikla v roku 1926. Úradná prevádzka železnice skončila 31.12.1971.
Unikátnou, vo svete ojedinelou časťou železnice, je vybudovaný úvraťový systém, ktorým sa
riešilo prevýšenie 217,69 m pri prekonávaní sedla
Beskyd.
Dobré spojenie zaujímavej technickej pamiatky s jazdami parným vláčikom areálom skanzenu pomedzi objekty ľudovej architektúry. Národná kultúrna pamiatka SR.
Kontakty a informácie: www.kysuckemuzeum.sk
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Oravská lesná železnica
v Oravskej Lesnej

Súradnice: 49°23´07´´ s. š. 19°09´40´´ v. d.

Mimoriadne cenné závesné slnečné hodiny sa nachádzajú na južnej stene zvonice, ktorá je súčasťou skanzenu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Číselník je zhotovený z dreva a pomaľovaný spievajúcim kohútom. Na
jeho najvyššom bode je malá drevená plastika,
symbolizujúca časť kvetu.
Nesymetrické hodinové a polhodinové značky po obvodovej časti číselníka hodín začínajú hodnotou V. a cez XII. pokračujú až po polhodinu za V.
Obmedzene prístupné, v areáli skanzenu.

SK

Zvislé slnečné hodiny sa nachádzajú na približne južnej stene rímsko-katolíckeho kostola. Stav
hodín je dobrý, v rámci rekonštrukcie kostola boli
obnovené v r. 1940 – 1943. Pod kovovým polusom
hodín je umiestnená glazovaná kachlica, znázorňujúca boj sv. Juraja s drakom.
Číselník reprezentujú iba malé kruhové hodinové značky, žiaľ bez popisných údajov. Ležia na stúpajúcej línii zľava doprava, asi pozostatku pôvodnej kalendárovej čiary pre obdobia rovnodenností.

Slnečné hodiny v Pribyline

Súradnice: 49°06´29´´ s. š. 19°48´08´´ v. d.
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Súradnice: 49°04´59´´ s. š. 19°36´45´´ v. d.

Expozícia je zameraná na prezentáciu historického kontextu vzniku a fungovania Oravskej lesnej
železnice, dejín Oravského komposesorátu, ťažby,
dopravu a využitia dreva.
Z ﬁnančných zdrojov EU sa v roku 2005 začala
generálna obnova lesnej železnice, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku 2008.
Otváracie hodiny:
Máj – október 9:00 – 17:00 hod., november – apríl 9:30 – 15:30 hod.
Vlaky premávajú podľa platného cestovného poriadku – www.oravamuzeum.sk
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Městské muzeum Brumov-Bylnice

Souřadnice: 49°05´36´´ s. š. 18°01´21´´ v. d.
Expozice muzea se věnují životu lidí pod brumovským hradem, typickým řemeslům a vybavení
domácností. Muzeum je umístěno společně s informačním centrem v bývalé panské vile na Podzámčí, asi 300 m od zříceniny Hradu Brumov.
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Muzeum není jenom sbírkou staveb přenesených z různých částí Valašska, ale je živým folklórním a muzejním centrem. První přenesené domy
(z náměstí Rožnova pod Radhoštěm do lázeňského parku) si mohli návštěvníci prohlédnout již
v roce 1925.
Současné muzeum spravuje tři komplexy staveb: Valašské městečko,
Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu. Národní kulturní památka.
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Múzeum Oravskej dediny
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Lednické bradlo

CZ

Kopec nad Blatnicí pod svatým
Antonínkem

Souřadnice: 48°57´33´´ s. š. 17°28´30´´ v. d.
Na kopci Blatnická hora (350 m n. m.) nad
obcí Blatnice pod svatým Antonínkem je postavena poutní kaple sv. Antonína Paduánského (lidově Antonínka).
Z okolí kaple na vrcholku kopce je krásný rozhled do okolní vinařské oblasti.
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Súradnice: 49°26´23´´ s. š. 18°47´22´´ v. d.
Múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť múzejnej dokumentácie vývoja lesných železníc na Slovensku.
V priestoroch múzea v Čadci je expozícia venovaná americkému astronautovi E. A. Cernanovi, ktorého korene siahajú do kysuckej obce Vysoká nad Kysucou.
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Prírodovedná expozícia
Krásno nad Kysucou

Vodné dielo Liptovská Mara je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. S celkovým objemom 360,5 mil. m3 je najväčšou vodnou nádržou
na Slovensku.
Pri vzdutí na kótu 566 m. n. m. zaplavuje územie s plochou takmer 27 km2. Vodné dielo pozostáva zo 43,5 m vysokej (konštrukčná výška 52 m) zemnej priehrady s hlinitým
tesnením, vodnej elektrárne so 4 turbínami (inšt. výkon 198 MW).

