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INSPIRATIVNÍ SEZNAM AKTIVIT  
 

Název Informace, popis Webové stránky Vzdálenost Přibližná cena (vstupné) za žáky 

PLANETÁRIUM OSTRAVA 

Hvězdná obloha v planetáriu, stereoskopická projekce, interaktivní 
exponáty v Experimentáriu, představení pro školy i veřejnost, 
pozorování Slunce a hvězdné oblohy 

http://www.planetariumostrava.cz 
 

37 km 
Ostrava 

Vstupné od 20 - 100,- Kč na osobu, hodinový program + 
experimentárium  

REGIONÁLNÍ MUZEUM 

V KOPŘIVNICI, O.P.S. 

Technické muzeum – sbírka automobilů Tatra,  Muzeum Fojtství – 
dějiny Kopřivnice a přilehlého okolí, Vila Ignáce Šustaly – výstava 
produktů z továrny na výrobu keramiky, majoliky, kočáry, expozice díla 
Zdeňka Buriana, expozice Zátopkových  

http://www.tatramuseum.cz 
 

63 km 
Kopřivnice 

Vstupné 70,- Kč/osoba  
Průvodce 500,- 

GALERIE VÝTVARNÉHO 

UMĚNÍ V OSTRAVĚ 

Výstavy umění, edukační programy pro děti, koncerty, přednášky, 
workshopy, festivaly http://www.gvuo.cz 

25 km 
Ostrava 

Edukační programy  30,- Kč/os  

DINOPARK OSTRAVA 
Ozvučené robotické a statické modely dinosaurů, 3D kino, pavilon 
Cesta do minulosti Země, Paleontologické hřiště 

http://www.dinopark.cz 
8 km 

Ostrava 
Vstupné 100,- Kč/osoba 

ZOO OSTRAVA 
Výukové programy pro děti, soutěže, bezprostřední blízkost živých 
zvířat 

http://www.zoo-ostrava.cz 
20 km 

Ostrava 
Vstupné 80,-/osoba 

DUEL PARK OSTRAVA 
Zábavní centrum v Ostravě – Egypt, Armagedon, záhada z Louvru, 
Tajemné boxy, zábavné kvízy, duely, únikové hry 

http://www.duelpark.cz 
28 km 

Ostrava 
Vstupné 1500,-/6 osob  

LASER ARENA 

Laserová aréna a trampolínová aréna 
http://www.laserarenaostrava.cz 

http://www.enha.cz 
28 km 

Ostrava 

Laser aréna -  lze platit paušálně 
Pronájem na 1h 2600,-Kč, každých další 20 minut za 800,- Kč 
Trampolíny - 110,- Kč/osoba na 1,5 hodiny 

SKALKA FAMILY PARK 
Dětský ráj v Ostravě, atrakce, mini zoo 

http://www.skalkaostrava.com 
35 km 

Ostrava 

Veškeré atrakce v areálu jsou placené a ceny jsou různé. 
Sezóna je rozdělena na zimní a letní. 

WESTERNOVÉ 

MĚSTEČKO 

Animátoři v dobových kostýmech, minizoo, show, divadlo, výlet na 
území Divokého západu 

http://www.westernove-mestecko.cz 
182 km 

Boskovice 

Městečko se v letošním roce otevírá pro veřejnost 27. dubna.  
V měsících květen, červen a září otevřeno  soboty, neděle a 
státní svátky. Vstup do areálu městečka je v těchto měsících  
zdarma.  

PIVOVAR RADEGAST 

Výlet s industriálním zaměřením, výroba piva 
http://www.radegast.cz 

 
35 km 

Nošovice 

Vstupné pro školy 80,- Kč/osoba 
délka prohlídky: 120 min. 
Kapacita ve skupině: 10 – 40 osob 

PERMONIUM 
Zábavní park s příběhem - akce, napětí, soutěže, poučení v prostředí 
bývalého černouhelného dolu, určeno i s programem pro MŠ, ZŠ i SŠ 

http://www.permonium.cz 
 

223 km 
Oslavany 

Ceník pro MŠ i ZŠ, ceny různé dle programu 
Přibližná cena od 120 - 310,- Kč/osoba 

