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úvodní slovo
Název Paskov se poprvé objevuje před sedmi a půl stoletím v závěti olomouckého biskupa
Bruna ze Schaumburku. Historie této lokality byla velmi složitá a to nás staví před nelehký úkol
poznat své kořeny, vyrovnat se s nimi a čerpat z nich dál. Především bouřlivý vývoj minulého
století spojený s rozvojem průmyslu, dvěma světovými válkami, změnami majetkových
poměrů a celého sociálního zřízení měnil tvář sídla i krajiny. Měnil také vnímání hodnot,
včetně vztahu k místu. Měnil též samotné povědomí, s jakým byl Paskov přijímán okolím.
Objevování zapomenutých dějin však s sebou přináší i potřebné sebevědomí a daleko větší
otevírání se světu. Paskov se stal sídlem Regionu Slezská brána, který sousedí na východě se
Slovenskou republikou a na západě s Ostravou a žije v něm okolo 33 tis. obyvatel. Spolupracuje
s partnery v Polsku i na Slovensku, rekonstruuje a společensky oživuje zámecký areál, buduje
novou infrastrukturu služeb pro občany, podporuje občanské iniciativy a snaží se propagovat
navenek a přilákat tak domácí i zahraniční návštěvníky.
Mění se povědomí o něm. Už není jen průmyslovým sídlem spojeným s těžbou uhlí, výrobou
celulózy nebo stavebních prefabrikátů, ale také místem, kde stojí zámek, kde se pořádají
výstavy nebo jiné společenské akce, místem, které žije a chce žít svým a zároveň moderním
stylem.
Jsou zde přítomny tři navzájem se prolínající a doplňující lidské potřeby – poznání, pohoda
a odpočinek – a vybízejí k návštěvě tohoto veřejností zatím příliš neobjeveného místa.
Následující publikace se proto věnuje postupně různým místním fenoménům. Na krátké
texty navazují především reálné fotografie obvykle uvedené názornou mapou lokalizující
jednotlivá místa. Jak se však na centrum širšího regionu patří, nezapomíná Paskov ani na
památky, přírodu nebo jiné zajímavosti ve svém okolí.
Co říci více? Přijďte se podívat do Paskova, přijďte v pohodě užít nové poznání i potřebný
odpočinek.
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Paskovské poznání

Zámek, sochy, církevní památky a turistika
Dlouhou a bohatou historii Paskova připomíná řada zajímavých památek. Dominující je
zámecký areál, který návštěvníka uvítá na ulici Nádražní budovami předzámčí, zámecké vily
a barokními sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Šebestiána. K samotné budově
zámku se dostaneme vchodem v předzámčí nebo vstupní bránou do parku, která se nachází
jen sto metrů východně od něj a je celodenně otevřená. Nová fasáda severního a východního
křídla dodává objektu příjemný vzhled a vybízí k návštěvě interiéru. Stálé expozice jsou
věnovány paskovské historii, erbům držitelů panství a zámeckému parku, kde zvláštní
pozornost patří jeho správci z období 2. poloviny 19. století – významnému entomologovi
Edmundu Reitterovi. Několik prostor je vyčleněno také pro proměnné výstavy, ze kterých
vyniká především Zámecká galerie v chodbách prvního patra.
Park v okolí zámku byl vybudován v 19. století nejprve ve francouzském a poté v anglickém
stylu. Skupina soch řeckých bohyň Athény, Niké, Tyché a Eris před zámkem doplněná o sochu
bájného hrdiny Herkula na ostrůvku toku Říčky je zde pozoruhodným a pro pomezí severní
Moravy a Slezska výjimečným uměleckým ztvárněním odkazu antické mytologie.
V parku se nachází také pomník připomínající jednoho z osvoboditelů Paskova V. I. Kirilova.
Další zajímavý pomník na ul. Nádražní, v sousedství zámeckého areálu při mostu přes
Olešnou, je věnovaný místnímu oddílu skautů. V jeho blízkosti – na domu č. p. 38 – visí
pamětní deska připomínající Edmunda Reittera, který v tomto domě žil.
Při prohlídce Paskova nelze pominout také návštěvu Náměstí se sochou svatého Floriána.
Za pozornost stojí rovněž církevní památky, ze kterých vynikají barokní budovy kostela
svatého Vavřince a k němu náležející fara.
Zájemcům o hlubší poznání slouží stylově řešené tabule „Zajímavosti z historie Paskova“
propojené účelovou turistickou značkou do 4,5 km dlouhého okruhu.
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Celkový pohled na zámek a předzámčí z paskovského parku