Expozícia prezentuje faunu a ﬂóru severozápadného Slovenska. Hlavnou atrakciou je replika mamutej samice v životnej veľkosti, vzhľadom
k nájdeným fosílnym pozostatkom v blízkom okolí.
Súčasťou expozície je špecializovaná prírodovedná učebňa. Ďalej je tu nová expozícia Kysuce, výber z historických, etnograﬁckých a archeologických zbierok múzea.
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Oravský hrad –
prírodovedná expozícia

Súradnice: 49°22´40´´ s. š. 19°33´25´´ v. d.

Súradnice: 49°15´43´´ s. š. 19°21´31´´ v. d.

Najväčšia slovenská viacúčelová vodná nádrž. Vznikla umelým prehradením sútoku riek Bielej a Čiernej Oravy, z dôvodu často sa opakujúcich
veľkých povodní (súčasťou je aj vyrovnávacia nádrž Tvrdošín).
Rozloha nádrže je 35 km2, objem vody 350 mil. m3
a priemerná hĺbka 15 m (maximálna hĺbka pri priehradnom múre 38 m).
Do prevádzky bola priehrada pustená v roku 1954.
Nad hladinou ostal malý vrch, čím vznikli Slanický ostrov a Vtáčí ostrov.
Je to jedna z najvýznamnejších lokalít výskytu vodných vtákov na Slovensku.

Expozícia prírodných hodnôt regiónu Orava.
Súčasná obnovená expozícia bola sprístupnená
v roku 2007.
Oravský hrad je Národnou kultúrnou pamiatkou SR.
Po založení múzea na Oravskom hrade (1868)
patrili prírodovedné zbierky k prvým vystavovaným exponátom, zmena prírodovednej expozície sa uskutočnila v roku 1968 po dokončení opravy hradu
(dva tematické celky – Oravská priehrada a Fauna a ﬂóra Roháčov).
Kontakty a informácie: www.oravamuzeum.sk

Súradnice: 49°06´34´´ s. š. 18°12´30´´ v. d.
Prírodná rezervácia s výmerou 14,3 ha. Ochrana geomorfologicky výrazných bradlových tvrdošov a významných spoločenstiev a druhov rastlín
a živočíchov v Bielych Karpatoch.
Na jednom z brál sa týčia zrúcaniny stredovekého hradu. Prírodná pamiatka.
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Manínska tiesňava
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Šútovský vodopád

Súradnice: 49°11´15´´ s. š. 19°04´58´´ v. d.
Šútovský vodopád, s výškou 38 m, je štvrtým najvyšším vodopádom na Slovensku a najvyšším vodopádom
Malej Fatry. Vodopád sa nachádza na predpokladanej geologickej hranici medzi granitmi a granodioritmi. Vznikol následkom vyzdvihnutia pohoria Malá Fatra a poklesu Turčianskej kotliny.
Leží približne v strede Národnej prírodnej rezervácie
Šútovská dolina.

Súradnice: 49°08´24´´ s. š. 18°30´27´´ v. d.
Súradnice: 49°15´38´´ s. š. 19°39´38´´ v. d.
Sústreďuje viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry z celého regiónu Oravy a poskytuje scénu
približujúcu život, aký sa v týchto domoch kedysi
žil. Svojou polohou a vzácnymi stavbami sa radí
k najkrajším múzeám ľudovej architektúry v Európe. Múzeum je sprístupnené celoročne.
Múzeum sa nachádza 3 kilometre od obce Zuberec v malebnom prostredí na podhorí Západných Tatier Roháčov.
Kontakty a informácie: www.muzeum.zuberec.sk
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Přírodní rezervace Kanada

Souřadnice: 49°06´12´´ s. š. 17°29´32´´ v. d.
Přírodní rezervace Kanada je slepé (odstavené) rameno řeky Moravy, asi 1,3 km západně od
obce Kněžpole. Oblast je chráněna pro bohatý výskyt ohrožené vodní a mokřadní ﬂóry i fauny typické pro tento druh biotopu.

