
  
  TISKOVÁ ZPRÁVA 

  5. 8. 2021 

Pro další informace kontaktujte: Bc. Jana Jalůvková, +420 723 982 003, jana.jaluvkova@cerna-louka.cz,  

 

 
 
Tisková zpráva, Ostrava, 5. 8. 2021. 
  
Cílety na hradě, to je víkend s unikátními turistickými cíli na Slezskoostravském hradě. 
  
Cílety (cíle a výlety) proběhnou ve víkendovém termínu 14. – 15. 8. 2021 od 9:00 - 17:30. 
Tedy ve standardní otevírací době Slezskoostravského hradu. Návštěvníkům se 
představí projekt Krajina břidlice, který je součástí Technotrasy. Krásy podzemí přiblíží 
Správa jeskyní české republiky a k návštěvě jedinečných památek České republiky 
pozve sdružení České dědictví UNESCO. Během tohoto víkendu probíhají také 
komentované prohlídky hradu s průvodcem. Vše k dispozici v rámci běžného 
vstupného. 
 
„Přemýšleli jsme, jak přiblížit zajímavá turistická místa v České republice návštěvníkům, 
kterým jsme je letos nemohli představit během veletrhu Dovolená. Z důvodů opatření se 
veletrh Dovolená na jaře neuskutečnil, neváhali jsme a ve spolupráci s vystavujícími jsme 
připravili pro návštěvníky Slezskoostravského hradu víkend plný přitažlivých a jedinečných 
turistických tipů neboli jednoduše akci Cílety na hradě. A proč Cílety? S nápadem přišla naše 
kolegyně Jana, asi to nemyslela ani vážně, ale nám to přišlo milé a vlastně i výstižné. 
Přinášíme tedy cílety nejen na prázdniny, ale i podzimní víkendy.“ Řekla manažerka akce 
Denisa Ježková. 
 
Během Cíletů se představí jedinečný projekt Krajina Břidlice, která je součástí Technotrasy 
– projektu, který unikátními zážitky připomíná technickou a řemeslnou vyspělost severní 
Moravy a Slezska. Návštěvníky určitě zaujme možnost vyzkoušet si, jak se štípe břidlice nebo 
jaké tóny vznikají při hře na břidlofon. Seznámí se s historií hlubinných břidlicových dolů v 
oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrších a také získají informace, které břidlicové doly 
jsou zpřístupněné veřejnosti. 
Zajímavým lákadlem budou také dvě výstavy: výstava velkoplošných tisků a výstava báňské 
záchranářské techniky.  Na zvídavé děti čeká geologická poznávačka a fotokoutek. 
 
Krásy podzemí České republiky představí Správa jeskyní České republiky. Návštěvníci se 
dozvědí, o které jeskyně pečují a čím jsou zajímavé a jedinečné. Třeba se právě během Cíletů 
na hradě rozhodnou navštívit některé ze 14 zpřístupněných jeskyní v České republice. 
Nadzemní krásu České republiky přijede představit sdružení České dědictví UNESCO. 
Projekt, který prezentuje spoustu krásných míst, ale také tradice a hodnoty naší společnosti. 
Jsme rádi, že na Seznam světového dědictví UNESCO byly nedávno připsány také Slavné 
lázně Evropy a Jizerskohorské bučiny. 
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Hrad s průvodcem 
Celé léto jsou na hradě připraveny komentované prohlídky s průvodcem (včetně víkendu s 
Cílety na hradě). Návštěvníci se každou celou hodinu mohou této komentované prohlídky 
zúčastnit a dozvědět se od průvodce zajímavosti ze sice pochmurné, ale poutavé historie 
Slezskoostravského hradu. 
Komentované prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupného na hrad, probíhají vždy v celou hodinu 
od 10 do 16 hodin a začínají u stromu na nádvoří (poslední prohlídka je v 16 hodin). 
  
Vstupné:  
60,-     plné 
40,-     zlevněné (děti 6-15 let, studenti 16-26 let, senioři od  63 let, držitelé TP, ZTP a ZTP/P 
160,-   rodinná vstupenka (2 dospělí + 3 děti do 15 let) 
Platí VIP karta 2021. 
 
Více informací o akci www.slezskoostravskyhrad.cz, www.dovolenaostrava.cz a na FB 
události Cílety na hradě. 
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