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Vysvětlivky / Objaśnienia
železnice, stanice, autobusové nádraží / kolej żelazna, przystanek
autobusowy
zastávka MHD / przystanek autobusowy
čerpací stanice, LPG, nákupní středisko / stacja benzynowa,
centrum handlowe
rozhledna, pomník / wieża widokowa, pomnik
kostel, kaple, židovská památka / kościół, kaplica, zabytek judaistyczny
hasiči, policie, městská policie / strażacy, policja, policja miejska

nemocnice, lékárna / szpital, apteka
kino, divadlo, pošta / kino, teatr, poczta
WC, krytý bazén / WC, basen kryty
hotel, penzion / hotel, pensjonat
restaurace, kavárna-cukrárna, hospoda
/ restauracja, kawiarnia – słodycze, pub
informace, muzeum, parkoviště / informacje, muzeum, park
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Vysvětlivky / Objaśnienia
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Číslo turistického cíle na mapě
Numer celu turystycznego na mapie
Adresa; kontaktní údaje
Adres i kontakt celu turystycznego
Otevírací doba; prohlídky
Godziny otwarcia; wycieczka
Bezbariérový přístup
Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych

Úvodem / Wprowadzenie
Krnov leží v severovýchodní části České republiky, na soutoku řek
Opavy a Opavice, v podhůří Nízkého Jeseníku, v těsné blízkosti
česko-polské hranice. Žije zde 24 238 obyvatel (2016). Krnov se
pyšní titulem Město stromů (2008) a je proslavené nealkoholickým
nápojem kolového typu – Kofolou.
Krnów leży w północnowschodniej części Republiki Czeskiej,
na zbiegu rzek Opawy i Opawicy, u podnóża Niskiego Jeseniku,
w pobliżu polsko-czeskiej granicy. Mieszka tu 24 238 tysięcy
mieszkańców. Miasto Krnów szczyci się również mianem Miasta
Drzew (2008), słynie również znanym napojem bezalkoholowym typ
kola – pod nazwą Kofola.
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Historie
Historia

Radnice a spořitelna
Ratusz i Bank Oszczędności

První zmínka o Krnově se objevuje v r. 1240, město samotné vzniklo na křižovatce obchodních cest, jež spojovala pobaltská hansovní města s Itálií. V době vlády českého
krále Přemysla Otakara II. Krnov získává městská práva. Ze správního hlediska byl až do
r. 1377 součástí Opavského knížectví. Poté na počátku 15. století vzniklo samostatné Krnovské knížectví, které vlastnili od roku 1523 nejprve Hohenzollernové a následně od roku
1622 Lichtenštejnové. V r. 1849 díky správním reformám v tehdejší habsburské monarchii
Krnovské knížectví zaniklo a vznikl okres Krnov. Polovina 19. století je charakterizována
jako období velkého rozkvětu města, který provázel především rozvoj průmyslové výroby.
Ve městě se nacházelo několik desítek textilních firem, díky produkci textilu se Krnov tehdy dostal
na přední místa v žebříčku Habsburské monarchie a říkalo se mu „Slezský Manchester“. Průmyslový potenciál ještě doplňovala výroba královského nástroje – varhan, jejichž produkce byla zahájena v r. 1844 firmou Rieger.
Do podoby města a jeho obyvatel zasáhla tragicky 2. světová válka, na
konci které byl Krnov vážně poškozen bombardováním.

Původní renesanční radnice dominovala krnovskému náměstí od r. 1582. Městu a jeho obyvatelům sloužila až do sklonku 19. století, kdy bylo přistoupeno k její demolici a následné výstavbě
nové, reprezentativnější radniční budovy, která se slavnostně otevřela 3. května 1903. Radnici
vévodí 52 metrů vysoká věž, na níž je vyobrazen znak Krnova, který je doložen již k r. 1311.
Na budovu radnice navazuje zelená budova spořitelny, která zde byla vystavěna v letech 1906–
1907 podle plánů místního stavitele Franze Blasche. Chloubou secesní budovy spořitelny je její
kavárna, ve které mimo jiné natáčel režisér Dušan Klein několik scén s Václavem Postráneckým
pro snímek Konto Separato (1996).