Úzky vápencový epigenetický kaňon medzi Veľkým a Malým Manínom v jurských a spodnokriedových vápencoch bradlového pásma Súľovských vrchov. Množstvo morfologických foriem
s vysokými skalnými stenami a divokými bralnými
útvarmi, skamenelinami a vzácnou vápnomilnou
ﬂórou i bohatou faunou.
Vedie ňou náučný chodník. Národná prírodná rezervácia.
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Expozícia baníctva a hutníctva
Maša Liptovský Hrádok

Súradnice: 49°02´03´´ s. š. 19°46´08´´ v. d.
Pamiatkové objekty Klopačka a Vážnica, ktoré tvorili súčasť hrádockého železiarskeho podniku
z konca 18. storočia a dokladujú tradície hornoliptovského baníctva a hutníctva.
V objektoch je umiestnená expozícia histórie
baníctva a hutníctva Liptova s výstavkou minerálov. Národná kultúrna pamiatka SR.
Kontakty a informácie: www.liptovskemuzeum.sk
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Rozhledna Rovnina

Souřadnice: 49°04´17´´ s. š. 17°30´47´´ v. d.
Rozhledna stojí na nezalesněném vrcholu Rovnina (vyvýšené místo jižní části Vizovické pahorkatiny, 336 m n. m.).
Věž dosahuje výšky 50 m, ve výšce 24 m je umístěna vyhlídková plošina.
Nabízí panoramatický výhled na údolní nivy řeky
Moravy.
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Rozhledna Na Lhotce – Hradčovice

Souřadnice: 49°03´25´´ s. š. 17°35´17´´ v. d.
Rozhledna je umístěna na severním okraji obce Lhotka, 5 km od Uherského Brodu. Trubkový stožár (vysílač)
o výšce 35 m je ve výšce 18 m opatřen zastřešenou vyhlídkovou plošinou.

CZ SK

Národní přírodní rezervace
Javorina

Souřadnice: 48°51´44´´ s. š. 17°40´54´´ v. d.
Národní přírodní rezervace Javorina o rozloze
165,9 ha byla vyhlášena roku 2007 a rozprostírá se
na české i slovenské straně. Listnaté pralesovité
porosty buku a javoru, které jsou přes 200 let ponechány svému vývoji, poskytují životní prostředí
mnoha chráněným druhům rostlin, hub a živočichů.

SK

Beňadovské rašelinisko

Súradnice: 49°25´15´´ s. š. 19°19´47´´ v. d.
Beňadovské rašelinisko patrí k najvýznamnejším lokalitám prechodných nelesných rašelinísk
na Slovensku, s výskytom vzácnych a ohrozených
druhov tráv – ostríc a rôznym druhom machov, ktoré sú pozostatkom z poslednej doby ľadovej. Prírodná rezervácia.
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Bosmany

Súradnice: 49°07´34´´ s. š. 18°32´10´´ v. d.
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Hostýnské vrchy – Skalný

Souřadnice: 49°21´43´´ s. š. 17°42´40´´ v. d.
Soustava skalních útvarů z masivního pískovce a slepence rusavských vrstev, které byly vytvořeny mrazovou destrukcí vrchních částí skalního
hřbetu. V této oblasti se nachází několik izolovaných skalisek pojmenovaných podle charakteristických tvarů, jako například Orel, Zub nebo Žába.
Lokalita je na naučné stezce Hostýnské Vrchy.

