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Wycieczka Novy Jicin
Teplice nad Becvou

zamk Helfstyn

Z Noveho Jicina udamy się najpierw do Teplic nad 
Becvou. 

Wieś Teplice nad Becvou leży na lewym brzegu 
rzeki Becvy, na górzystym terenie z przepięknym wi-
dokiem na kotliny, w dole płynie rzeka. Ze wsi pod-
czas pięknej pogody widać panoramę Beskidów 
z Radhostem i Lysou horou, Hostynske i Oderske 
vrchy. Na terenie gminy znajdują się Lazne Teplice 
nad Becvou i znane w Europie „argonitove jeskyne”, 
wejście do nich zostało odkryte dokładnie na terenie 
wsi w 1912 roku przez braci Chromrych. Jaskinie 
zostały udostępnione w roku 1926.

Obecnie Lazne Teplice nad Becvou posiadają na-
jwyższej jakości sprzęt oraz wysoko wykwalifiko-
wany personel, specjalizują się w nowoczesnej  
rehabilitacji kuracjuszy z objawami zaburzeń sercowo -  
krwionośnych, szczególnie w zapobieganiu choro-
bom serca i mózgu.

Zbrasovske aragonitove jeskyne są najokazalszym 
zjawiskiem krasowego terenu, wokół miasta Hranic. 
Wnętrza jaskini były wyżłobione wodami powierzch-
niowymi wpływającymi do koryta rzeki Becvy, póź-
niej wapienie były rozpuszczane ciepłymi kwasami 
wypływającymi z głębin razem z gazem dwutlen-
kiem węgla CO2. Opary CO2 ciągle unoszą się  
w jaskiniach, a w częściach niżej położonych tworzą 
głębokie gazowe jeziora. 

Działanie kwasu w tzw. Teplicovem krasoveni dal 
ostatecznie niepowtarzalny wygląd jaskini. Tworzą go 
przede wszystkim powstające skamieniałości ara-
gonitowe podobne do białych kryształków i krzacz-
ków, pokrywające cale ściany jaskini. Niespotykany 
rodzaj wystroju jaskini tworzą także lejkowate sople 
powstałe wokół kwaśnych źródełek -gejzerowe sta-
lagmity i pręgowane skory zwane ”hranicky onix” w 
formie tzw. „koblih” -czeskich chlebków. Wszystkie 
te znakomite okazy przyrodnicze stawiają Zbrasov-
ske aragonitove jeskyne wśród unikatowych w skali 
europejskiej. Dzięki stale utrzymującej się wysokiej 
temperaturze powietrza uznane są za najcieplejsze 
jaskinie. Odcinek dostępny dla zwiedzających mierzy 
cca 300 m.

Po zwiedzeniu jaskiń udamy się w kierunku Lipnika 
nad Becvou.
Zamek Helfštýn jest oddalony od Lipnika tylko 4 km. 
Jego umiejscowienie na wzgórzu, na zalesionym te-
renie, przypomina średniowieczna twierdze  ukryta 
przed cywilizacja. W rzeczywistości można łatwo do 
niego dotrzeć, droga do parkingu oddalona jest 100 
metrów od bramy wejściowej. W swojej obecnej 
postaci zamek ma charakter twierdzy z 6 bramami, 
rzędem wież i wałem obronnym z 18 wieku. Po- 
szczególne architektoniczne elementy powstawały 
od początku 14 wieku. Stylowa różnorodność  
i obecnie zajmowana powierzchnia zamku jest 
efektem wielokrotnej przebudowy, rozbudowy i pla-
nowego wyburzenia w roku 1956. Wpływ na sty-
lowy rozwój mieli znani właściciele Helfstyna. Po 
założycielu Fridusovi z Linavy byli to: znana dama  
z Kravar, Perstejnove i Bruntalsti z Vrbna. Od 19 wieku 
zamek funkcjonuje jako zabytek dostępny dla turys-
tów. Obecnie stal się naturalnym centrum kultural-
nym regionu i znanym miejscem międzynarodowych 
spotkań artystycznego kowalstwa „Hefaiston” ze 
stałą ekspozycją. Obecnie trwają tam prace rekon-
strukcyjne aby zamek stal się uznanym  światowym 
ośrodkiem kowalstwa artystycznego.