Pierwsza wzmianka o Krnowie pojawia się w 1240r., samo Miasto
powstało na skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących nadbałtyckie Miasta Hanzeatyckie z Włochami. Za czasów panowania czeskiego
króla Przemysła Otakara II. (Přemysla Otakara II.) Krnów nabywa prawa miejskie. Pod względem administracyjnym do 1377 r., był częścią Księstwa Opawskiego. Następnie
na początku 15 wieku powstało niezależne Księstwo Krnowskie, które należało do 1523 roku do
Hohenzollernów a następnie od roku 1622 do Lichtensteinów. W 1849 r., na skutek reformy administracyjnej w dotychczasowej monarchii Habsburskiej, Księstwo Krnowskie zanika a w jego
miejsce powstaje gmina Krnów. Pierwszą połowę 19 wieku charakteryzuje okres dużego rozwoju miasta, który któremu towarzyszył łączy się z rozwojem produkcji przemysłowej. W mieście
znajdowało się kilkadziesiąt firm tekstylnych i właśnie dzięki produkcji tekstyliów-wyrobów
włókienniczych Krnów zajmował wówczas pierwszeństwo w rankingu Monarchii Habsburskiej
i nazywano go „Śląski Manchester”. Potencjał przemysłowy uzupełniała produkcja królewskiego
instrumentu – organów, których produkcję wszczęto w 1844r., przez firmę Rieger. Na wygląd
miasta i na jego mieszkańców negatywnie wpłynęły wydarzenia II wojny światowej pod koniec,
której zostało miasto zniszczone poprzez bombardowanie.

Pierwotny ratusz w stylu renesansowym dominował na rynku w Krnowie już
od 1582 r. Miastu i jego mieszkańcom służył aż do końca 19 wieku, kiedy to
zadecydowano o jego rozbiórce i o budowie nowego bardziej reprezentacyjnego budynku ratusza, który został uroczyście otwarty dnia 3 maja 1903r.
Ratuszowi dominuje i zdobi 52 metry wysoka wieża, na której znajduje się
Znak Krnowa, który pochodzi z 1311r.
Budynek ratusza połączony jest z zielonym budynkiem Banku Oszczędności, który został zbudowany w latach 1906-1907, według planów
budowlanych miejscowego architekta Franze Blasche. Dominantą
budynku secesyjnego banku jest jego kawiarnia, w której reżyser Dušan
Klein nakręcił kilka scen z Václavem Postráneckým do filmu pt. Konto
Separato (1996).
Hlavní náměstí 1
GPS: 50.0898508N, 17.7036961E
tel.: +420 554 697 697, +420 739 548 957
www.infokrnov.cz, www.krnov.cz
Pravidelné prohlídky Radniční věže probíhají
v letní turistické sezóně. Skupinové prohlídky
lze objednat v Turistickém informačním centru.
Regularne zwiedzanie wieży ratusza odbywają
się w sezonie letnim. Wycieczki grupowe
można zamówić w Centrum Informacji
Turystycznej.
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Kostel sv. Martina
Kościół św. Marcina

První zmínka o kostele je z r. 1281, tehdy Mikuláš I. Opavský svěřil patronát kostela Řádu německých rytířů. V polovině 14. století byl postaven základ dnešního kostela v duchu gotiky,
kostel měl tehdy pouze jednu věž (jižní), což je stále patrné. Druhá věž byla přistavěna až v 16.
století, měla ochoz a říkalo se jí „Městská“, protože sloužila městskému věžnému k jeho obchůzkám. Věžný měl pozici městského
strážníka a až do r. 1900 střežil klid
a bezpečí obyvatel Krnova a okolí.
Věže dosahují výšky 67 metrů. V kostele jsou umístěny varhany z r. 1904,
jež byly vyrobeny v Krnově firmou
Rieger.
Pierwsza wzmianka o kościele pojawia się z 1281r., wówczas Mikołaj
I. Opawski powierzył kościół pod
opiekę Zakonu Krzyżackiemu. W
połowie 14 wieku zostały zbudowane fundamenty dzisiejszego kościoła
w duchu gotyki, kościół miał wówczas jedną wieżę (południową), co można zauważyć do dziś. Drugą wieżę zbudowano w 16 wieku,
miała balustradę i nazywano ją „Miejską“, ponieważ służyła strażnikowi miejskiemu do obejść.
Strażnik na wieży miał przywilej strażnika miejskiego aż do 1900r., strzegł i pilnował spokoju
mieszkańców Krnowa i jego okolic. Wieże osiągają wysokość 67 metrów. W kościele znajdują
się organy z 1904r., które zostały wyprodukowane w Krnowie prze firmę Rieger.
Náměstí osvobození 7, GPS: 50.0905089N, 17.7010344E
tel.: +420 554 697 697, +420 739 548 957
http://farnostkrnov.webnode.cz
Věž Kostela sv. Martina je přístupná veřejnosti od července do srpna.
Skupinové prohlídky lze objednat v Turistickém informačním centru.
Wieża Kościoła św. Marcina jest otwarta dla publiczności od czerwca do sierpnia. Zwiedzanie w grupach można zamówić w Centrum Informacji Turystycznej.