VČELAŘSKÝ NAUČNÝ 

AREÁL 

Naučné programy, soutěže, prohlídky, videoprojekce o životě včel  
http://www.vcelaricifm.cz 

 
45 km 

Chlebovice 

Nabídka pro skupiny (minimální skupina 25 osob): 
Vstupné skupinové + balíčky+ naučné programy dle výběru 
cena od 15,- do 150,-Kč/osoba 
 

LAUDONŮV DŮM 

Interaktivní expozice klobouků a generála Laudona 
Unikátní expozice věnovaná technologickému procesu výroby 
klobouků 

http://www.mestoklobouku.cz 
69 km 

Nový Jičín 

Ceny dle typu vstupenky ZÁKLADNÍ / ZVÝHODNĚNÉ 
Samotné vstupné do expozice NCNJ / Klobouky 
40 Kč /zvýhodněné 20 Kč  
Samotné vstupné do expozice NCNJ / Generál Laudon 
40 Kč /zvýhodněné 20 Kč  
Společné vstupné do expozic NCNJ / Klobouky / Generál 
Laudon 
60 Kč  

http://www.planetariumostrava.cz/
http://www.tatramuseum.cz/
http://www.gvuo.cz/
http://www.dinopark.cz/
http://www.zoo-ostrava.cz/
http://www.duelpark.cz/
http://www.laserarenaostrava.cz/
http://www.enha.cz/
http://www.skalkaostrava.com/
http://www.westernove-mestecko.cz/
http://www.radegast.cz/
http://www.permonium.cz/
http://www.vcelaricifm.cz/
http://www.mestoklobouku.cz/
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ZÁMEK KRAVAŘE 

Zámek, který je nazýván barokní perlou Slezska. Zajímavý doprovodný 
program.   

http://www.kravare.cz 
53 km 

Kravaře 

Duben – Květen 
- otevřeno o víkendech a svátcích 
- v ostatní dny po telefonické domluvě tel: 553 777 971, 

mobil: 605 229 416) 
Červen – Srpen 

- otevřeno denně kromě pondělí 
- dospělí: 40 Kč/děti a studenti do 26-ti let: 20 Kč  

VAGONÁŘSKÉ MUZEUM 

Seznámení s vývojem dopravy od středověku až po století páry, 
historie vagonářského závodu ve Studénce, historická modelová dráha 

https://www.vagonarske-muzeum.cz 
53 km 

Studénka 

Duben - pouze víkend 
Květen - září  

- v pondělí je zavřeno  
- úterý - neděle 10.00 - 16.00  
- Státní svátky 10.00 - 16.00 

Osoby nad 60 let, děti do 15 let 25 Kč/ Dospělý 45 Kč 

VODNÍ MLÝN WESSELSKY 

Ukázka využití přírodních materiálů ve stavebnictví, demonstrace 
využití vodní síly, mlynářství, hospodaření a jiné činnosti na mlýně a 
usedlosti.  

http://www.vodnimlyn.cz 
80 km 
Odry 

 

Děti do 10 let 30,- KČ 
Ostatní děti a dospělí 50,- KČ 
Uvedené ceny jsou za hodinovou prohlídku. 
Mlýn je otevřen celoročně. 

ZÁMEK KARVINÁ 

Historie zámku je spojena především s jeho zakladateli, kterými byla 
knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, 
hraběcím rodem Larisch-Mönnichů. 

http://www.zamek-frystat.cz Karviná 

Cena: 60,- Kč 
Snížená cena: 40,- Kč 
 

SLEZSKOOSTRAVSKÝ 

HRAD 

Výstavy, hradní věž, hradní slavnosti 
http://hrad.cerna-louka.cz 

22 km 
Ostrava 

80,- Kč dospělí 
40,- Kč děti od 3 let, studenti, ZTP 

ARCHEOPARK 

Archeopark nabízí pestrou nabídku aktivit a vzdělávacích programů 
také pro školy a školky. Žákům a studentům jsou k dispozici pracovní 
listy, které je provázejí expozicemi a areálem, a to v doprovodu 
muzejního pedagoga. 

https://www.archeoparkchotebuz.cz 
10 km 

Chotěbuz 

Prohlídky pro veřejnost 
Základní – letní děti do 6ti let zdarma 
dítě od 6 do 15 let 50,- Kč/dospělý 90,- Kč 
Základní – zimní děti do 6ti let zdarma 
dítě od 6 do 15-ti let 30,- Kč/ dospělý 60,- Kč 

