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Projekt „Beskid Śląski - společné dědictví. Slezské Beskydy - společné 
dědictví” spolufinancovaných Evropskou unií v rámci programu Interreg 
V-A Republika Česká – Polská.

Polsko-České Výpravy je program, který povzbuzuje k poznání 
dědictví Slezských Beskyd díky trasám mezi Brennou (PL), 
a Bystřicou (CZ). Během cesty turista navštěvuje zajímavá místa 
zobrazující historické, přírodní a krajinné hodnoty tohoto regionu. 
Existují tři různé trasy: automobilová, cyklostezka a pěší. Pro 
každou trasu byly připraveny čtyři otázky. Poskytnutí správných 
odpovědí po cestě danou trasou opravňuje k obdržení ceny. 
Myšlenkou programu je také pozvání k návratu do oblasti 
slezských Beskyd a cestování jinými cestami. Za cestování 
po všech trasách se uděluje speciální cena. Pojďte se pobavit!



a) jehněda, líska, tis, řebříček, obilí, oves, chmel 
b) jehněda, líska, tis, vrba, rákos, zimostráz, jalovec
c) jehněda, líska, tis, vřes, brusnice, třezalka, vratič 

TRASA „A” PĚŠÍ

1. Z jakých 7 rostlin se skládala tradiční velikonoční bernská palma? 
Odpověď najdeš na výstavě, která se nachází v domě bylinek „Przytulia”

2. Jak zní nadpis nacházející se na kameni umístěném na hoře
Równica na památku tajných evangelických bohoslužeb?
Odpověď najdeš na kameni na hoře Równica

3. Jak se jmenoval chudý kovář z legendy o spících rytířích?
Odpověď najdeš na informační tabuli na rytířské stezce nedaleko Čantoryje 

4. Co se nachází v přímém sousedství Muzea v Bystřici? 
Odpověď najdeš před muzeem, stačí se podívat kolem sebe

TRASA „B” CYKLOSTEZKA

1. Který z druhů netopýrů žijících v Observatoři v Brenné
je nejmenší?
Odpověď najdeš na informační tabuli, která se nachází v observatoři

2. V areálu Včelího městečka se nachází pamětní  tabule,
komu je věnovaná?
Odpověď najdeš v areálu Včelařského Městečka

3. Kolik historických pecí se nachází ve Vendryni? 
Odpověď najdeš na místě, stačí se podívat kolem sebe

d) jehněda, liska, tis, klokoč, lípa, barvínek, bez černý

a) Víra je největší bohoslužba
b) Zde konaly se tajné evangelické bohoslužby
c) Místo evangelických bohoslužeb v letech 1654 až 1709
d) Zde konaly se evangelické bohoslužby v letech 1665 až 1714

a) Vrápenec malý b) Netopýr černý
c) Netopýr vodní d) Netopýr Ušatý

a) Gawlas b) Niedoba c) Kraus d) Wawrosz

a) S. Czelowi b) B. Fankowi c) W. Kuli d) J. Gajdaczowi

4. V jaké vzdálenosti od kostela sv. Mikuláše v Nýdku se nachází
hřbitov? 
Odpověď najdeš, když budeš u kostela

TRASA „C” AUTOMOBILOVÁ

a) dva b) tři c) čtyři d) pět

a) cca. 200m b) cca. 50m c) hned vedle d) cca. 500m

1. Chlebová Chata je skanzen, ve kterém je několik dřevěných
budov, která je nejvyšší?
Odpověď najdeš na místě, stačí se podívat kolem sebe

2. Jaký typ stromů je charakteristický pro Istebnu?
Odpověď najdeš v Lesní Středisku Ekologické Výchovy

3. Kostel Povýšení Svatého Kříže v Bystřici je filiální kostel jiné
farnosti, které?
Odpověď najdeš v budově kostela  

4. Na budově Muzea Třineckých železáren je erb, co představuje? 
Odpověď najdeš na fasádě budowy

a) věž b) hlavní budova c) větrný mlýn d) kaple

a) smrk b) jedle c) borovice d) modřín

a) Božího Těla v Jablunkově
c) sv. Jana Křtitele v Nýdku

b) kříž v kruhu a korunu c) orla

b) sv. alberta v Třinci
d) sv.Kateřiny ve Vendryni

d) lopatu a kosua) raka

a) kostel b) hotel c) nádraží d) škola
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