
Turistické cíle v Moravské bráně chystají novinky
Společná propagace se osvědčila

Moravská brána je známým geografickým pojmem na mapě naší republiky a zároveň 
pradávnou migrační stezkou. V tomto asi 40 km dlouhém údolí mezi Oderskými a 
Hostýnskými vrchy a v jeho nejbližším okolí se skrývá řada unikátů a lákavých objektů 
turistického ruchu. Jejich správci spolu se zástupci místní samosprávy již několik let
propagují společně své aktivity ve volném sdružení právě pod názvem „Moravská 
brána“.

Své síly spojila všechna tři města tvořící osu Moravské brány – Přerov, Lipník nad Bečvou a 
Hranice, dále Lázně Teplice nad Bečvou a také klasické turistické cíle – Muzeum 
Komenského v Přerově, hrad Helfštýn a Zbrašovské aragonitové jeskyně. Po několika letech 
se ukazuje, že zvolená forma spolupráce přináší své ovoce, pro turisty je malá spádová oblast 
snáze uchopitelná než uměle vytýčené velké regiony bez přirozených hranic. Návštěvníci 
vítají, když se jim například při prohlídce hradu Helfštýna dostane doporučení k návštěvě 
Hranické propasti nebo Památníku lovců mamutů v Předmostí u Přerova. Vše v dosahu      
40 km, což je běžná dojezdová vzdálenost pro výlety autem, vlakem i na kole. Turista tak 
může v Moravské bráně strávit třeba celý týden a stále má co objevovat.

Jednotlivé subjekty cestovního ruchu připravily pro turistickou sezónu 2012 také řadu 
novinek:

Město Přerov
Dne 8. května se uskuteční oslavy Dne vítězství. Kromě pietní akce u památníků na 
městském hřbitově, u památníku letců a pomníku Rudoarmějce bude další program 
pokračovat slavnostním otevřením Tyršova mostu a křtem nového DVD „Příběh jednoho 
z výjimečných míst v Přerově“. Z bohatého doprovodného programu prozradíme jen malou 
ochutnávku: mažoretky, koncert, přehlídka veteránů nebo ukázky hasičské a policejní 
techniky. I v letošním roce v druhém srpnovém víkendu ožije centrum města Přerova. Na 
Svatovavřineckých hodech nebudou chybět hudební a taneční vystoupení, středověký 
jarmark, historický průvod městem nebo hodová mše v kostele svatého Vavřince. V tomto 
roce se opět v Přerově představí umělci z partnerských měst v Polsku, na Ukrajině, 
Slovensku nebo v Holandsku. Další tradiční a mezinárodně známou akcí je již XXIX. ročník 
Československého jazzového festivalu, který se uskuteční ve dnech 18. – 20. 10.
www.prerov.eu, www.csjf.cz

Město Hranice
Na letošní sezónu bude pro turisty opět k dispozici průvodcovská služba po historickém 
centru města (červen – září). Projdete se  místy, kde dříve bylo obydlí kata, mučírna či 
městské lázně, zájemci o širší okruh mohou navštívit tajemná zákoutí židovského hřbitova. 
Od května do října mohou návštěvníci vystoupat na radniční věž, která je stále oblíbenější
atrakcí. Novinkou je také v pořadí již šestý tématický leták, tentokrát zaměřený na vojenské 
ústavy a historii vojenství v Hranicích. Milovníci koní a krásné přírody ocení nové 
hipostezky na Potštátsku,  dokončené v r. 2011. Jedná se o 31 km dlouhou stezku, na které se 
nachází 5 odpočivadel s úvazišti propojující tři koňské farmy: na Boňkově, Středolesí a
Kovářově. K projížďce na kole láká cyklostezka Bečva, jejíž značení se stále zdokonaluje. 
Nejen pro rodiny s dětmi je pak k dispozici moderní aquapark s vodními atrakcemi, 
tobogánem a v letních měsících s venkovním koupalištěm.
www.mic.hranet.cz