Švédská zeď
a Neptunova kašna
Mór Szwedzki
i Fontana Neptuna
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Švédská zeď je jednou z dochovaných částí obranného systému města. Název získala
po Švédech, kteří za 30leté války obléhali Krnov. Jedná se o renesanční arkádovou cihlovou zeď
s lunetovým cimbuřím. Před zdí je umístěna kašna se sochou Neptuna. Tato je z r. 1750 a pochází
ze zámeckého parku ve Slezských Rudolticích.
Jeden z ocalałych części systemu obronnego miasta. Swoją nazwę otrzymał po Szwedach, którzy
w okresie 30- letniej wojny oblegali miasto. Jest to renesansowy mur ceglany z arkadami.
Przed murem znajduje się Fontanna z rzeźbą Neptuna z 1750 roku pochodząca z parku
zamkowego w Slezských Rudolticích.
Náměstí Osvobození,
GPS: 50.0903844N, 17.7000978E
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Gymnázium
Liceum ogólnokształcące

Na místě dnešního gymnázia stával zemský dům, v němž až do r. 1742 zasedal sněm Krnovského
knížectví. Po válkách, které vedla Marie Terezie, však budova ztratila svůj význam a později byla
změněna na palírnu a knížecí mýtní úřad. Na přelomu let 1875 a 1876 bylo rozhodnuto o jeho
demolici a následné výstavbě nové školní budovy.
Na miejscu dzisiejszego liceum znajdował się Dom Ziemiański, w którym aż 1742 roku, odbywały się zgromadzenia Landtagu Księstwa Krnowskiego. Po wojnach, które doprowadziła Maria
Teresa, budynek stracił swoje znaczenie a później został przekształcony na gorzelnię i książęcy
urząd poboru opłat. Na przełomie lat 1875 i 1876 zadecydowano o jego rozbiórce a następnie
o budowie nowego budynku szkoły.

Poliklinika
Poliklinika – ośrodek zdrowia
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Dnešní historizující blok polikliniky s prvky odkazujícími na renesanční architekturu Krnova byl
postaven v letech 1922 – 24 Antonem Köstlerem a Eugenem Kochem. Původně objekt patřil nemocenské pokladně, dnes slouží jako poliklinika. Hodinová věž nad hlavním vchodem je replikou
věže renesanční radnice města zbořené v r. 1900. Hlavní vchod je zdoben sgrafity s vyobrazením
řemesel krnovských občanů.
Dzisiejszy historyczny blok Polikliniki z elementami wskazującymi na renesansową architekturę
związaną z miastem, został zbudowany w latach 1922 – 24 Antonem Köstlrem i Eugenem Kochem. Pierwotnie budynek należał do kasy chorych, dziś natomiast służy, jako ośrodek zdrowia.
Wieża zegarowa Polikliniki znajdująca się nad głównym wejściem budynku jest repliką starej
wieży ratusza renesansowego, która została zburzona w 1900 roku. Główne wejście zdobią liczne sgraffiti, na których przedstawione są różne rzemiosła obywateli z Krnowa.

Smetanův okruh 2, GPS: 50.0899247N, 17.7001322E
www.gymnasiumkrnov.cz
Náměstí Hrdinů 6,
GPS: 50.0900606N, 17.6983939E
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6 Slezský domov (Hotel Tiroler)

Zámek
Zamek

Jedná se o jeden z prvních krnovských hotelů, jehož původní název byl Tiroler, dnes Slezský
domov. Hotel vznikl postupným rozšiřováním na přelomu 19. a 20. století, autorem plánů
na přestavbu nebyl nikdo jiný než krnovský rodák, architekt Leopold Bauer. V minulosti se
na tomto místě nacházel významný hostinec, který prošel mnoha proměnami. Budova dnes slouží
ke komerčním účelům, avšak v minulosti zde například přednášel český cestovatel Emil Holub
(r. 1889) o své cestě po jižní Africe. V r. 1890 zde byl krnovské veřejnosti s úspěchem představen
originální Edisonův fonograf, předchůdce magnetofonu.