69

CZ

Přírodní památka Hrádek

Tri skalné veže rozostavené v jednej línii – typické bradlové prvky.
Zo zubatého hrebeňa je jedinečný pohľad na
obe úžiny, Manínsku a Kostoleckú. Zaujímavým javom na hrebeni je výrazne zoskrapovatelý reliéf.
Bralo Bosmany (659 m n. m.) je budované
odolnými druhohornými vápencami, ako aj eocénnymi karbonátovými zlepencami, ktoré pre svoju malú mechanickú odolnosť
boli rýchlejšie rozrušované, čím vytvorili terajší dominujúci reliéf jurských vápencových brál. Prírodná pamiatka.
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Súľovské skaly – Gotická brána

Súradnice: 49°10´10´´ s. š. 18°34´44´´ v. d.
Souřadnice: 48°59´33´´ s. š. 17°42´51´´ v. d.
Přírodní památka Hrádek je opuštěný andezitový lom v obci Bánov. Jedná se o největší charakteristickou památku projevů třetihorní vulkanické
činnosti v oblasti.
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Přírodní památka Lom Rasová

Jeden z najkrajších prírodných útvarov Súľovských skál. Súľovské skaly tvoria mohutné zlepence s bizarnými tvarmi, vymodelovanými veternou
a vodnou eróziou. Skalné mesto zdobia ojedinelé skalné útvary ako skalné veže, strmé bralá, ihly,
okná, homole nečakaných tvarov. Okrem krajinárskych hodnôt je tu pestrá ﬂóra a fauna a zrúcaniny
hradu. Štátna prírodná rezervácia.
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Korňanský ropný prameň

Souřadnice: 48°58´33´´ s. š. 17°48´40´´ v. d.

58

CZ SK

Rozhledna Lopeník

Souřadnice: 48°55´00´´ s. š. 17°46´57´´ v. d.
Rozhledna Lopeník stojí přímo na hranici České a Slovenské republiky. Díky její poloze a také díky spolupráci
českých a slovenských obcí je tato 22 m vysoká kamenodřevěná rozhledna symbolem přátelství Čechů a Slováků.
Z rozhledny je krásný výhled na Malou Fatru, Strážovské vrchy, Povážský Inovec, Pálavu, Chřiby a Vizovické vrchy.

Opuštěný pískovcový jámový lom s hloubkou
8 – 15 m pod úrovní okolního terénu je zajímavý nejen z geologického hlediska, ale také z botanického a zoologického.
Po ukončení těžby se zde vyvinula společenstva mnoha ohrožených a vzácných druhů rostlin
a obojživelníků. Byl vyhlášen přírodní památkou.
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Pivečkův lesopark

Súradnice: 49°24´39´´ s. š. 18°34´52´´ v. d.
Ojedinelý európsky unikát – prirodzený povrchový výver ľahkej ropy s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa metánu, vyhlásený za chránený prirodzený výver.
Ide o ukážky roponosnosti ﬂyšového pásma
(prirodzený povrchový výver ropy s jej odtokom).
Význam tohto ropného prameňa zvyšuje skutočnosť, že sa zachoval ako jediný z niekoľkých ďalších menších výskytov
povrchového výtoku ropy v tejto oblasti (Papradno, Olešná, Turzovka). Prírodná pamiatka.

Souřadnice: 49°05´46´´ s. š. 17°52´05´´ v. d.
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Rozhledna Loučka – Doubrava

Souřadnice: 49°11´01´´ s. š. 17°52´22´´ v. d.
Rozhledna Loučka – Doubrava je ocelová věž mobilního operátora, v jejímž středu vede točité schodiště k vyhlídkové plošině ve výšce 33 m.
Je odtud pěkný výhled na Vizovické a Hostýnské vrchy
a Luhačovickou vrchovinu.

Pivečkův lesopark byl založen ve 40. letech minulého století s myšlenkou velkého dětského hřiště
v lese plném pohádkových dřevěných soch.
Po znárodnění v roce 1948 byl lesopark zdevastován a sochy zmizely. V 90. letech byl park
i dřevěné sochy obnovovány.
Asi 1,5 km jihovýchodně se nachází Městské
muzeum Slavičín s expozicemi týkající se osídlení od pravěku až po dnešek,
a také připomínající leteckou bitvu nad Slavičínem v roce 1944.