Barokní vila v areálu zámku
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Předzámčí z ulice Nádražní

Atrium v přízemí zámku

Erby držitelů Paskova

Zámecká galerie – prostory vernisáží

Galerie Knihovna
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Sluneční hodiny nad vchodem v předzámčí

6

Erb Stolbergů nad vstupem do předzámčí

Detail vstupních dveří

Detail okna ve věži předzámčí

Detail štukové výzdoby interiéru zámku

Erb Mitrovsk ých z Nemyšle

Detail zábradlí v interiéru zámku

Skupina soch antick ých bohyň a lva před východním křídlem zámku

Socha Athény

Socha Niké

Socha lva

Socha Tyché

Socha Eris
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Ostrůvek na toku Říčk y se sochou Herkula v zámeckém parku

Sochy sv. Jana a sv. Šebestiána
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Socha sv. Šebestiána

Socha Herkula

Socha sv. Jana Nepomuckého

Detail sochy Herkula

Detail sochy sv. Šebestiána

Socha sv. Floriána

Budova městského úřadu se sochou T. G. Masaryka

Náměstí se sochou sv. Floriána

Socha T. G. Masaryka
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Památník V. A. Kirilovovi v zámeckém parku

Pamětní deska na památníku skautům

Pamětní deska V. A. Kirilovovi

Památník skautům u Olešné
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Dům č. p. 35, kde žil E. Reitter

Pamětní deska Edmundu Reitterovi na domu č. p. 35
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Kostel svatého Vavřince v ulici Místecké

Borovcův kříž
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Kříž u kostela

Budova fary v ulici Místecké

Kaple v Oprechticích

Borovcova kaple

Kříž u cyklostezk y

Sloup v ul. Kirilovově

Havránkův Kříž

Bývala městská sýpka

Obraz sv. Kryštofa a jeho legenda na odpočívce u cyklostezk y
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Turistické značení informačního okruhu

Informační tabule u cyklostezk y

Informační tabule o Paskově v centru

Značení cyklostezk y

Tabule o mostech přes Ostravici

Návěští na cyklostezce

Tabule informačního systému
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Paskovská pohoda a odpočinek
Příroda, sport, dětská hřiště a kultura

Atmosféru pohody dodávají Paskovu především přírodní zákoutí, četná sportoviště a dětská
hřiště. Nouze není ani o kulturu.
Park v okolí zámku o rozloze 17 hektarů byl díky výskytu chráněného brouka páchníka
hnědého prohlášen za evropsky významnou lokalitu. Romantickou atmosféru nabízí
především jeho severní část se vzácnými dřevinami a vodním tokem Říčka. Jí dominuje
ostrůvek se sochou Herkula. Významným krajinným prvkem západního okraje parku je
řeka Olešná. Četné lavičky pak vybízí k příjemnému posezení v jarním, letním i podzimním
období, ve kterých má park vždy jinou a zároveň podmanivou atmosféru.
Samostatným fenoménem Paskova jsou jeho rybníky. Procházka kolem dvojice rybníků
Kuboň nebo skupiny rybníků při ulici Místecké jsou setkáním s klidnými a zároveň
fotograficky vděčnými lokalitami. Ojedinělým místem je také soutok Ostravice a Olešné
nedaleko areálu dolu Paskov, železničního mostu přes Ostravici a uhelného odvalu, lidově
nazývaného „halda“. Právě zde se setkává původní přirozená krajina a krajina průmyslová
utvářená člověkem v posledních padesáti letech.
Pokud návštěvníci spojují svou pohodu se sportem, nabízí se jim dopravit se do Paskova na
kole po cyklostezce Ostrava-Beskydy, kterou z velké míry využívají také vyznavači pohybu na
kolečkových bruslích. Zájemci o tenis naleznou svůj kurt nejen v centru u Orlovny, ale rovněž
v místní části Oprechtice. Při Orlovně je k dispozici také badmintonová hala. Příznivé zázemí
pro výlety rodinného charakteru dotváří hned několik dětských hřišť, obvykle navazujících
na nějaké restaurační zařízení.
Z desítek kulturních akcí pak vynikají především tradiční Velikonoční a Vánoční jarmarky,
Pohádkový zámek, Dětský den nebo Den spolků. Do nich se často promítá zapojení místních
občanských sdružení, ke kterým patří také spolek Po súsedsku a jeho dětský folklorní soubor
Paskovjanek zabývající se obnovováním folklorních tradic.
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Olešná v zámeckém parku