Hohenzollernové se nedlouho po svém příchodu do Krnova rozhodli vybudovat své knížecí sídlo přímo ve městě, proto bylo přistoupeno v r. 1531 ke stavbě zámku. Stavbu vedl
braniborský stavitel Hanuš Ennych z Ennychu. Knížecí zámek se stal reprezentativním
a věhlasným sídlem nejen ve Slezsku, ale i na Moravě. Za Lichtenštějnů zámek ztratil svůj význam, neboť již nesloužil jako knížecí rezidence, nýbrž pouze k administrativním účelům. Ve
druhé polovině 18. století byla provedena rekonstrukce v pozdně barokním stylu. Po 2. světové
válce byl zámek zkonfiskován a upraven k administrativnímu využití pro Lesní závody Krnov.
V současné době je zámek využíván ke komerčním účelům.

Dom Śląski (Hotel Tiroler)

Jest to jeden z pierwszych hoteli Tiroler w Krnowie, pochodzący z 19 wieku, dziś Dom Śląski Slezský domov, powstał stopniowym poszerzaniem na przełomie 19 i 20 wieku, autorem planów
na przebudowę był miejscowy rodak i architekt Leopold Bauer. W przeszłości, w tym miejscu
znajdował się znaczący zajazd, który przeszedł wieloma przemianami. Dziś budynek wykorzystywany jest w celach komercyjnych, jednak w przeszłości na przykład opowiadał tutaj czeski
podróżnik Emil Holub o swojej podróży badawczej po Afryce południowej. W 1890 roku z dużym
powodzeniem odbyło się tu publiczne zaprezentowanie oryginalnego fonografu Edisona, poprzednika magnetofonu.

Náměstí Hrdinů 2, GPS: 50.0892647N, 17.6990986E
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Hohenzollernowie, niedługo po swym przybyciu do Krnowa postanowili zbudować swoją siedzibę książęcą bezpośrednio w mieście, dlatego w 1531 roku rozpoczęto budowę zamku. Budowę
prowadził budowniczy z Brandenburgii Hanus Ennych z Ennychu. Zamek książęcy Hohenzollernów przedstawiał słynną reprezentacyjną rezydencję nie tylko na Śląsku, ale także na Morawach. W drugiej połowie 18 wieku zamek został przebudowany w stylu późnobarokowym. Po II
wojnie światowej zamek został skonfiskowany i przebudowany do celów administracyjnych dla
Zakładu Leśnego Krnów. Obecnie zamek wykorzystywany jest do celów komercyjnych.

Zámecké náměstí 13, GPS: 50.0890589N, 17.7007222E
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Měšťanské a právovárečné
domy
Domy Mieszczańskie i domy
z przywilejem warzenia piwa

Domy na dnešním Zámeckém náměstí a Hobzíkově ulici pocházejí povětšinou z druhé poloviny 16. století a jsou převážně neorenesančního charakteru. Do dnešních dob
se v některých dochovala původní loubí domů, klenby v přízemích či štuková výzdoba. Přízemní
prostory se zachovalými klenbami sloužily k obchodním či řemeslným účelům, soukromé prostory se nacházely v patře domu. K mnohým domům se vztahovalo právovárečné právo. V r. 1535
existovalo ve městě 162 domů s právovárečným právem, což svědčí o mimořádné rozvinutosti
Krnova v minulosti.
Domy na dzisiejszym Placu Zamkowym i ulicy Hobzíkowej pochodzą głównie 2 połowy 16 wieku
i mają głównie charakter neorenesansowy. Do czasów dzisiejszych w niektórych domach dochowały się pierwotne arkady, łuki na parterach i dekoracje sztukatorskie. Pomieszczenia na
parterze wykorzystywane były do celów handlowych lub rzemieślniczych. Prywatna
część znajdowała się na piętrze domu. Domy mają głęboką wewnętrzną dyspozycję
i większość z nich miała arkady umieszczone w kierunku do ulicy. W 1535
roku istniało 162 domów z prawem warzenia piwa, co świadczy o dużym
rozwoju Krnowa w przeszłości.

