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Z Nového Jičína se vydáme nejprve směrem na 
Čerťák.

Vodní nádrž Čerťák o výměře 3,5 ha slouží 
především k rekreaci, je tu oblíbené koupaliště 
a místo ke sportovnímu rybaření, žijí tu však také 
významné a chráněné druhy živočichů.
Čerťák je častým místem vycházek a výletů,  
v létě oblíbené rekreační místo pro obyvatele města  
i jeho návštěvníky. Okolí nádrže je známo výsky-
tem těšínitů z okruhu vyvřelin těšínito-pikritové 
činnosti ve spodní křídě.

Pod hrází najdeme výletní restauraci Čertův mlýn 
s venkovním posezením.
O mlýně se vypráví pověst, jejímž hrdinou je starý, 
vysloužilý voják. Ten se prý kdysi vracel do rodné 
vsi a cestou přenocoval ve mlýně, v té době již 
asi 20 let prázdném a opuštěném. To proto, že v 
něm strašilo - když v něm někdo zůstal přes noc, 
ráno ho našli mrtvého. Voják se uložil ke spánku, 
o půlnoci ho však probudilo mlýnské kolo, které 
se samo začalo otáčet. Objevil se čert a vyz-
val vojáka, aby šel s ním. Ten mu však zezadu 
přehodil přes hlavu smyčku lýkového provazu, 
čerta svázal a připoutal ho na otáčející se mlýnské 
kolo. Pekelník sliboval, že se už ve mlýně nikdy 
neukáže. Pak zakokrhal kohout a čert zmizel. Od 
té doby byl ve mlýně klid a statečný voják dostal 
stavení od vrchnosti darem.

Lesní cestou se z Čerťáku dostaneme do maleb-
ného údolí s vesnickými usedlosti, do Bludovic.

Za návštěvu určitě stojí zemědělská usedlost 
Bludička, pocházející  z roku 1883. 
Jedná se o typickou rodinnou farmu se spoustou 
zvířat, od koní přes krávy, kozy a také ojedinělé 
Valašské ovce. Nechybějí ani husy, kočky a psi. 
V případě zájmu můžete absolvovat nádhernou 
vyjížďku na koních po úbočích Bludovic.

Od Bludičky se dostáváme do srdce Bludovic, 
kde najdeme barokní Kapli sv. Michala.

Sportovní vyžití nabízí na stráni Palackého vr-
chu vybudovaná sjezdovka s lyžařským vlekem  
a možností večerního lyžování. 
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