
Tipy výletů pro zdravotně 
postižené na Bruntálsku 

 

Zámek Bruntál                 
 
 
Adresa:  Zámecké náměstí 7, Bruntál 
Tel.:  554 717 947, 554 717 949 
Email: muzeumbruntal@iol.cz 
Otevřeno:kvě ten-září :úterý-nedě le 9:00-17:00 
Duben, ř í jen: sobota, nedě le 9:00-17:00. 
Vstupné:  zámek   dospě l í  70 Kč; dět i 6-15 let, studenti, důchodci, invalidé  40 Kč.  
muzejní expozice dospě l í  20 Kč, dět i  6-15 let, studenti, důchodci, invalidé 10 Kč.  
 
Expozice: 
Zámecké expozice – 26 zámeckých sálů a zámecká kaple zdobené cennými 
rokokovými nástěnnými malbami s původním mobil iářem z 18. až 20. století vysokých 
umě leckohistorických a výtvarných kvalit, významná obrazárna, zbrojnice a knihovna. 
 
Zajímavosti: 
Auto Picolo – 1904, přechodný typ mezi kočárem a automobilem, jediný exemplář  
tohoto typu v ČR. Možnost prohlídky technické památky  - Mlýnský náhon.  
 
Zámecký park: 
Vznik je datován do 16. století. Rozloha je více jak 2,5 ha. V polovině  17. století 
založil Řád německých rytířů  pravidelnou zahradu. Barokní úprava se zachovala 
u průčelí zámku, ostatní plocha je ponechána jako přírodně  krajinářský park. V parku 
se nachází zbytky bývalých městských hradeb, přízemní salla terrena z r. 1894, bašta 
a 11 plastik, většinou pískovcových soch z přelomu 18. a 19. století.  
 
Muzejní expozice: 
Př íroda Bruntálska, Řemeslo má zlaté dno 
 
Bez bariér jen výstavní síně  a kaple v přízemí objektu, zámecké nádvoř í, parky. 
  
Více informací na www.bruntal-zamek.cz 
 
 



   
 
Adresa:  Linhartovy u Města Albrechtic 
Tel.: 554 652 241, 728 323 270 p. Hrubý 
Otevřeno: červenec-srpen 2009 pátek až nedě le od 11:00 do 17:00a září 2009 sobota 
a nedě le od 11:00 do 17:00 
Vstupné: dospě l í  40 Kč, dět i  20 Kč . 
 
Expozice v roce 2009: 

•  Lahve, f lašky, sklenice  
•  Zvony, zvonky, zvonečky  
•  Expozice 900 plyšových medvědů   
•  Expozice poštovnictví - muzeum Praha  
•  Expozice akordových citer  
•  Zámecká zbrojnice 

 
Linhartovský zámek byl vybudován v druhé polovině 16. století přestavbou linhartovské tvrze na 
renesanční sídlo a za dobu svojí existence několikrát zchátral, aby byl v současnosti postupně 
rekonstruován   
 Zámek naleznete na půli cesty mezi Krnovem a Městem Albrechticemi. K zámku patří také zámecký 
park, který je volně přístupný veřejnosti – nachází se v něm řada vzácných dřevin a keřů.  
 
Novinka: 
Možnost zajist it si svatební obřad! 
 
V objektu výtah. 
 
Více informací na www.zameklinhartovy.cz 

 
    



Osoblažská Úzkokolejka          
 
Nostalgické jízdy parním vláčkem s historickými vozy !  
 Jezdí ze stanice Třemešná ve Slezsku do stanice Osoblaha (trať č íslo 298). 
 
Kontakt na přepravce :  Olpas Moravia s.r.o., Bruntálská 2, 794 01  Krnov 
 
Tel.:  972 759 180, 602 719 697. 
 
Provozní dny: Soboty a Nedě le od 20.6 do 30.8. 2009. 
 
Odjezd ze stanice Třemešná v 10:45, pří jezd do Osoblahy 12:35. 
 
Cesta zpě t z Osoblahy v 14.45, př í jezd do Třemešné v 16.46. 
 
Nový cyklovagón a také  vagón uzpůsobený pro přepravu vozíčkářů.  
 
Ceník jízdného: 

typ  jednosměrný obousměrný
celý 80 Kč  140 Kč 

 poloviční 40 Kč  70 Kč 
rodinný 180 Kč  330 Kč 

zavazadlo 20 Kč    
fotopoplatek  20 Kč    
 
Dě t i  do 6-t i  let jsou převáženy zdarma. 
Na poloviční jízdné mají nárok dět i do 15-ti let, osoby starší 70-ti let a držitelé průkazů  
ZTP a ZTP-P. 
Rodinné jízdné platí pro dva dospě lé a dvě dět i  do 15-ti let. 
 
Více informací na www.osoblazsko.com 
 
 

 
 
 



Hrad Slovinec                                
 
Adresa:  Autopošta, Sovinec, Bř idl ičná 
Tel.: 554 295 113  
Email: sovinec@sovinec.cz 
Otevřeno: červenec-srpen 2009 úterý až nedě le od 9:00 do 18:00 a v září  2009 úterý 
až nedě le  od 9:00 do 17:00. 
Vstupné: dospě l í  60 Kč, dět i ,  důchodci 30 Kč.  
 
Expozice: 
Expozice lesnické školy na Sovinci a expozice drobností z historie hradu – jsou 
instalovány v bývalých konírnách. V purkrabství se nachází expozice cínu a zbraní.  
 
Program na léto 2009:  
18. a 19.7. 2009  
Za čest krále – celodenní historická akce.  
9,15 – 23h. Sovinec v temné době války tř iceti leté.  
Život v obleženém hradě s ukázkou dobývání, řemesel a výstavou zbraní. Ve 13,00 
bitva. 
 
1. a  2.8. 2009  
Trable vodníka Mařenky – netradiční vodnické prohlídky  
9,15 – 20h. Vodníkův příběh vyprávěný během prohlídky hradu. 
 
8. a  9.8. 2009  
Past na medvěda – celodenní historická akce  
9,15 – 19h. Lesnické slavnosti. Sokolníci př i  výcviku dravých ptáků .  
Včelař i  a řezbář i  př i  práci. Výstava loveckých trofejí. 
 
22. a 23.8. 2009  
Hodokvas rytíře Kobylky – akce roku.  
9,15 – 24h. Tradiční historicko-řemeslný jarmark s dobovou kuchyní a právem útrpným.  
V sobotu zakončeno ohňostrojem.  
 
Více informací na www.sovinec.cz 
 
Bez bariér pouze po páté nádvoří. 
 

 
 