DOLNÍ OBLAST 

VÍTKOVICE 

Velký svět techniky, malý svět techniky, Landek 

http://www.dolnivitkovice.cz 26 km 

Různé ceny dle vybraného programu  

UNIPAR 

Výrobce svíček prémiové kvality, od roku 1992 vyrábí zdobené svíčky v 
prostředí malebných Beskyd, v Rožnově pod Radhoštěm. Patří mezi 
přední výrobce interiérových svíček na světě. https://www.unipar.cz/cs 

78 km 
Rožnov pod 
Radhoštěm 

Cena neuvedena. 
Při zájmu kontaktovat tel:  +420 571 653 121 nebo e-mailem: 
pavlina.martinakova@unipar.cz 

Pondělí - Pátek 9:00 – 17:30 

EXPOZICE HISTORIE 

OSTRAVSKÉHO 

VODÁRENSTVÍ - 

BABYLON 

Expozice „Historie ostravského vodárenství - Babylon“, v areálu 
Úpravny vody Ostrava-Nová Ves – vodárenská expozice v srdci Ostravy 
vám nabídne zajímavou exkurzi do počátků zásobování města Ostravy 
pitnou vodou.  

http://www.ovak.cz 
 

https://www.facebook.com/events/3579740
91360703/ 

28,3 km 
Ostrava 

Otevřeno od března do listopadu.  
Vstup zdarma. 
Konkrétní termíny budou zveřejněny před Světovým dnem 
vody, a to v březnu 2019. 

MUZEUM MLEJN - 

OSTRAVSKÉ VODNÍ 

MLÝNY 

Pokud muzeum navštívíte, dozvíte se i ostatních ostravských mlýnech 
a mlýnech v blízkém okolí a jejich historii, způsobech mletí a pod. V 
muzeu si můžete prohlédnout dobové exponáty. Muzeum nabízí 
zpracovaná data rovněž na "CD", které je k dostání v Muzeu. 

http://www.mlejn.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gjPqYl
Qkh20&feature=youtu.be 

23,9 km 

Ostrava 

Objednávky telefonicky: 596136033 
 

TON - VÝROBA 

OHÝBANÉHO NÁBYTKU 

Výroba ručně ohýbaného nábytku. Technologie se používá od roku 
1861. Nyní spojena se současnými nápady designérů. Židle a stoly se 
stávají jedinečným spojením kvality, inovativních tvarů. https://www.ton.eu/cz/exkurze-v-tonu/ 

99,3 km 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Cena 30,-  Kč/osoba 

V případě zájmu o exkurzi kontaktujte: telefonicky 573 325 
594, 606 026 813, e-mailem olga.matyasova@ton.cz. 

http://www.kravare.cz/
https://www.vagonarske-muzeum.cz/
http://www.vodnimlyn.cz/
http://www.zamek-frystat.cz/
http://hrad.cerna-louka.cz/
https://www.archeoparkchotebuz.cz/
http://www.dolnivitkovice.cz/
https://www.unipar.cz/cs
mailto:pavlina.martinakova@unipar.cz
http://www.ovak.cz/index.php?document=817&lang=1
http://www.mlejn.com/
http://www.mlejn.com/
https://www.ton.eu/cz/exkurze-v-tonu/
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VONNÉ SVÍČKY AROMKA 

Aromka - Dětmarovice - Výroba a prodej ručně odlévaných 
aromatických svíček z přírodního materiálu. 

http://svickyaromka.cz 
9,2 km 

Dětmarovice 

Max. pro skupinu 10 - 15 osob. 
Nutno telefonicky předem domluvit: +420 737 025 536  
E-mail: aromka@svickyaromka.cz 
 

BERTYČKY 

Společnost Tyčinky s.r.o. vznikla v roce 2012 a jejím hlavním cílem od 
počátku bylo vytvořit kvalitní, výrazné a chutné tyčinky, které si lidé 
zamilují. 