CZ

Lovecký zámeček Trubiska
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Klokočovské skálie
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Rozsutec

Súradnice: 49°13´53´´ s. š. 19°06´00´´ v. d.
Rozsutec je národná prírodná rezervácia v pohorí Krivánskej Malej Fatry. Zahŕňa morfologicky
atraktívne útvary ako tiesňavy, rokliny, obrie hrnce,
vodopády, skalné steny a bralá.
Veľký Rozsutec (1 609,7 m n. m.) – so širokým
kruhovým výhľadom.
Malý Rozsutec (1 343,5 m n. m. ) – z vrcholu
je výhľad na susedný vyšší Veľký Rozsutec a do severných strání východnej
časti masívu. V okolí sa nachádza vzácna vápencomilná ﬂóra.
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Rojkovská travertínová kopa

Súradnice: 49°08´48´´ s. š. 19°09´38´´ v. d.
Ide o travertínový útvar s kráterovým prameňom minerálnej vody a kruhovým jazierkom na vrchole. Jazierko má priemer 10 m a hĺbku 1,6 m.
Rojkovská travertínová kopa bola považovaná za
druhú najzachovalejšiu kopu s veľkým a aktívnym
pramenným kráterom na Slovensku. Jazierko je
umelo upravené, odtok prameňa je zahradený betónovou hrádzou, v lete sa využíva na kúpanie.
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Šíp – Malá Fatra

Súradnice: 49°09´46´´ s. š. 19°10´04´´ v. d.
Šíp (1 169,5 m n. m.) je masívny skalnatý vrch
vypínajúci sa nad sútokom riek Orava a Váh v pohorí Veľká Fatra.
Výskyt vzácnych rastlinných a živočíšnych spoločenstiev viazaných na vápencové a dolomitické
skaly. Výrazná krajinná dominanta so zriedkavou
vápnomilnou ﬂórou, vegetačnou stupňovitosťou a živočíšnymi spoločenstvami. Národná prírodná rezervácia.
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Ostrá a Tupá skala

Súradnice: 49°11´30´´ s. š. 19°19´39´´ v. d.
Tupá (810 m n. m.) a Ostrá (813 m n. m.) skala sú samostatne stojace skalné útvary s niekoľkými menšími jaskyňami, oddelené hlbokým trávnatým sedlom.
Z Tupej skaly je výhľad takmer na celú dolnú
Oravu s hrebeňmi Malej Fatry, Oravskej Magury,
Roháčov, Chočských vrchov. Chránený areál.
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ASTRONOMICKÝ
PRŮVODCE REGIONEM
Mapa vybraných astronomických,
přírodních a technických lokalit,
památek a zajímavostí
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Mapa vybraných astronomických,
prírodných a technických lokalít,
pamiatok a zaujímavostí

Zlínský kraj
Žilinský kraj

Veľký Choč

Moravskoslezský
kraj

Súradnice: 49°08´59´´ s. š. 19°20´38´´ v. d.
Veľký Choč (1 607,7 m) je najvyšší vrch Chočských vrchov. Má tvar nepravidelnej pyramídy s početnými bralnými partiami. Jeho vrchol je porastený kosodrevinou. Je výborným vyhliadkovým bodom so širokým kruhovým výhľadom. Na vrchole
sa nachádza prírodná rezervácia Choč.

Zlínský kraj
Žilinský kraj
Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
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Sliačske travertíny

Súradnice: 49°28´20´´ s. š. 18°37´05´´ v. d.
Morfologický útvar predstavovaný pieskovcovo-zlepencovou skalnou hranou dlhou 300 m
pri relatívnej výške 15 – 25 m. Ojedinelý jav ﬂyš.
pásma s unikátnym primárnym výskytom guľovitej
odlučnosti v lesnom prostredí s bohatým výskytom
chránených druhov rastlín.
Je to selektívne vyvetraná šošovka z okolitých
máloodolných ílovcov istebnianskych vrstiev. Prírodná rezervácia.

EN

J
NE

Súradnice: 49°03´15´´ s. š. 19°25´00´´ v. d.
Mohutná travertínová kopa s výrazným vrcholovým kráterom (mofeta), s pravidelným, ale rôzne intenzívnym výronom plynov. Okolie je charakterizované výraznými vývojmi travertínových terás
a kôp (niektoré už boli narušené ľudskou činnosťou). Na päte kopy je upravený mofetový prameň
minerálnej vody k pitným účelom s charakteristickým zápachom a teplotou cca 16 °C. Prírodná rezervácia.

