
 

 
Basen miejski w Odrach  
W miesiącach letnich można znaleźć ochłodę w basenie miejskim, gdzie dzieci szczególnie dobrze bawią 
się na zjeżdżalniach wodnych i innych wodnych atrakcjach. Basen znajduje się w bliskiej odległości od 
kompleksu sportowego, w którym można pograć w tenisa, Dyskgolf lub siatkówkę. Przy basenie jest bar i 
możliwość zakwaterowania. Przy korzystnej pogodzie basen czynny jest codziennie od 9:30 do 19:00.  

Kontakt: www.oderskams.cz, Tel: +420 603 824 832, GPS: 49.66.17.181 N, 17.82.86.058 E 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Plac manewrowy w Odrach 

W zabawny sposób możesz sprawdzić znajomość przepisów ruchu drogowego i orientację w ruchu 
drogowym na placu manewrowym. Plac manewrowy został zaprojektowany w taki sposób, aby symulował 
jak największą liczbę sytuacji występujących w zwykłym ruchu drogowym. Drogi są oddzielone zielonymi 
trawnikami z posadzonymi drzewami, aby zachowana została autentyczność ruchu drogowego. Na terenie 
placu można wypożyczyć rowery lub pojazdy elektryczne. Plac manewrowy jest otwarty dla publiczności 
codziennie od godz. 15.00 do 17.00 (w przypadku zainteresowania dziesięciu lub więcej odwiedzających do 
godz. 19.00. 

Kontakt: www.dopravnihriste.cz, Tel: +420 603 223 384, GPS: 49.39.43.517 N, 17.49.53.788 E 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HEIpark w Tošovicach 
Kompleks sportowy oferuje swoim klientom wypoczynek, relaks i rozrywkę. Przez cały rok czynny jest tor 
bobslejowy, w miesiącach letnich można się wykąpać w zbiorniku wodnym, wypróbować park linowy, 
trampoliny, zjeżdżalnie i inne atrakcje. W okresie zimowym HEIpark jest ulubionym ośrodkiem narciarskim.  

Kontakt: www.heipark.cz, Tel: +420 734 684 479, GPS: 49.41.38.893 N, 17.50.23.625 E 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Place zabaw w Odrach 
W Odrach znajduje się kilka zrewitalizowanych placów zabaw. Dzięki nim powstały piękne miejsca 
odpoczynku dla wszystkich grup wiekowych. Z placów zabaw mogą korzystać małe dzieci, młodzież 
zajmująca się sportem, jak również inne osoby, i spędzać tu razem wolny czas. W dolnej części Parku 
Zamkowego znajduje się dziecięcy park linowy, przy ulicy Komenského i przy ulicy Slunečná są boiska, 
wszędzie przygotowane są urządzenia do zabawy dla wszystkich grup wiekowych. Place zabaw są 
ogólnodostępne pro przez cały dzień.  

Kontakt: www.odry.cz, Tel: +420 556 768 162 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- Centrum dla Odwiedzających Katovna 
Informacje o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym całego regionu Odersko poda nam Centrum dla 
Odwiedzających Katovna. Specjalnie dla dzieci przygotowano ekspozycję Prutniczków, skrzatów, którzy w 
Ziemi Oderskiej byli strażnikami podziemnych skarbów. Katovna oferuje zapoznanie się z historią Odrów, 
cenne zbiory znalezisk archeologicznych oraz repliki narzędzi tortur. Jest ona otwarta dla wszystkich 
chętnych w każdą środę i sobotę od 9.00 do 16.00 (maj – wrzesień do godz. 17.00).  

Kontakt: www.katovna-odry.cz, Tel: +420 737 704 873. GPS 49.66.17.181 N, 17.82.86.058 E 

 

---------------------------------------------------------- Zbraszowskie Jaskinie Aragonitowe w Teplicach nad Bečvą 
Jeśli interesują Cię bardziej wycieczki krajoznawcze, nie można opuścić zwiedzanie pobliskich 
Zbraszowskich Jaskiń Aragonitowych, znajdujących się w malowniczej dolinie rzeki Bečvy w pobliżu 
uzdrowiska Teplice nad Bečvą. Chodzi o unikatowy system jaskiń o znaczeniu europejskim, który powstał 
przez jednoczesne działanie wód atmosferycznych i ciepłych wód mineralnych wytryskujących w skałach 
wapiennych z dużych głębokości. W pobliżu jaskini znajduje się najgłębsza zatopiona jaskinia na świecie – 
Przepaść Hranicka. Jaskinię można zwiedzać tylko z przewodnikiem, codziennie od godz. 9.00 do 16.00. 
Platforma widokowa nad Przepaścią Hranicką jest ogólnodostępna przez cały dzień.  

Kontakt: www.caves.cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne, Tel: +420 581 601 866 

 