http://bertycky.cz/ 
6,2 km 

Petrovice u Karviné 

Max. pro skupinu 10 - 15 osob. 
Telefonicky nebo e-mailem předem domluvit: 
+420 596 314 300 nebo +420 725 25 80 89 
Email: info@tycinkysro.cz      

ZÁMEK RADUŇ 

Dvě samostatné prohlídkové trasy vedou knížecím apartmánem, 
reprezentačně-společenskými salóny, dětskými, personálními a 
hostinskými pokoji včetně doprovodných hygienických zázemí. 
Veřejnosti je rovněž přístupná obnovená oranžérie s okrasnou 
zahradou a rekonstruovaná zámecká sýpka s novým návštěvnickým 
centrem. 

https://www.zamek-radun.cz/ 
55 km 

Raduň 

Ceny dle vybraného okruhu.  
Ceny od 25,- Kč – 150- Kč/osoba 

KOFOLA 

Kofola ČeskoSlovensko vyrábí nealkoholické nápoje s péčí a láskou, a 
to hned v osmi závodech na pěti trzích střední a východní Evropy. Ve 
společnosti Kofola probíhají celoročně exkurze. http://firma.kofola.cz/ 

82 km 
Krnov 

Exkurze probíhají na základě předcházející dohody v úterý, ve 
středu anebo ve čtvrtek, vyjma 1. pracovního týdne v měsíci. 
Délka exkurze trvá 45 minut. Exkurze je zdarma a minimální 
počet návštěvníků musí být 10 osob, nejvíce však 25 osob. 

IRISA - SKLENĚNÉ 

VÁNOČNÍ OZDOBY 

Ruční výroba skleněných vánočních ozdob  - exkurze do světa 
křehkosti 
 

http://irisa2.inext.cz/ 
102 km 
Vsetín 

Exkurze probíhají celoročně od pondělí do pátku mezi 9:00 a 
12:00 hodinou. Vstupné pro návštěvníky je 40 Kč. Na exkurze je 
nutné se předem objednat.  
Tel.: 571 484 411 
E-mail: zavod1@irisa.cz 

LETIŠTĚ OSTRAVA 

 

Exkurze na Letišti Ostrava 
Co se děje se zavazadly po odbavení? Kdo uklízí palubu letadla? Dobrá 
zpráva pro všechny, kteří by rádi odhalili tajemství letištního provozu, 
a kterým nestačí odpovědi vyhledané na internetu. Letiště Ostrava, 
stejně jako letiště Praha, nabízí poutavé prohlídky odbavovací a 
příletové haly včetně ukázky práce hasičského záchranného sboru 
letiště. 

http://www.airport-ostrava.cz/cz/ 
44 km 

Ostrava 

1000 Kč (celá exkurze) 
Exkurze probíhají pouze v období od 1. listopadu do 20. dubna 
(pouze v pracovní dny) a je nutné je domluvit předem. 
Maximální počet osob je 30. Minimální věk účastníků je 5 let. 

HYUNDAI MOTOR 

MANUFACTURING CZECH 

S.R.O. 

 

Exkurze v HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH, která 
produkuje 350.000 aut ročně (5 modelů).  
Prohlídky závodu HMMC pro veřejnost i školy jsou pořádány každé 
úterý a dva pátky v měsíci, dopoledne vždy od 8:00 a 11:00, v 
odpoledních hodinách vždy od 13:00. 
cena zdarma 
- Organizované skupiny (např. školy) věkový limit 15 let 
- Na každých 20 žáků / studentů musí jako doprovod přijít nejméně 

1 dospělý způsobilý k právním úkonům 
- Ve sporných případech je nutno věk prokázat např. občanským 

průkazem nebo  průkazem pojištěnce dítěte nebo min. výškou 130 
cm 

- Individuální skupiny (např. rodiče s dětmi) – věkový limit 10 let 

http://www.hyundai-motor.cz/ 
 

35 km 
 

Průmyslová zóna 
Nošovice 

Nižní Lhoty 
 
 

Objednávku exkurze je možné provést výhradně elektronicky.  
Kontaktní osoba: Timotej Ježo z Oddělení interní komunikace. 
Tel.: 596 141 658 
e-mail:  timotej.jezo@hyundai-motor.cz. 

