
  

Arboretum Nový Dvůr se zookoutkem 
Nedaleko rozhledny se v místní části Stěbořic v Novém Dvoře nachází jedna z 39 botanických zahrad v ČR – arboretum 
Nový Dvůr. Na 23 hektarech se můžete procházet severoamerickými lesy a prériemi, Sibiří, japonskou zahradou nebo se 
pokochat himalájskými rostlinami. Arboretum se pyšní jednou z největších sbírek rododendronů v ČR, a proto především 
květen zde bývá návštěvnicky nejoblíbenější. Děti jistě uvítají venkovní zookoutek s domácími zvířaty – ovcemi, kozami, ke 
kterým je povolen vstup a je zde možnost zakoupení krmení. V arboretu je rovněž stánek s občerstvením. 
http://www.szm.cz/rubrika/16/expozicni-arealy/arboretum-novy-dvur.html  
Otevírací doba: říjen-březen 8-16 hodin, duben-září 8-18 hodin. Otevřeno je každý den.  
Tel.: +420/733 739 173           GPS: 49.9332106N, 17.7730625E   
 
Dětská hřiště ve Stěbořicích, na Březové 
Ve Stěbořicích a místních částech se nachází několik dětských hřišť a sportovišť. Některá sportoviště jsou dostupná za 
poplatek (tenisové kurty, beach volejbalové hřiště), ostatní jsou volně dostupná. V centru Stěbořic, nedaleko kostela, zámku 
a obecního úřadu najdete dětské hřiště s herními prvky z akátu. Další je nedaleko rozhledny v místní části Březová. 

            Dětské hřiště ve Stěbořicích: 49.9367686N, 17.8096081E 
     Dětské hřiště na Březové: 49.9479481N, 17.7778025E 

Muzeum Slezský venkov v Holasovicích 
Necelých 7 km od rozhledny můžete navštívit Muzeum slezského venkova v obci Holasovice. Rozsáhlé sbírky předmětů 
každodenní potřeby, zemědělského a řemeslného nářadí, strojů apod. jsou umístěny v areálu bývalého panského ovčína. 
http://slezskyvenkov.cz/  
Tel.: +420 605 990 244           GPS: 49.9989394N, 17.8098639E 
 
Plovárna na Výsluní, Úvalno 
Cca 17 km severním směrem od rozhledny leží obec Úvalno, ve které se nachází několik míst vhodných k navštívení. 
Jedním z nich je přírodní koupací biotop - plovárna na Výsluní. Netradičně umístěné koupaliště se nachází na kopci, pod 
rozhlednou Hanse Kudlicha. Z plovárny se nabízí krásný pohled na nížinu podél řeky Opavy. V areálu se nachází i kiosek s 
občerstvením. 
http://www.uvalno.cz/obec-1/plovarna-na-vysluni/  
Otevírací doba: červen - září (dle počasí) 9:00 - 19:00       GPS: 50.0496558N, 17.7336103E 
 
Zrcadlové bludiště na Rychtě v Úvalně 
Další atrakcí v Úvalně je místní rychta se Zrcadlovým bludištěm. Na rychtě bývají často výstavy uměleckých děl, ale děti 
zajisté zaujme zrcadlový labyrint. I dospělé překvapí náročnost průchodu tímto bludištěm.  
http://www.uvalno.cz/obec-1/rychta-zrcadlovy-labyrint/  
Otevírací doba: Duben, květen, červen a září, říjen – jen o víkendech a volných dnech 10-17 hodin, Červenec a srpen 
každý den 10-17 hodin, Listopad, prosinec, leden, únor, březen – zavřeno. 
Tel.: +420/ 595 176 278           GPS: 50.0470525N, 17.7445972E 
 
Zámek Hradec nad Moravicí 
Nad městečkem Hradec nad Moravicí se vypíná původní raně středověký hrad, který má dnes empírovou podobu. Dle 
legendy se zde setkal svatební zástup knížecí dcery Přemyslovce Boleslava I. Doubravky s poselstvem prvního polského 
knížete Měška I.. Poslední šlechtičtí majitelé zámku, hrabata Lichnovští, byli velkými milovníky umění. Díky tomu zde 
pobývali např. Ludwig van Beethoven, Ferenc Liszt a jiní význační umělci.  
Dva prohlídkové okruhy vás provedou přepychově zařízenými pokoji nebo výjimečně vybavenou knížecí galerií. Projít se 
můžete i rozsáhlým zámeckým parkem. 
https://www.zamek-hradec.cz/cs  
Tel.: +420 553 783 915           GPS: 49.8639653N, 17.8742094E 