Podrobnější informace a další tipy na výlety najdete na
Podrobnejšie informácie a ďalšie tipy na výlety nájdete na

www.astrocesty.eu
EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Souřadnice: 49°13´28´´ s. š. 17°59´11´´ v. d.
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CZ

Rozhledna Vartovna

Souřadnice: 49°16´11´´ s. š. 17°56´18´´ v. d.
V roce 2009 postavená rozhledna na vrcholu Vartovna (651 m n. m.) nabízí za dobrého počasí výhled nejen
na Drahanskou vrchovinu, Chřiby, Bílé Karpaty, Javorníky
a Malou Fatru, ale za vynikajících podmínek až na Tatry
a Jeseníky. Sbíhá se zde několik naučných stezek vedoucích z okolních vesnic.

Kysucké múzeum v Čadci

Súradnice: 49°05´56´´ s. š. 19°31´09´´ v. d.

SK
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Dřevěný lovecký zámeček Trubiska z poloviny
19. století ukrytý v hlubokých lesích nedaleko Pozděchova je společně s nedalekým sirným pramenem a dvěma rybníčky – Kačeňák a Hubertek – na
Trubiském potoce, místem konání kulturních akcí
i oblíbeným cílem nenáročných vycházek.
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Rozhledna Královec

Přírodní památka Čertovy skály je nejznámějším a nejnavštěvovanějším skalním útvarem na
Valašsku. Skalní stěnu o délce 150 m a výšce až
25 m zdolají nejen horolezci pomocí lan, ale také
obyčejní turisté pěšinou v lese nad skalní stěnou.

Souřadnice: 49°08´14´´ s. š. 18°02´26´´ v. d.
Rozhledna Královec je 21,5 m vysoká dřevěná věž ve tvaru valašského klobouku. Je postavena z modřínového dřeva.
Z vyhlídkové plošiny ve výšce 18 m je nádherný výhled na město Valašské Klobouky, Vizovické
vrchy a Bílé Karpaty.
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V obci Břestek, v místní části Chabaně, se nachází
40m sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum).
Jeho stáři je odhadováno na 200 let.
Tento druh sekvojovce pochází ze Severní Ameriky.
Sazenice stromu přivezl do Evropy jeden ze členů rodu
Berchtoldů z Uherčic. Ze tří sazenic do dnešních dnů přežila pouze jedna. V 70. letech minulého století byl strom
poškozen bleskem.

CZ

CZ

Pulčínské skály

Souřadnice: 49°13´39´´ s. š. 18°04´41´´ v. d.
Národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko je největší skalní město v pískovcích moravské
části Karpat. Nejimpozantnější jsou dvě skalní lavice o délce 250 m a výšce skal až 30 m.

Sekvojovec obrovský

Souřadnice: 49°06´40´´ s. š. 17°20´51´´ v. d.
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Květná zahrada Libosad

Souřadnice: 49°17´49´´ s. š. 17°22´51´´ v. d.
Květná zahrada neboli Libosad byla vybudována po 30leté válce k rozjímání a odpočinku olomouckých biskupů, kteří využívali Kroměříž jako
letní sídlo. Kombinuje v sobě zahradu italskou
a holandskou.
Vybudování trvalo celých deset let (1665 až
1675). Areálu vévodí centrální Rotunda s 30 kg těžkým Foucaultovým kyvadlem na závěsu dlouhém 25 m, které demonstruje
otáčení planety Země, a kolonáda o délce 246 metrů.
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Megonky

CZ

Radhošť

Souřadnice: 49°29´30´´ s. š. 18°13´22´´ v. d.
Radhošť (1 129 m n. m.) je nejznámější a nejnavštěvovanější vrchol Beskyd. Tradiční trasa k vrcholu vede z Pusteven, kde se nachází komplex
dřevěných staveb architekta Dušana Jurkoviče, kolem sochy Radegasta – pohanského boha pohostinnosti, plodnosti a úrody (dnes již její kopie), až
na vrchol Radhoště, kde stojí od roku 1898 dřevěná kaple svatého Cyrila a Metoděje.
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Jezero

Souřadnice: 49°23´26´´ s. š. 18°16´29´´ v. d.
Nevelké jezero nazývající se Jezero patří do
kategorie v České republice málo typických závalových jezer, která vznikají sesuvem velkého množství zeminy a kamenů do vodního toku. K místu se
váže spousta pověstí – např. Karel Jaromír Erben
se Jezerem inspiroval k napsání pověsti Karlovské
jezero.
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Bešeňovské travertíny

Súradnice: 49°06´14´´ s. š. 19°26´10´´ v. d.