Místo pro pohodu a odpočinek

18

Vodní mlýnek na toku Říčk y

Květ liliovníku tulipanokvětého

Krása detailu

Léto v zámeckém parku

Barevná krása podzimu

Svědek dlouhověkosti
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Lysá hora

Travný

Smrk
Tanečnice
Palkovické
hůrk y

Ondřejník

Panorama Moravskoslezsk ých Besk yd od Vodárny

R ybník Kuboň
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R ybník Labuťák

Řeka Ostravice při pohledu ze silničního mostu

Soutok Ostravice a Olešné

R ybník Kohut

Olešná při ulici Rudé armády
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Na cyklostezce Ostrava-Besk ydy

Tenisové kurty u Piverny Orlovna

Tenisový kurt při hospůdce Na Hasce v Oprechticích

Hřiště u základní školy

Dětské hřiště v Zahradě setkávání generací

Pláž a dětské hřiště u cyklostezk y

Nová hala u Piverny Orlovna před dokončením (říjen 2017)

Tělocvična základní školy
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Dětské hřiště u hospůdk y Na Hasce

Dětské hřiště u mateřské školy

Dětské hřiště u restaurace Na R ychtě

Dětské hřiště v klidové zóně u Náměstí

Z vystoupení souboru Paskovjanek

Scéna z Pohádkového zámku

Členové folklorního spolku Po súsedsku

Zahájení výstav v Zámecké galerii

Prodejci na velikonočním jarmarku
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Paskovské okolí

Památky, příroda, sport a rekreace
Možnosti pro poznávání a odpočinek nabízí také okolí Paskova.
Zručnost místních tesařů z dob 16. a 17. století připomínají dřevěné kostely v Řepištích,
Sedlištích a Ostravě-Hrabové, které patří do souboru karpatských kostelů severovýchodní
Moravy a Slezska, jediného souboru tohoto druhu v celé České republice. V Řepištích
a Sedlištích je možno navíc požádat o průvodcovskou službu. Totéž platí pro kostel v Šenově,
který je pro svou výjimečnou architekturu hrdě nazýván „Perlou Slezska“. K drobným, ale pro
slezskou část okolí Paskova výjimečným technickým stavbám při zemědělských usedlostech
patří dřevěné větrné mlýnky. Můžeme je vidět ve Václavovicích, Řepištích, Šenově nebo
Vratimově. Vždy jsou doplněny informační tabulí a odpočinkovým inventářem. Historii
připomínají rovněž stálé expozice místních muzeí. Vlastivědný obsah mají v Šenově a v
Sedlištích, technický charakter ve Vratimově (vojenské muzeum Army land) nebo ve Staříči
(hornické muzeum). Z mnoha památníků vyniká památník Osvobozené půdy na Bezručově
vyhlídce v Sedlištích symbolizující selský charakter kraje. Je to také místo s krásným
panoramatickým výhledem na Beskydy.
Své naučné stezky zřídilo Město Šenov nebo městská část Ostrava-Hrabová.
Z přírodních lokalit je možno doporučit návštěvu zámeckého parku v Šenově nebo rybníku
Kamenec v Kaňovicích. Kvalitou řešení však příjemně překvapí i park Petra Bezruče ve
Sviadnově. Z míst na řece Ostravici zaujme Stolbergův jez v Žabni, který byl vybudován
předposledním šlechtickým majitelem paskovského zámku Günterem Stolbergem.
Pestrou nabídku různého sportovního vyžití reprezentuje areál jezdeckého klubu
ve Sviadnově, skatepark a workoutové hřiště ve Vratimově nebo páteřní cyklostezka
Ostrava–Beskydy.
Na závěr nesmíme zapomenout na skutečnost, že v každém městě nebo vesnici v okolí
Paskova se lze také zastavit v hospůdce a obvykle i dobře pojíst.
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Kostel sv. Michaela archanděla v Řepištích