KRNÓW – Przewodnik po mieście

Minoritský konvent
Konwent minorytów
Kostel Narození Panny Marie s přilehlým klášterem minoritů
tvoří jeden komplex, který je nerozlučně spjat s historií města. Minorité přišli do Krnova ve 2. polovině
13. století. Za luteránských Hohenzollernů však
byli minorité z města vyhnáni a konvent sloužil ke
světským účelům. Minorité se vrátili zpět až po r.
1623 a značně se podíleli na rekatolizaci celého
Krnovska. Následně začala obnova zchátralých
budov konventu, která skončila až ve 30. letech 18.
století. Celý areál získal barokní podobu. Dnes slouží klášter s kostelem minoritům, a to i přes to, že se
zde v jednu dobu nacházel hotel Morava.
Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z sąsiednim Klasztorem Minorytów (Bracia Mniejsi)
tworzą jeden kompleks, który jest nierozerwalnie
związany z historią miasta. Minoryci przyszli do
Krnowa w drugiej połowie 13 wieku. W czasach
Luterańskich Hohenzollernów zostali Minoryci
wygnani z miasta a klasztor służył do celów
świeckich. Następnie rozpoczęto odbudowę zniszczonych budynków klasztornych, która zakończyła
się w 30 latach 18 wieku. Cały kompleks otrzymał
barokowy wygląd. Obecnie kompleks klasztoru
ponownie służy Minorytom, pomimo fakt, że przez
pewien czas znajdował się tam hotel Morawa.
Štursova 2, GPS: 50.0897844N, 17.7054708E
Tel.: +420 554 697 697, +420 739 548 957, http://krnov.minorite.cz
Skupinové prohlídky lze objednat v Turistickém informačním centru.
Zwiedzanie w grupach można zamówić w Centrum Informacji Turystycznej.
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Krnovská synagoga
Synagoga w Krnowie

Zdejší synagoga byla postavena v r. 1871 na místě zbořených městských hradeb v sousedství
minoritského kláštera. Jejím autorem se stal majitel nejstarší stavební firmy ve městě Ernst
Latzel. Stavba je pojata v neorománském duchu a jsou zde využity prvky raně křesťanské
a byzantské architektury. Krnovská synagoga je jediná přístupná v Moravskoslezském kraji, k vidění je zde, mimo jiné, stálá expozice, která je věnována významným židovským průmyslníkům.
Miejscowa synagoga została zbudowana w 1871 roku w miejscu zburzonych murów obronnych
miasta przylegających do klasztoru Braci Mniejszych. Jej autorem stał się Ernst Latzel, który był
właścicielem najstarszej firmy budowlanej w Krnowie. Budynek został zaprojektowany w duchu
neoromańskim z wykorzystaniem elementów z okresu wczesnego chrześcijaństwa i architektury
bizantyjskiej. Synagoga w Krnowie jest jedyną dostępną w Regionie Morawsko-śląskim, obejrzeć
tutaj można stałą ekspozycję, która poświęcona jest znanym żydowskim fabrykantom.

Kostel sv. Ducha se špitálem
Kościół Ducha Świętego
ze szpitalem

První doložená písemná zpráva o objektu je z r. 1386, jeho založení souvisí nejspíše s vedlejší
větví rodu Přemyslovců. V polovině 15. století byl kostel výrazně přestavěn a opatřen uměleckou
malbou. Jedná se o 27 obrazů, na nichž jsou znázorněny biblické události starozákonní i novozákonní, které prolíná ve středověku velmi oblíbená myšlenka eucharistické oběti. Svým rozsahem,
stářím i způsobem zpracování je tento soubor nástěnných maleb jedinečným dokladem středověkého malířství v této části Slezska. Tyto
malby byly náhodou objeveny při adaptaci objektu na koncertní
síň v 80. letech 20. století.
Pierwsza pisemna udokumentowana wzmianka o budynku pochodzi z 1386 roku, a jego powstanie związane jest
z rodem Przemyślidów. W połowie 15 wieku, kościół został
znacznie przebudowany i otrzymał artystyczny wystrój malarski. Rozchodzi się o 27 obrazów, na których są przedstawione
wydarzenia biblijne Starego i Nowego Testamentu, w których
przenika bardzo ulubiona w czasach Średniowiecza idea Ofiary Eucharystycznej. Zakres, wiek i sposób opracowania danych malowideł ściennych jest niepowtarzalnym dowodem średniowiecznego malarstwa w tej oto części Śląska. Obrazy te zostały przypadkowo odkryte podczas przebudowy budynku na salę koncertową latach 80-tych 20 wieku.
Svatého Ducha 30, GPS: 50.0910028N 17.7065008E
Tel.: +420 554 614 706, www.mikskrnov.cz