 

https://www.firmy.cz/detail/12731787-aromka-detmarovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12731787-aromka-detmarovice.html
http://svickyaromka.cz/
mailto:aromka@svickyaromka.cz
http://bertycky.cz/
http://firma.kofola.cz/
http://irisa2.inext.cz/
mailto:zavod1@irisa.cz
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/exkurze-na-letisti-praha.aspx
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/exkurze-na-letisti-praha.aspx
http://www.airport-ostrava.cz/cz/
http://www.hyundai-motor.cz/
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TELEVIZNÍ STUDIO 

OSTRAVA 

Chcete se podívat, jak to vypadá v zákulisí televize? Jak se připravují 
zprávy, počasí apod.? Pak je tato exkurze vhodná právě pro vás.  

http://www.ceskatelevize.cz/ts-
ostrava/exkurze/ 

 

26 km 
Ostrava 

 

Termíny pro exkurze jsou do června 2019 vyčerpány. Rezervace 
pro období září – prosinec 2019 budou probíhat od března 
2019. 
Objednávky telefonicky: 556 448 358 nebo e-mailem: 
exkurzeostrava@ceskatelevize.cz 

Zájemcům doporučujeme:  

- kontaktovat studio nejméně 4 měsíce před 
požadovaným termínem exkurze 

- max. počet návštěvníků 30 
- vhodné termíny: úterky, středy, čtvrtky vždy v rozmezí 

9–11 hodin 

URSUS - ZÁŽITKOVÉ 

CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO CHKO BESKYDY URSUS nabízí informace a 
poznatky o CHKO Beskydy, přírodní zajímavosti, krásy Beskyd 
Centrum nabízí - přednášky, besedy, výstavy, filmové večery, výukové 
programy, workshopy, animační programy o přírodovědné oblasti 

http://www.ursuscentrum.cz 
53 km 

Dolní Lomná 

Ceny jsou různé dle vybraného programu, na webu odkaz na 
programy pro školy včetně MAP 
 
cena do 14.000,-/skupinu (21-45 osob) 

NÁRODNÍ 

SUPERPOČÍTAČOVÉ 

CENTRUM 

IT4INNOVATIONS 

Superpočítač Salomon, který je umístěn na VŠB v Ostravě 
 

https://www.it4i.cz/portfolio/2/ 
37 km 

Ostrava 

E-mail: info@it4i.cz  
Telefon: +420 597 329 500, +420 597 329 601 
kontaktovat a domluvit se na konkrétních podmínkách 

MARLENKA 

Výroba produktů od firmy Marlenka 

http://www.marlenka.cz/ 
31 km 

Frýdek Místek 

RECEPCE:  
Tel.: +420 595 177 444  
E-mail: marlenka@marlenka.cz  

PEVNOST POZNÁNÍ 

Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci, v nabídce 
různé programy pro školy  

https://www.pevnostpoznani.cz/ 
112 km 

Olomouc 
 

Ceník pro školní skupiny: 50,- Kč/osoba 
- délka 45 minut, třída je rozdělena na dvě skupiny 
- v ceně je prohlídka jedné ze 4 expozic pro druhou skupinu  
Pokud chcete získat zvýhodněné vstupné pro studenty i 
učitelský doprovod, objednávejte se přímo na pokladně. Tel.: 
585 634 145 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

HÁJENKA 

Svým obsahem se programy dotýkají průřezových témat ŠVP řešící 

globální souvislosti, osobnostní a sociální výchovu a dále pak 

vzdělávací oblasti člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a 

příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce.  

Terénní programy jsou nejčastěji realizovány v lokalitách: Kopřivnice - 
Červený kámen, Nový Jičín - Skalky, Lamberk, Štramberk - Libotín, 
popř. dle domluvy. 

http://www.ekocentra.cz/moravskoslezsky-
kraj/144-278-obcanske-sdruzeni-

hajenka.htm 
60 km 

Ceny jsou různé, záleží na typu vybraného programu.  
Kontakt:  
Eva Arnošt 
tel.: 737 241 355 
e-mail: ekologickavychova@gmail.com 
 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ts-ostrava/exkurze/
http://www.ceskatelevize.cz/ts-ostrava/exkurze/
mailto:exkurzeostrava@ceskatelevize.cz
https://www.it4i.cz/portfolio/2/
mailto:info@it4i.cz