Kostel Všech svatých v Sedlištích

Kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové

Kostel Prozřetelnosti Boží v Šenově

Exponát Šenovského muzea

Lašské muzeum v Sedlištích

Výstavní prostory Šenovského muzea

Hornické muzeum ve Staříči

Muzeum ARMY LAND ve Vratimově

Důlní vozík hornického muzea ve Staříči
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Nový větrný mlýnek ve Václavovicích

Naučná stezka v Ostravě-Hrabové

Naučná stezka v Šenově

Památník Osvobozené půdy v Sedlištích

Panoráma Moravskoslezsk ých Besk yd při pohledu z Bezručovy vyhlídk y v Sedlištích s popisem krajiny

Jez na Ostravici v Žabni

Park Petra Bezruče ve Sviadnově

Zámeck ý park v Šenově

R ybník Kamenec v Kaňovicích
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Na cyklostezce Ostrava-Besk ydy v Řepištích

Areál Jezdeckého klubu Sviadnov
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Dětské hřiště u větrného mlýnku v Řepištích

Lezecká stěna ve Sviadnově

Koupaliště ve Vratimově

Dětské hřiště ve Václavovicích

Dětské hřiště v Sedlištích

Tenisový kurt v Sedlištích

Skatepark a workoutové hřiště ve Vratimově
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Praktické informace
Lokalizace, dopravní spojení, služby a informace
Paskov se nachází na severovýchodě České republiky, v Moravskoslezském kraji, okrese
Frýdek-Místek. Na severu přímo sousedí s Ostravou, jejím městským obvodem Ostrava-Hrabová.
V zámecké vile na ulici Nádražní sídlí regionální instituce – Dobrovolný svazek obcí Region Slezská
brána a Místní akční skupina Slezská brána.
Paskov má velmi dobré dopravní spojení. Z nejbližších měst – Ostravy a Frýdku-Místku – do něj
vedou linky městské hromadné dopravy a prochází zde dálnice D56 (exity 43 a 44). Vedle budovy
kina Panoráma se nachází velké parkoviště, vhodné i pro autobusy. Další parkovací místa jsou před
obchodním střediskem, areálem zámku, komunitním centrem a na paskovském náměstí. Železniční
stanice je vzdálena jen 1,5 km od centra. Paskov je dobře dostupný také z Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které se nachází jen 16 km od něj.
V centru Paskova naleznete zdravotní středisko s lékárnou, obchodní středisko, kino, poštu a městský úřad. Služby stravování poskytují hned čtyři restaurační zařízení. Vedle toho nabízí svou pohostinnost také kavárna i cukrárna. Nechybí ani penzion pro možnost ubytování. Mnohá z těchto zařízení
jsou vybavena rovněž dětskými hřišti a umožňují tak pohodový rodinný výlet s dětmi.
Pro ty, kteří spojují svůj volný čas s aktivním pohybem, jsou k dispozici různá sportoviště. Svou hospůdku, tenisový kurt, výletiště i dětské hřiště má také osada Oprechtice na západním okraji Paskova.
Suvenýry a různé publikace jsou k dostání na městském úřadě nebo na zámku.
Lokalizace jednotlivých důležitých budov a nabízených služeb je zřejmá z mapy centra Paskova nebo
z dalších map této publikace. Jejich seznam je uveden na poslední stránce.
Další informace, včetně aktuálního dění, nabízí webové stránky a Facebook:

www.mesto-paskov.cz | www.slezskabrana.cz
www.facebook.com/slezskabrana/
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