Město Lipník nad Bečvou
Již více než rok je v západním zámeckém křídle v provozu galerie Konírna, která byla vloni
rozšířena o výstavní prostor Na Patře, kde se realizují doprovodné výstavy. V roce 2012 
bude návštěvníky lákat například výstava o mistru černého řemesla Alfredu Habermannovi, 
výstava soch českého umělce Michala Gabriela či expozice o železnici, připravovaná ke 170. 
výročí příjezdu prvního vlaku do Lipníku nad Bečvou. Oslavy tohoto jubilea budou také 
nosným tématem zářijových Dnů evropského dědictví. Kromě otevřených památek a 
komentovaných prohlídek města si mohou návštěvníci užít jízdu autovláčkem či bohatý 
doprovodný program. Renesanční zvonice, jeden ze symbolů města, dostala na konci roku 
2011 nový kabát. Renovovány byly také sluneční hodiny na zvonici, které byly navíc 
doplněny o kalendárium. Na jaře bude poblíž zvonice instalována informační tabule 
s návodem, jak na slunečních hodinách odečítat čas a datum. Pro návštěvníky města byla 
rozšířena nabídka sportovních možností o travnatý tenisový kurt, který provozuje TJ 
Tenisový klub Lipník nad Bečvou, a o minigolfové hřiště, které se nachází v areálu penzionu 
a restaurace Fantasy. Od poloviny června do konce září bude probíhat již 8. ročník 
exteriérové výstavy kovaných plastik s názvem Kov ve městě, letošní ročník je plánován 
jako průřezová výstava českých výtvarníků pracujících v kovu. 
www.mesto-lipnik-cz

Lázně Teplice nad Bečvou poskytují špičkovou kardiorehabilitaci i služby pro každého, kdo 
si chce poléčit zdravotní neduhy, odpočinout a načerpat energii. Hlavním léčebným prvkem 
se již v dávných dobách stala minerální voda obohacená oxidem uhličitým. Koupele v 
kyselce jsou jedinečným přírodním prostředkem pro rozšiřování cév a snižování krevního 
tlaku. Nejen koupele, ale i pestrá paleta masáží, zábalů a dalších procedur tvoří skladbu 
léčebně-relaxačních pobytů. V lázních je možné zažít extrémní mráz v poláriu Arktika, ale 
také příjemný tropický déšť v útulném wellness centru. Nezapomenutelné dojmy zanechají 
ájurvédské procedury poskytované rodilými Indy. Od dubna bude sanatorium Janáček vítat 
hosty v nových prostorách recepce  i  balneoprovozu, své první návštěvníky přivítá  také 
zmodernizovaná kavárna. Od letních měsíců bude pro lázeňské hosty i ostatní návštěvníky
uvedena do provozu bowlingová dráha. V sobotu 12. 5. se uskuteční tradiční Otevření 
lázeňské sezóny s bohatým doprovodným programem a za účasti tváře lázní, herečky paní 
Zlaty Adamovské. 15. 9. se Lázně Teplice nad Bečvou a.s. připojí k oslavám světového Dne 
srdce. V náplni celodenní akce nebude kromě kulturních vystoupení chybět ani osvětový 
program. Všechny akce jsou přístupné široké veřejnosti.
www.ltnb.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně 
Již druhým rokem návštěvníci stále více využívají možnost prohlédnout si jeskyně už od 
února, a to ve všední dny dvakrát denně. Plná sezóna se letos rozběhne od soboty 31. března.
Prohlídku podzemních prostor obohatí od července do října tradičně výtvarné umění, 
tentokrát půjde o kolektivní výstavu sochařských děl. Na loňský pilotní projekt „Didgeridoo 
v jeskyni“ letos naváže mezinárodní hudební putování zpřístupněnými jeskyněmi ČR „Cave 
Beat“, a v jeho rámci se ve zbrašovském podzemí 26. 5. uskuteční koncert hudební skupiny 
Docuku. Jeskyně jsou nejteplejšími zpřístupněnými jeskyněmi u nás s příjemnou teplotou 
ovzduší kolem 14 °C, jejich prohlídka trvá asi 50 minut a lze ji vhodně spojit s procházkou 
teplickými lázněmi a návštěvou nedaleké Hranické propasti. Z přírodovědného hlediska jsou 
jeskyně evropským unikátem s jedinečnou výzdobou a specifickým mikroklimatem.               
www.caves.cz, www.jeskynecr.cz, www.cave-beat.org



