
Nová aplikace přibližuje historii zaniklé Karviné. 

Připravovala ji i Lednická 

 Výletníci mohou při procházkách v okolí karvinského šikmého kostela 

zdarma využívat jako průvodce novou mapovou aplikaci. 

Foto: se souhlasem Moravskoslezského kraje 

Aplikaci připravila krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID) 

ve spolupráci se spisovatelkou Karin Lednickou a Moravskoslezským krajem. Provede 

po původním městě Karviná, které už dnes kvůli následkům těžby uhlí neexistuje. Zájemci se 

mohou díky ní blíže seznámit i s místy známými z románové kroniky Šikmý kostel. 

„Moravskoslezský kraj v sobě skrývá ještě spoustu neobjevených míst a zajímavostí. Příkladem 

může být oblast, kde dříve stálo město stará Karviná. Jsem rád, že mají výletníci další možnost, 

kam mohou vyrazit za poznáním. Procházky v pohornické krajině jsou hodně oblíbené, toto území 

má v sobě obrovský potenciál a já věřím, že jej Moravskoslezský kraj využije tak, aby tato krajina 

znovu ožila a vrátili se sem lidé,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní 

ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška a vysvětlil, že mapovou aplikaci není nutné si předem 

stahovat, stačí pouze v mobilním zařízení kliknout na odkaz. 

Základem aplikace byl generel historických hodnot území zaniklého města Karviná, který vznikl 

ve spolupráci s Karin Lednickou a Janem Polakovičem ze spolku Stará Karviná. Popsáno bylo 

zatím 35 míst, které jsou svědkem často pohnuté minulosti území. Některá z nich zůstávala 



doposud veřejnosti skrytá. Proto vznikla na portálu Moravskoslezského kraje mapová aplikace, 

která má zájemcům umožnit se na tato místa vydat a blíže se s nimi seznámit. 

„Do oblasti kolem šikmého kostela míří stále více lidí. Lákají je sem příběhy z knih Karin 

Lednické, která studiu staré Karviné, její historie a příběhů věnovala spoustu času a úsilí. Své 

rešerše nám poskytla, aby pomohla otevřít tajemství tohoto magického místa. Přispěla tak 

ke vzniku mapové aplikace, která je komfortně přístupná přes mobilní telefon. Tato aplikace se 

tak může stát oblíbeným moderním průvodcem po tomto území,“ sdělil člen představenstva 

společnosti MSID, a.s. Petr Birklen. 

„Mám upřímnou radost, že území zaniklé staré Karviné po dlouhých letech opuštěnosti a pustnutí 

začíná ožívat. Každý rok do ní přijíždí desetitisíce lidí, kteří chtějí poznat příběh zaniklého města, 

a já upřímně vítám, že tomuto zájmu vychází Moravskoslezský kraj a MSID vstříc. Věřím, že 

mapová aplikace návštěvníkům z regionu, z České republiky a návazně i ze zahraničí umožní 

pochopit turbulentní historii tohoto území, která tolik dekád zůstávala skryta. Bylo pro mě ctí 

podílet se na tomto záslužném projektu a chovám naději, že je dalším krokem na cestě k tomu, 

aby se stará Karviná a Karvinsko obecně staly turistickým centrem evropského významu, podobně 

jako se jím staly ostravské Dolní Vítkovice. Držme si palce,“ dodala spisovatelka a autorka 

románové kroniky Šikmý kostel Karin Lednická. 

Uživatel aplikace si nejdříve nad mapou zobrazí jednotlivé body, které znázorňují zajímavá místa 

v dané oblasti. Po jejich rozkliknutí se dostane k jejich GPS souřadnicím a ke krátkému popisu. 

Pak může pokračovat na tzv. kartu dané lokality, která se stáhne jako samostatný a graficky 

zajímavě zpracovaný dokument. Ten nabídne další podrobnější informace, například navrhovaná 

opatření ke zlepšení stavu daného místa. 
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