V chránenom území sú predmetom ochrany svojím výskytom ojedinelé prejavy guľovitej odlučnosti ﬂyšových sedimentov. Prírodná pamiatka
o výmere 0,17 ha. Prírodná pamiatka.

Bešeňovské travertíny predstavujú opustený
lom, ktorý sa nachádza niekoľko sto metrov severne od obce na ploche 3,18 ha, ale aj niekoľké travertínové kaskády. Po kaskáde stekajú neustále
prúdy minerálnej vody. Prírodná pamiatka.

Úvodní slovo k mapě
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Ivančinské močiare
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Klinské rašelinisko

Súradnice: 48°54´47´´ s. š. 18°47´57´´ v. d.
Chránený areál pozostáva z troch samostatných mokradí v okruhu 800 m od obce Ivančiná. Všetky sú ovplyvnené hladinou podzemných vôd, riekou Turiec a sústavou menších povrchových tokov a minulou i súčasnou činnosťou
človeka.
Oblasť je domovom močiarnych druhov rastlín,
vodných vtákov, obojživelníkov, vodných a močiarnych bezstavovcov a ich
spoločenstiev.

Súradnice: 49°25´42´´ s. š. 19°29´58´´ v. d.
Predstavuje najlepšie vyvinuté a zachovalé vrchoviskové rašelinisko nelesného typu na Slovensku, zásobované len zrážkovou vodou. Na tejto lokalite je prvý doložený výskyt vážky (Leucorrhinia
rubicunda) na Slovensku. Národná prírodná rezervácia.
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Mošovské aleje

Súradnice: 48°55´22´´ s. š. 18°53´48´´ v. d.
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Súradnice: 49°29´48´´ s. š. 18°43´21´´ v. d.

Přírodní památka Čertovy skály

Souřadnice: 49°13´02´´ s. š. 18°02´55´´ v. d.

SK

Súradnice: 49°23´45´´ s. š. 18°50´15´´ v. d.

39

Stála expozícia z dejín poľovníctva a rybárstva
v Liptove, Galéria Eleny Lazinovskej, Výstavy výtvarného umenia. Tvorivé dielne, besedy a prednášky.
Budova dnešnej národnej kultúrnej pamiatky
Čierny orol bola postavená v pôvodne samostatnej
obci Vrbica. Národná kultúrna pamiatka SR.
Kontakty a informácie: www.liptovskemuzeum.sk

Valašské muzeum v přírodě

Souřadnice: 49°27´40´´ s. š. 18°08´56´´ v. d.

Liptovská Mara – vodná nádrž

Oravská priehrada

Čierny orol Liptovský Mikuláš
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Súradnice: 49°04´55´´ s. š. 19°36´56´´ v. d.

SK

Souřadnice: 49°07´31´´ s. š. 17°56´13´´ v. d.
Sluneční hodiny jsou umístěny na stěně
kostela ve Vlachovicích. Hodiny mají sgraﬁtovou výzdobu, jejímž autorem je akademický
malíř Lojza Baránek. Znázorňuje sv. Michaela
Archanděla, kterému je kostel zasvěcen.
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Aleje stoviek líp, javorov, jaseňov, lemujú cesty medzi obcami aj poľné cesty medzi jednotlivými pozemkami.
Chránený areál Mošovské aleje bol vyhlásený
v roku 1969, nachádza sa medzi obcami Blatnica
a Mošovce.
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Révayovský park

SK

Demänovská dolina

Súradnice: 49°01´00´´ s. š. 19°34´48´´ v. d.
Najznámejšia dolina Nízkych Tatier je 15 km
dlhá a nachádza sa na s. strane Nízkych Tatier.
Na konci sa dolina rozdeľuje na dve ľadovcové
doliny: Repiskú a Širokú. V závere doliny sa nachádza Vrbické pleso.
V doline sa nachádza prepojený komplex Demänovských jaskýň, ktoré vznikli krasovatením
triasových vápencov. Demänovské jaskyne tvoria najväčšiu sústavu jaskýň
(asi 30) na Slovensku. Územie je dnes súčasťou NAPANTu.
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Hrádocké arborétum

