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Prioritní osa 1

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

Prioritní osa 4

Prioritní osa 5

Prioritní osa 6

Prioritní osa 7

Počet podpořených  projektů
a výše dotace v dané ose v Kč

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP

1843 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ O CELKOVÉ VÝŠI PODPORY 18 129 066 216 Kč
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BRUNTÁL

NOVÝ
JIČÍN

KARVINÁ

FRÝDEK-MÍSTEK

Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní 

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

Udržitelné využívání zdrojů energie 

Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží 

Omezování průmyslového znečištění 
a environmentálních rizik 

Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Rozvoj infrastruktury pro environmentální           
vzdělávání, poradenství a osvětu



Hradec
nad Moravicí 
a Vikštejn
Procházka divokou stranou

zamek-hradec.cz
hrady.dejiny.cz/vikstejn
hradecinfo.cz

Moravskoslezský kraj
49°51‘56“ s. š.
17°52‘28“ v. d.

49°48‘20“ s. š. 
17°46‘24“ v. d.
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Z Vítkova se pěšky či autem spusťte 
nejprve na sever dolů a pak vyšplhejte 
na protější svah. Tam narazíte na 
značenou cestu k volně přístupné 
zřícenině Vikštejnu. Hrad založil 
koncem 13. století Vítek z Kravař. 
Byl užíván až do konce 18. století, od té 
doby se mění ve zříceninu. Najdete tu 
části vysokých hradeb, tajemné sklepní 
místnosti, velké sklepy a opravenou 
vyhlídkovou věž. 

Údolí řeky Moravice je místy hodně 
strmé, jen malou část lemuje 
cyklostezka. Pěšky jej můžete zdolat 
zpívajíce si Lou Reedovu píseň Take 
a Walk on the Wild Side, kterou by 
klidně mohl složit o této krajině. 
Po necelých 20 kilometrech po 
proudu řeky objevíte na ostrohu 
monumentální, a přitom malebný 
zámek Hradec nad Moravicí, tyčící se 
nad pětitisícovou obcí téhož jména. 

Někdejší slovanské hradisko z 8. století 
vystřídal kolem poloviny 11. století 
knížecí hrad Přemyslovců, přebudovaný 
o dvě století později českým králem 
Přemyslem Otakarem II. Začátkem 
16. století patřil Hradec nad Moravicí 
králi Vladislavu Jagellonskému. Během 
třicetileté války zesílilo opevnění, které 
je dodnes patrné. Svou novogotickou 
podobu získal hrad v 19. století. V té 
době byl postaven i Červený zámek pro 
ochranu původního Bílého zámku a pro 
stáje, kovárny a vozovny. Vybudována 
byla i Bílá věž, zasazená na začátek 
anglického parku. Zámek spravuje 
NPÚ, který na revitalizaci parku získal 
také prostředky z OPŽP.

Zámek byl veřejnosti zpřístupněn už 
ve 20. století za knížat Lichnovských. 
Hostil hudebníky i literáty, například 
Ludwiga van Beethovena, Nicolu 
Paganiniho či Ference Liszta.

Tok řeky Moravice, pramenící pod Pradědem, zastaví pár nádrží. Obrovská 
Slezská Harta (točila se tady Johanka z Arku) a Kružberk (známe ze seriálu 
Velké sedlo). Malou přehradu najdete i v Podhradí severně od Vítkova. 
Tuto oblast, lemující železniční trať Suchdol – Vítkov – Budišov nad 
Budišovkou, zbožňují trempové a vyznavači divoké přírody. 

měří řeka
Moravice100 km 
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Nový
a Starý Jičín
Syn a otec z Moravské brány

icnj.cz
novyjicin.cz
hradstaryjicin.cz

Moravskoslezský kraj
49°35‘35“ s. š.
18°0‘34“ v. d.

49°34‘37“ s. š. 
17°57‘36“ v. d.
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V roce 2001 byl Nový Jičín vyhlášen 
Historickým městem roku. Nikoliv 
náhodou, historické jádro města je 
městskou památkovou rezervací, 
pyšní se pravidelným čtvercovým 
náměstím s podloubím a historickým 
renesančním domem Stará 
pošta a Žerotínským zámkem, 
charakteristickým svými dvěma 
věžičkami. Město od svého založení na 
konci 13. století prodělalo řadu změn, 
doplatilo na zničující požáry. Do jeho 
dějin se výrazně zapsali Žerotínové, 
od roku 1500 noví majitelé města. 
V roce 1790 zde zemřel generál 
Laudon, na kterého vzpomíná místní 
expozice. Její interiér evokuje vojenské 
prostředí, zaujme v ní interaktivní dělo 
i Laudonova figurína.