Soukenická 28, GPS: 50.0898161N, 17.7075044E
Tel.: +420 608 643 487, www.krnovska-synagoga.cz
Synagoga je přístupná veřejnosti celoročně.
Synagoga jest otwarta dla publiczności przez cały rok.
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Skupinové prohlídky lze objednat v Turistickém informačním centru.
Zwiedzanie w grupach można zamówić Centrum Informacji Turystycznej
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Flemmichova vila
– Městské muzeum
Willa Flemmicha
– Muzeum miejskie

Vilový objekt na Hlubčické ulici si nechal zbudovat jako rodinné sídlo místní textilní továrník
Theodor Flemmich. Neoklasicistní rezidence byla postavena podle projektu vídeňského architekta
Otto Prutschera, dokončena byla r. 1915. V letech 1951 – 2003 sloužil celý komplex potřebám
kojeneckého ústavu. Vila společně s areálem je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR rozhodnutím z r. 1976. V letech 2003 – 2008
a 2010 - 2011 proběhla rekonstrukce vily, kterou v současnosti využívá Městské muzeum pro pořádání dlouhodobých i krátkodobých výstav, výtvarných výstav či realizaci lektorských programů.
Obiekt willi przy ulicy Głubczyckiej dał sobie zbudować, jako rezydencję rodzinną miejscowy
producent tekstyliów Theodor Flemmich. Neoklasycystyczny pałac został zbudowany według
projektu wiedeńskiego architekta Otto Prutscher, którego budowę zakończono w 1915r. W latach
1951 - 2003 cały kompleks służył potrzebom Ośrodka dla niemowląt. Willa wraz z przylegającym
terenem jest zabytkiem kultury zarejestrowany w Centralnej liście zabytków kultury Republiki
Czeskiej na podstawie decyzji z 1976r. W latach 2003 - 2008 i 2010 - 2011 przeprowadzono remonty willi, którą obecnie wykorzystuje Muzeum Miejskie dla organizowania długoterminowych
i krótkoterminowych wystaw, wystaw sztuki czy też dla wykładów lektorskich.
Hlubčická 20, GPS: 50.0920175N, 17.7104853E
Tel.: +420 554 614 706, www.muzeumkrnov.cz
Muzeum je přístupné každý den mimo pondělí po celý rok.
Muzeum można odwiedzić codziennie oprócz poniedziałków przez cały rok.

Divadlo
Teatr

13

V polovině 20. let 20. století se vedení města rozhodlo, že postaví nové divadlo a kino. Stavba
budovy krnovského divadla, v němž by se dalo i promítat, pak proběhla v letech 1927 – 28
v duchu expresionismu. Jejím autorem je architekt Leo Kammel, rodák z Kamenického Šenova
a žák význačného českého architekta Jana Kotěry. První české představení v novém divadle, jež
tehdy pojalo 1009 diváků, se konalo 12. listopadu 1928. Tenkrát soubor pražského Národního
divadla předvedl představení Smetanovy Prodané nevěsty. Dnes je kapacita divadla 694 míst.
W połowie lat 20-tych 20 wieku, miasto zdecydowało się na budowę nowego teatru i kina. Budowa budynku Krnowskiego teatru, która możliwa również projekcję filmów, wykonana została
w latach 1927 – 28, w duchu ekspresjonizmu. Budynek został zaprojektowany przez architekta
Leo Kammel, pochodzący z Kamenického Šenova oraz ucznia słynnego czeskiego architekta Jana
Kotera. Pierwszy czeski spektakl teatralny w nowym teatrze, który wówczas pomieścił 1009
widzów, odbył się w dniu 12 listopada 1928r. W tym czasie zespół Teatru Narodowego z Pragi
zagrał przedstawienie Sprzedana narzeczona od słynnego autora Bedricha Smetany. Dziś teatr
może pomieścić 694 widzów.
Mikulášská 21, GPS: 50.0897678N, 17.6956517E
Tel.: +420 554 614 706, www.mikskrnov.cz

KRNOV – Průvodce městem
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Evangelický kostel
Kościół ewangelicki

V letech 1880 – 1887 v Krnově přibývalo evangelíků, a proto začali uvažovat o stavbě vlastního
kostela. Dne 29. dubna 1901 pak krnovští evangelíci povolení ke stavbě kostela získali. Pozemek byl zakoupen od knížete Lichtenštejna. Slavnostní položení základního kamene se konalo
28. června 1901, stavba byla dokončena v r. 1903. Vznikl tak kostel v novogotickém slohu s věží
dosahující výška 52 metrů.
W latach 1880 - 1887 w Krnowie wzrastała liczba protestantów, którzy
zaczęli myśleć o budowie własnego kościoła. W dniu 29 kwietnia 1901
roku, protestanci z Krnowa uzyskali zezwolenie na budowę kościoła. Teren
pod budowę został zakupiony od księcia Lichtensteina. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się w dniu 28 czerwca 1901 roku,
budowa została zakończona w 1903 roku. Zbudowany kościół miał charakter stylu neogotyckiego i razem z wieżą osiąga wysokość 52 metrów.

