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Z miasta Nový Jičín /Nowy Iczyn/ przesuwamy się 
najpierw w kierunku na Čerťák. 

Zbiornik wodny Čerťák o powierzchni 3,5 ha służy 
przede wszystkim do celów rekreacyjnych. Jest 
tu ulubiony basen i miejsce do wędkarstwa spor-
towego. Żyją tu również zacne i chronione gatunki 
zwierząt. 
Jest to częste miejsce spacerów i wycieczek, w le-
cie ulubione miejsce do rekreacji dla mieszkańców 
miasta i jego gości. Okolica zbiornika znana jest z 
występowania cieszynitów z grupy skał magmowych 
cieszynito-pikrytowych czynności w okresie dolnej kredy. 
Pod tamą znajduje się restauracja Čertův mlýn /Młyn 
Diabła/ z miejscami do siedzenia na podwórzu.
O młynie opowiada podanie, bohaterem którego jest 
stary, weteran wojskowy. Ten pono kiedyś wracał do 
wsi rodzimej a po drodze przenocował we młynie, 
w tym czasie już około 20 lat pustym i opuszczo-
nym. To dlatego, że w nim straszyło – gdy w nim 
ktoś został na noc, rano znaleziono go martwe-
go. Weteran położył się do snu, lecz o północy  
obudziło go koło młyńskie, które samo zaczęło się 
otaczać. Pojawił się diabeł i wezwał żołnierza, by 
szedł z nim. Ten jednak z tyłu przerzucił przez głowę 
pętlę z powrozu z łyka, skrępował diabła i przywią-
zał go do obracającego się koła młyńskiego. Diabeł 
obiecywał, że już nigdy się we młynie nie pokaże. 
Potem jednak zapiał kogut i diabeł zniknął. Od wtedy 
był spokój we młynie a dzielny weteran otrzymał bu-
dynek od władcy jako dar. 

Leśną dróżką z Čerťáku łatwo dotrzeć do malownic-
zej doliny z chłopskimi gospodarstwami, do Bludovic.

Warto też zwiedzić gospodarstwo rolne Bludička, po-
chodzące z 1883 r. Chodzi o typową fermę rodzinną 
z mnóstwem zwierząt, od koni poczynając, przez 
krowy, kozy a także wyjątkowe jak owce wałaskie. 
Nie brakuje też gęsi, kaczek i psów. W razie zaintere-
sowania, można też zaliczyć wspaniałą przejażdżkę 
na koniach po zboczach Bludovic. 
Od Bludički docieramy do samego serca Bludovic, 
gdzie znajduje się kościół w stylu barokowym – Kap-
lica pod wezwaniem św. Michała.

Dla miłośników sportu stoki wierzchu Palackiego ofe-
rują niezwykłe przeżycia, a mianowicie wybudowaną 
trasę narciarską z wyciągiem narciarskim i możliwoś-
cią jazdy na nartach także  wieczorami.  
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