Hranická propast leží nedaleko lázní Teplic n.B. na vrchu Hůrka a s celkovou hloubkou 
289,5 m je nejhlubší propastí ČR. Je jedním ze zastavení naučné stezky Národní přírodní 
rezervací Hůrka vedoucí od autokempu v Hranicích k železniční stanici Teplice n. B. Propast 
je k nahlédnutí volně přístupná a budete-li mít štěstí, možná při vaší vycházce narazíte i na 
potápěče, kteří zde pravidelně provádějí průzkum zatopených částí. Počátkem ledna 2012 se 
podařilo polskému potápěči Krzystofu Starnawskému posunout hloubku dosaženou 
člověkem na 196 m.
www.hranickapropast.cz

Muzeum Komenského v Přerově připravuje pro rok 2012 řadu zajímavých výstav a akcí. 
Hned z kraje roku bude zahájena výstava ke 100. výročí potopení Titaniku. Výstava bude 
končit 14. dubna, tedy po sto letech na den přesně od doby, kdy ke katastrofě došlo. 
Návštěvníky čeká noční prohlídka s doprovodným programem. Pilotním projektem letošní 
sezóny bude oslava 140. výročí založení pivovaru Zubr. Muzeum se k této akci připojí 
výpravnou výstavou, na které bude k vidění autentický pivovarský dvůr, exponáty 
dokumentující distribuci piva a závěr představí konečný produkt a jeho spotřebitele – kde 
jinde než v hostinci. V letních měsících proběhne fotografická výstava Umění z času lovců, 
zaměřená na světoznámou archeologickou lokalitu v Předmostí u Přerova, doplněná o 
nejcennější nálezy – pravěké sošky, rytiny v kosterním materiálu apod. „Pernštejnský rok u 
nás“ bude prezentován odbornou konferencí a novým unikátním modelem hradu Helfštýna
právě z pernštejnského období. Osobu významného přerovského fotografa Františka Totha 
připomene obsáhlá biografická výstava ve druhé polovině roku. Závěr sezóny bude věnován
perlám muzea, tedy výstavě toho nejzajímavějšího, nejkurióznějšího a nejcennějšího, co 
Muzeum Komenského ve svých sbírkách vlastní. Ze stálých akcí nebude chybět Muzejní 
noc, celá řada populárních i odborných přednášek, stejně jako hrané noční prohlídky na 
konci roku. 

Ornitologická stanice ORNIS letos oslaví rok netopýra dlouhodobou výstavou 
s jednoznačným názvem „Netopýr“ a neopomene ani velmi oblíbenou zahradní slavnost 
v prázdninových měsících. 80 let od založení Moravského ornitologického spolku připomene 
stejnojmenná výstava v prostorách přerovského zámku na konci roku.
www.prerovmuzeum.cz

Hrad Helfštýn
V roce 2012 si na Helfštýně opět přijde na své mnoho cílových skupin návštěvníků. Kromě 
tradičních akcí spojených s uměleckým kovářstvím se mohou těšit i příznivci hudby, sportu, 
psích mazlíčků či žonglérských dovedností. Jakmile se v dubnu rozběhne sezóna, nějaké  
zpestření se bude konat téměř každý víkend. 7. až 9. dubna proběhne bohatý program k 
velikonočním svátkům. První květnovou sobotu 5. 5. bude Helfštýn hostit největší závod 
horských kol Author Šela Marathon. Dva týdny poté 19. až 20. 5. zaplní všechna hradní 
nádvoří šermíři a skupiny living history na Festivalu vojenské historie. Mezi tradiční hudební 
setkání již patří Rockový Helfštýn, letos se koná 16. června. V červenci proběhne jubilejní 
20. ročník Hradního bálu, tentokrát bude maškarní. Poslední srpnový víkend ovládnou po 
jednatřicáté veškerá zákoutí hradu kovářští mistři z celého světa. Hefaiston, spojený se 
stovkami vystavených kovářských prací, kováři předvádějícími své umění před zraky 
návštěvníků a s pestrým programem, se uskuteční 25. a 26. srpna.  Jako novinka pro letošní 
rok proběhne Dětský den, a to 2. června s divadlem Tramtárie pro nejmenší návštěvníky. 
Svou premiéru budou mít noční prohlídky zaměřené na helfštýnské pověsti, legendy a 
strašidla. Tato příjemná tečka za sezónou proběhne 6. října.
www.helfstyn.cz
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