Rozhledna Vyhlídka
na Ježníku
Wieża widokowa na Ježníku
Rozhledna je situována ve výšce 552,5 m n. m. Trámová konstrukce včetně
kamenných základů má celkovou výšku 17,5 metrů. Z dochovaných historických pramenů vyplývá, že se jedná, v pořadí již o 3. takovouto stavbu na
stejném místě. Současná rozhledna zde byla vybodována v r. 2001.
Wieża widokowa znajduje się na wysokości 552,5 n.p.m., konstrukcja
z belek wraz z kamiennymi fundamentami, która ma łączną wysokość
17,5 metrów. Z dostępnych źródeł historycznych wynika, że jest to z kolei
trzecia tego typu budowla na tym samym miejscu. Obecna wieża widokowa została tutaj zbudowana w 2001r.
Část obce Krnov – Ježník,
GPS: 50.0969600N, 17.6309975E
Część Miejska Krnov – Ježník,
GPS: 50.0969600N, 17.6309975E
Rozhledna je volně přístupná po celý rok.
Wieża widokowa dostępna jest bez ograniczeń przez cały rok.

Husovo náměstí,
GPS: 50.0902900N, 17.6947600E
http://krnov.evangnet.cz
Skupinové prohlídky lze objednat
v Turistickém informačním centru.
Zwiedzanie w grupach można
zamówić w Centrum Informacji
Turystycznej.
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Střelecký dům
Dom strzelecki

Střelecký dům vznikl v letech 1904 – 1907 podle plánů krnovského architekta a rodáka Leopolda
Bauera. Postaven byl na počest 60letého jubilea panování císaře Františka Josefa I. pro krnovský
střelecký spolek. Budova je bohatá na sochařskou a štukovou výzdobu. Ve štítu stojí v životní
velikosti sochy středověkých střelců v dobovém oblečení. Dnes se zde nachází zázemí Střediska
volného času Méďa, jehož činnost je zaměřena na volný čas dětí, mládeže, ale i dospělých.
Budynek ten został zbudowany w latach 1904 - 1907 według projektu architekta i rodaka Leopolda Bauera. Został on zbudowany z okazji jubileuszu 60-lecia panowania cesarza Franciszka
Józefa I., dla krnowskiego klubu strzeleckiego. Wnętrze budynku zdobią rzeźby i sztukateri. W szczycie budynku stoją posągi średniowiecznych strzelców w naturalnej wielkości. Obecnie mieści
się tam zaplecze wolno-czasowego ośrodka pod nazwą miś, którego działalność koncentruje się
na zajęciach z dziećmi, jak i również z młodzieżą i dorosłymi.
Dobrovského 16, GPS: 50.0860269N, 17.7131264E
Tel.: +420 554 614 690, www.svckrnov.cz

Poutní kostel Povýšení sv. Kříže
a Panny Marie Sedmibolestné
Kościół Marii Panny Bolesnej
i Droga Krzyżowa

17

Poutní tradice cvilínského vrchu sahá do počátku 17. století. V letech
1722–1729 byl z iniciativy minoritského řádu na vrchu vedle původního
dřevěného kostelíka postaven kostel kamenný. Vznikl tak barokní chrám
s dvěma věžemi, hlavní lodí a 4 kaplemi. Na hlavním oltáři se nachází obraz
Panny Marie Sedmibolestné, o kterém se traduje, že má léčivé účinky. Nyní
je kostel ve správě minoritského řádu, kterému byl vrácen. Ke kostelu vede
přes 200 schodů. Okolí kostela doplňuje křížová cesta, jež je tvořena
13 menšími empírovými kapličkami pocházejícími z počátku 19. století.
Tyto jsou opatřeny obrazy popisujícími křížovou cestu Ježíše Krista.
Tradycja pielgrzymek na wzgórze Cwilina sięga początkom 17 wieku. W latach 1722–1729 z inicjatywy Zakonu Braci Mniejszych został na wzgórzu obok pierwotnego drewnianego kościoła
zbudowany kamienny kościół. W ten sposób powstała sanktuarium w stylu baroku z dwoma
wieżami i czterema kaplicami. Na ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Bolesnej,
o którym się mówi, że ma uzdrawiającą moc. Kościół obecnie zarządzany jest przez Zakon Braci Mniejszych, którym został zwrócony. Do kościoła prowadzi ponad 200 schodów. Otoczenie
kościoła uzupełnia Droga Krzyżowa, która składa się z 13 mniejszych kapliczek, pochodzących
z początku 19 wieku. Kapliczki z obrazami opisują drogę krzyżową Jezusa Chrystusa..
Výletní 3,
GPS: 50.0801122N, 17.7212369E
http://kostelcvilin.cz
Kostel je přístupný veřejnosti od května do října
a také po dobu vánočních svátků. Skupinové
prohlídky lze objednat v Turistickém informačním
centru.
Kościół jest otwarty dla publiczności od maja
do października, a także podczas świąt Bożego
Narodzenia. Zwiedzanie w grupach można
zamówić w Centrum Informacji Turystycznej.

