
VÝLET DO CHLEBOVIC A MÍSTKU 

22. června 2022 

 

Včelařský naučný areál Chlebovice vznikl postupně od roku 1993. V roce 1995 

zde vzniklo včelařské muzeum, skanzen i muzeum Chlebovic.  

V letech 2007-2014 proběhly postupně tři rekonstrukce, vybudoval se naučný včelín a naučná zahrada.  

Kromě „včelařských aktivit“ slouží areál k pořádání akcí obecních spolků, setkávání klubu seniorů a jiných veřejných 

aktivit. Prohlédneme si ojedinělou sbírku medometů,  úlů, včelařských potřeb, patent Marie Terezie. V rámci 

naučných panelů v zahradě se seznámíme s rostlinami, které poskytují včelám pyl, nektar či medovici. Navštívíme  

i včelí obchůdek. 

 

Po příjezdu do Frýdku-Místku se pěšky vydáme přes lávku do Sadu Bedřicha Smetany, kde 

jsou umístěny unikátní lavičky s různými slogany – tentokráte věnovaných historii Místku. 

Podchodem dojdema na náměstí Svobody, kde můžeme navštívit muzeum meteoritů, 

projdeme se kolem kostela Sv. Jakuba a kolem polikliniky na autobus do Chlebovic, kde 

máme zajištěnou prohlídku od 11:30 hod. Po prohlídce je možnost nákupu v malém 

včelařském obchůdku. 

Odjezd: z Ostravy hl.n. Os 3110 v 9:25 hod., Ostrava střed v 9:30 hod.,- příjezd Frýdek Místek v 9:57 hod.  

Do Chlebovic pojedeme autobusem MHD linka 305 na zastávku Chlebovice kostel. V autobuse platí jednotné jízdné 

MHD ve výši 20 kč. Platí zde karty ODIS 

Cesta zpět:  odjezd autobusu: v 13:58 hod – 14:24 hod – FM Os 3151 14:31 – OH 15:02 nebo 

    14:18 hod – 14:44 hod – FM Os 3121 15:01 – OH 15:36 nebo 

    15:15 hod – 15:41 hod – FM Os 3123 16:01 – OH 16:33 

Cena zájezdu: 60 Kč na vstupné, dopravu autobusem si hradí účastník sám. 

Oběd nebude zajišťován, proto si vezměte s sebou svačinku, na místě je možnost si zakoupit kávu. 

Vedoucí zájezdu: Ing Šotola Jaroslav, tel. 602 54 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vstupné s průvodcem : dospělý 60 Kč, dítě, student, důchodce, ZP 40 Kč. 

Otevřeno je v pátek od 13 do 17 hod. 

Po prohlídce se přepravíme autobusem do Místku, kde si 

prohlédneme náměstí, a pokud bude ještě otevřeno (do 

16 hod.), tak i muzeum meteoritů (vstup zdarma) nebo 

kostel sv.Jakuba (do 15 hod.)  

CESTA TAM: 
Z Petrovic autobusem do Dětmarovic – odj. 11:38 hod., 

příj.11:53 h. 

Odjezd vlaku z Karviné hl.n. v 11:59 hod. do Ostravy hl.n. 
Odjezd vlaku z Dětmarovic ve 12:03 hod.do Ostravy hl.n. 
 
Příjezd do Ostravy hl.n. 12:18 hod., přestup na vlak do Frýdku-Místku – odj. 12:25 hod., příj. 12:57 hod.  
Pak přestup na autobus směr Hukvaldy – odj. 13:09 hod. Příjezd do Chlebovic  (kostel) ve 13:33 hod. 
 
V případě zpoždění vlaku: 
Odjezd z Ostravy hl.n. do Frýdku-Místku ve 12:55 hod.,příj. 13:29 hod., přestup na BUS ve 13:33 h. nebo ve 14:02 h. 
 
CESTA ZPĚT: 
Zpět z Chlebovic odjezd autobusem ve 14:18 hod, 15:15 hod. nebo v 15:48 hod. do Místku (poliklinika). 
 Jízdní doba 20 minut. 
 
Po prohlídce náměstí pěšky k nádraží (cca 30 minut) 
 
Odjezd z ŽST Frýdek-Místek směr Ostrava hl.n. je možný v 17:01 hod, 18:01 hod. nebo 19:01 hod., kde je hned přípoj 
směr Dětmarovice, Karviná.  
 
Vezměte si s sebou ODISku pro nákup jízdenek v autobuse. 

 