Nový Jičín bývá někdy přezdíván 
„Městem klobouků“, sídlí tu 
světoznámá továrna na klobouky. 
Nový Jičín má jméno spojené 
s divočinou, se starým slovanským 
slovem znamenajícím divočáky, husté 

a nepropustné hvozdy. Ne náhodou 
se jeden z kopců u města stále 
nazývá Svinec. Nový Jičín je dnes jako 
spolehlivý syn, který se stará o rozvoj 
města a o udržení zeleně, na niž (spolu 
s lesoparkem Skalky) město získalo 
dotaci z OPŽP.

Osm set let starý hrad Starý Jičín 
zase jako moudrý táta sleduje vše 
ze Starojického kopce, vzdáleného 
asi 5 km od Nového Jičína. Dojdete 
k němu po pohodlné asfaltové silnici 
přístupné jen pro pěší a cyklisty. Hrad 
dříve sloužil především jako ochrana 
tzv. Jantarové stezky od Jadranu 
do Polska. Starojický farní kostel je 
zasvěcen sv. Václavu, podle tehdejšího 
pojetí „patronovi státní hranice“. 
Z hradu se zachovaly části hradeb, 
hranolová věž se vstupní branou, 
zdivo renesančního paláce a dělové 
bašty. Je to tedy spíše zřícenina, ve 
které se pořád něco děje – koncerty, 
akce pro děti, ohňové show či noční 
prohlídky hradu.  

Moravská brána spojuje i odděluje Moravu a Slezsko, setkává se na ní úmoří 
baltské a středomořské. Procházela jí Jantarová stezka, vedou tudy důležité 
železniční tepny, protíná ji dálnice D1. Z čtyřproudé cesty na Frýdek-Místek 
vidíte vlevo Starý Jičín, vpravo pak Nový Jičín. Stojí za to jet tudy.

poledník východní délky 
prochází Novým Jičínem18.

51



Štramberk
Po uši v Moravském Betlému

stramberk.cz
stramberskatruba.cz
mesto-stramberk.cz

Moravskoslezský kraj
49°35‘30“ s. š.
18°7‘2“ v. d.18
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Z náměstí (nepřehlédnutelný kostel 
sv. Jana Nepomuckého z 18. století, 
vystavěný ve vlašském slohu) se vydejte 
ještě výš do kopce na hrad, tedy asi si 
budete myslet, že stoupáte k hradu. 
Z toho ale dodnes zůstalo jen opevnění, 
hradební zdi a gotická věž. Známe ji jako 
štramberskou Trúbu a tvoří dominantu 
města, které je jejím vlastníkem. 
Věž byla zastřešena a upravena na 
rozhlednu v roce 1903 díky tehdejšímu 
místnímu zakladateli Klubu českých 
turistů Adolfu Hrstkovi. Později přibyla 
pod hradem útulná chata.

Z hradu dolů můžete projít úzkými 
uličkami, za nimiž se skrývají zbytky 
opevnění. Městská památková 
rezervace je urbanistickým souborem 
lidové architektury valašských 
roubených chalup z 18. a 19. století 
a pro svou malebnost je přezdívána 
Moravský Betlém. 

Asi v půli cesty mezi Trúbou a nádražím 
narazíte na Národní sad. Z něj se vyráží 
k příbytku pravěkých lidí, k jeskyni Šipka. 

V 19. století našel učitel Karel Jaroslav 
Maška u vchodu do jeskyně Šipka 
ohniště a část čelisti neandrtálského 
dítěte – tzv. Šipeckou čelist. Ta se 
během 2. světové války ztratila, ale 
doložila přítomnost neandrtálců 
v této oblasti. Kousek od jeskyně si 
vyšlápněte k výhledu na strmý vápencový 
kopec Kotouč. Dnes je jeskyně Šipka 
součástí Lašské naučné stezky, vedoucí 
několik kilometrů obcemi Štramberk 
a Kopřivnice, kam se jezdí například 
do hravého Technického muzea Tatry. 
Nedaleké město Kopřivnice získalo 
peníze z OPŽP na obnovu zeleně. 
 
Ve Štramberku se natáčely třeba filmy 
Stíny horkého léta, Přátelé Zeleného údolí, 
Metráček nebo pohádka Zlatník Ondra.

Z nádraží ve Štramberku, který je kousek od Kopřivnice, musíte za vším 
pozoruhodným nahoru. Vaším prvním cílem je náměstí. Cestou vám budou 
na mnoha místech nabízet místní specialitu, sladké voňavé pečivo ve tvaru 
kornoutů či uší. Připomínají krvavou událost, kdy se ve 13. století hrnuli na 
Moravu Tataři. Rozložili se pod strmým vrchem Kotouč, kde se však ukrývali 
křesťané. V boji jim Tataři utínali uši a posílali je svému chánovi. 

let stará byla „Šipecká čelist“, 
nalezená u Štramberka 40 000 
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