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12. Cestičkou  

k rozhledně na vrcholu sopky a lodí nebo třeba  

na šlapadle po přehradě Slezská Harta 
 

 

Nenáročný výšlap k rozhledně na Velkém Roudném spojený s nádhernými výhledy 

na okolní krajinu a následný výlet kolem přehrady Slezská Harta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Délka trasy:  1,7 km celkem 

 

 Start i cíl na sjezdu z hlavní silnice na polní cestu (cca 500m za koncem vsi 

Roudno ve směru na Křišťanovice) - zde můžete i zaparkovat 

 Pokud nechcete chodit tam i zpět stejnou cestou, můžete výlet započít u 

kostela v Roudně a jít po místním značení až na vrchol Roudného (jde však 

o vcelku strmou stezku, pro kočárky nevhodné) 

 Cestička z části navazuje i na Naučnou stezku po vulkanitech v Nízkém 

Jeseníku 

 O vsi Roudno a přehradě Slezská Harta se dozvíte spoustu zajímavých 

informací na tabulích umístěných u kostela vprostřed obce 

 

 Krásné panoramatické výhledy na vodní nádrž Slezská Harta i blízké okolí 

 Rozhlednu a kapli na vrcholu vyhaslé čvrtohorní sopky Velký Roudný 

 Přírodní raritu Čertův kámen, opředenou pověstí o souboji  

Pána Boha s Luciferem 

 Kostel sv. Jana Nepomuckého a faru v Karlovci  

- jediné pozůstatky vesnice, kterou  

v r. 1997 zalila voda přehrady Slezská Harta 
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 Na oběd či zmrzlinový pohár v okolí Slezské Harty 

o Farma (Moravskoslezský Kočov 57) - restaurace s venkovním 

dětským hřištěm, tenisovými kurty a bowlingem 

o Penzion U Jelena (Nová Pláň 29) 

o Penzion U Marka (Leskovec nad Moravicí 329) 

Kudy kam:   

 

 z rozcestí u hlavní silnice mezi Roudnem a Křišťanovicemi běžte po zelené turistické 

značce    loukou a později lesem až na vrchol sopky Velký Roudný 

 téměř u cíle si ještě můžete udělat krátkou přestávku a zajít se podívat na od stezky několik 

málo metrů vzdálený Čertův kámen (naučnou ceduli cestou určitě neminete) 

 po dosažení vrcholu kopce se pak stejnou cestou vraťte zpět na rozcestí u hlavní silnice, 

případně můžete sejít stezkou (křížovou cestou) za kaplí – dostanete se ke kostelu na návsi 

 

 

Další tipy v okolí Slezské Harty: 

 

 koupaliště Nová Pláň s rychlým občerstvením 

 Půjčovna lodí a šlapadel  
(Nová Pláň nebo Leskovec nad Moravicí) 

 výlet lodí po Hartě (www.slezskaharta.eu/lod-santa-maria) 

 hráz přehrady (krásné výhledy a bezva místo na projížďku na in-line bruslích) 

 přírodní koupání v přehradě (hezká pláž např. mezi Leskovcem a Rázovou - 

odbočka po asfaltové cestě - dál až k přehradě) 

 přírodní památka Razovské tufity – bývalý lom v obci Rázová 

 vyhaslá čtvrtohorní Venušina sopka a lávový proud u obce Mezina 
 

 

Věděli jste, že přehrada Slezská Harta … 
 

 je nejmladší a nejmodernější přehradou v České republice (její stavba byla oficiálně 

zahájena v roce 1987) 

 její vybudování stálo přibližně 2,5 miliardy korun  

 připomíná svým tvarem čínského draka 

 byla napuštěna v rekordním čase   

- původní odhady hydrologů počítaly s tím, že naplnění nádrže může trvat až 15 let 

- vydatné srážky a s nimi spojené povodně v letech 1996 a 1997 však nádrž zaplnily    

   ze 70%  již během těchto 2 let ! 

 figuruje i v devítidílném seriálu J. Dietla s názvem Velké sedlo a natáčel se zde 

také velkofilm Johanka z Arku (říká se, že místní komparzisté tak přesvědčivě 

bojovali, že se každodenní natáčení neobešla bez četných zranění) 

 dodává užitkovou vodu pro Ostravsko a využívá se pro výrobu energie, jako havarijní 

protipovodňová ochrana, pro chov ryb, sportovní rybolov a rekreaci 


