
bude poprvé v ČR zpřístupněn veřejnosti  

historický břidlicový důl  

   Mše za zahynulé horníky v kapli v Zálužném 

Průvod ke štole, otevření a prohlídky Raabovy štoly 

Seminář Současnost a budoucnost Krajiny břidlice 

               Společenský večer se skupinou Kamarádi a hosty                          

 

                                   Zve Spolek Zálužné a partneři  



RAABOVY ŠTOLY  

a možnost navštívit jediný historický, veřejnosti přístupný           

hlubinný břidlicový důl z 19. století v České republice 

Dne 19. května 2018 
s následujícím programem: 

Pátek 18. května 2018 

 příjezd účastníků, kteří budou požadovat ubytování do Rekreačního       
střediska  U Brodu, Zálužné 88, 749 01 Vítkov, (www.http://ubrodu.cz/) 

 večer neformální posezení všech zájemců v RS U Brodu při Záluženském pivu  
Sobota 19. května 2018 
 po snídani a prezentaci přesun k hornické kapli v Zálužném (vlastní doprava) 
 V 9.30 u kaple vzpomínkové setkání a mše za horníky, kteří zahynuli při těžbě    

břidlice (vystoupí Smíšený pěvecký sbor Komenský z Vítkova) 
 V 10.45 průvod po naučné stezce k Raabově štole (cca 1,3 km po trase naučné 

stezky Dědictví břidlice nebo 2 km po silnici; lze zajistit i převoz autobusem) 
 V 11.15 slavnostní otevření Raabovy štoly a zahájení provozu zpřístupněných 

podzemních prostor; vystoupí pěvecký sbor Komenský, občerstvení zajištěno  
 poté průběžně přesun do RS U Brodu (možno jít pěšky lesem—cca 1,5 km, nebo 

po silnici—cca 4 km, vlastní dopravou nebo lze zajistit i převoz autobusem) 
 Po 15.00 v RS U Brodu setkání všech účastníků a seminář „Současnost a bu-

doucnost Krajiny břidlice“ 
 Od 18.00 společenský večer v RS U Brodu se Záluženským pivem a hudební 

skupinou Kamarádi  
 

K účasti na celém programu je pro všechny přítomné vstup volný.  
 

Pro zájemce mohou pořadatelé zajistit ubytování v RS U Brodu, v ceně cca 250 Kč/
noc, případně stravování v cenách 180Kč/polopenze nebo 280 Kč plná penze.  

 

Podrobné informace a přihlášky k ubytování a stravování v RS U Brodu obdržíte u: 
 

Spolek Zálužné, Zálužné 42, 749 01 Vítkov;  
mail: os.zaluzne@gmail.com nebo tel.: 722 085 248  

č 

Partnery otevření břidlicového podzemí jsou: 

Vážení příznivci Krajiny břidlice, báňští kamarádi a přátelé hornictví, turisté,  

zájemci o historii těžby a zpracování břidlice 
 

Spolek Zálužné 
  si Vás dovoluje pozvat na 
  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

Rekreační středisko  

U BRODU 