Súradnice: 49°04´52´´ s. š. 19°01´11´´ v. d.
Anglický park vznikol pravdepodobne na rozhraní 18. a 19. storočia. Pôvodná rozloha 80 – 100 ha
bola zredukovaná na 20 ha. Boli tu vysadzované
cudzokrajné dreviny a kry (asi 400 druhov). Postupne bolo dobudované oranžérium – empírový
skleník, fontány, altánok, chodníky a sústava rybníkov na chov rýb.
Na zabezpečenie dostatku vody boli vybudované Teplické serpentíny, sústava horských rybníkov, vodných kanálikov vedených v zemi, po hornine, či
v drevených žľaboch.
Park sa nachádza pri renesančno-baroknom kaštieli v Turčianskej
Štiavničke.

Súradnice: 49°02´29´´ s. š. 19°43´36´´ v. d.
Je jedinečné svojho druhu v Európe, ide o najvyššie položené arborétom v Strednej Európe a jedno z najstarších na Slovensku. Chránený areál.
Obsahuje jednu z najrozsiahlejších zbierok na
Slovensku. V súčasnej dobe sa v Hrádockom arboréte nachádza okolo 740 taxónov drevín (155 ihličnatých a 588 listnatých).
Autoři fotograﬁí: Ján Mäsiar, Martina Mäsiarová, Eva Neubauerová, Róbert Zajac, Martin Kavecký,
Ivan Šabo, archív AP pri Gymn. V.P.T. v Martine, Miroslav Znášik, Lenka Paľáková, Archív Magma,
Archív Liptovského múzea v L. Mikuláši, M. Pišný - Oravské múzeum; archív Hvězdárny Valašské
Meziříčí, p. o. - Markéta Landová, Jiří Srba, Radek Kraus, Libor Lenža, František Martinek; Valašské
muzeum v přírodě, archív Slováckého muzea v Uherském Hradišti - Ladislav Chvalkovský, Ivo Frolec

Milovníci cestování, poznávání, milí přátelé,
dostal se Vám do rukou tento netradiční (nejen) Astronomický
průvodce regionem. Doufám, že Vám ve spojení s webovým
portálem www.astrocesty.eu ušetří čas, pomůže najít zajímavé
lokality a přivede Vás na místa, která na běžných turistických mapách
nenajdete. Mapa představuje vybrané astronomické, přírodní
a technické lokality, památky a zajímavosti daného regionu.
Mapa zahrnuje Žilinský kraj a kraj Zlínský. Zcela netradičně
mapu připravily dvě hvězdárny: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
a Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.
Mapa společně s dalšími materiály vznikla díky podpoře OP
Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektů
spravovaného na slovenské straně Trenčianskym samosprávnym
krajom a na straně české Regionem Bíle Karpaty. Svůj podíl mají
i zřizovatelské organizace obou partnerských institucí (Žilinský
samosprávný kraj a Zlínský kraj).
Počet lokalit vyznačených v mapě je omezen na 100. Jejich výběr
byl subjektivní a svou roli hrálo i to, jak se nám daná lokalita líbila.
K mapě provozujeme průběžně aktualizovaný server
www.astrocesty.eu
s mnohem podrobnějšími informacemi než poskytuje mapa.
Uvedené webové stránky obsahují podstatně větší počet lokalit,
mnohonásobně převyšující jejich počet uvedený v mapě.
Pokud při svých cestách na nějaké zajímavé místo narazíte nebo
znáte zajímavou lokalitu, památku či zajímavost a nenašli jste ji ani
na mapě, ani na našich webových stránkách, neváhejte a dejte nám
vědět (na info@astrovm.cz). Pomůžete rozšířit počet zajímavých
lokalit na našich webových stránkách. Děkujeme za spolupráci.
Přeji Vám za celý projektový tým šťastnou cestu, řadu příjemných
zážitků a radost z cestování a poznávání.
Na setkání se těší
Libor Lenža, ředitel
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