KRNOV – Průvodce městem

18

KRNÓW – Przewodnik po mieście

Lichtenštejnova rozhledna
na Cvilíně
Wieża widokowa
Liechtensteina na Cwilinie

Zřícenina hradu Cvilín
(Šelenburk, příp. Lobenštejn)
Ruiny Zamku Cvilín
(Šelenburk, ew. Lobenštejn)
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Tzv. Cvilínská rozhledna se nachází na severním svahu Předního cvilínského kopce v nadmořské
výšce 436 metrů. Rozhledna byla vybudována v letech 1902 – 1903 na návrh krnovské sekce
Moravskoslezského sudetského horského spolku. Projekt rozhledny vypracoval architekt Ernst
Latzel. Vznikla tak válcovitá stavba ve stylu romantismu, zakončená vyhlídkou s cimbuřím. Rozhledna je vysoká 29 metrů.
Tzw. wieża Cwilińska znajduje się na północnym stoku Przedniego Cwilińskiego Wzgórza na wysokości 436 metrów. Wieża została zbudowana w latach 1902 - 1903 na wniosek Krnowskiego
Oddziału Morawsko-Śląskiej Sudeckiej Wspólnoty Górskiej. Projekt wieży widokowej opracowany został przez architekta Ernsta Latzel. W ten sposób powstała budowla cylindrycznego
wyglądu w stylu romańskim, zwieńczona tarasem widokowym. Wysokość wieży to 29 metrów.
Část obce Krnov – Cvilín, GPS: 50.0821050N, 17.7225733E
Część Miejska - Krnov – Cvilín, GPS: 50.0821050N, 17.7225733E
Rozhledna je přístupna veřejnosti od května do října
za příznivého počasí.
Wieża widokowa otwarta jest dla publiczności od czerwca
do października przy dobrej pogodzie.

Zřícenina se nachází na vrcholu Zadního Cvilínského kopce ve výšce 423 m n. m. První zmínka
o hradu pochází z r. 1253. Jedná se o pevnost gotického rázu s válcovou obrannou věží – bergfritem, nejmohutnější v českém Slezsku s pozdně gotickými a renesančními dostavbami. Pověst
tvrdí, že pod troskami hradu je ukrytý poklad loupeživého rytíře. Poklad však může získat jen ten,
kdo stráví 3 noci na hradě a postaví se příšerám.
Ruiny znajdują na wierzchołku Tylnego Cwilińskiego Wzgórza na wysokości 423 m n.p.m. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1253. Jest to gotycka twierdza z cylindryczną wieżą
obronną - bergfrytem, najpotężniejsza w czeskim Śląsku z późnogotyckimi i renesansowymi
dobudowami. Legenda mówi, że pod gruzami zamku ukryty został skarb bandyckiego rycerza.
Lecz skarb ten może uzyskać tylko ten, kto spędzi trzy noce w zamku i postawi się potworom.
Část obce Krnov – Cvilín, GPS: 50.0688933N, 17.7277997E
Część Miejska Krnov – Cvilín, GPS: 50.0688933N, 17.7277997E
Zřícenina je volně přístupna po celý rok.
Ruiny dostępne są bez ograniczeń przez cały rok.

KRNOV – Průvodce městem

20

KRNÓW – Przewodnik po mieście

Kino Mír 70
Kino Mír 70

Budova současného kina Mír 70 byla postavena v r. 1903. Autorem stavby je vídeňský
architekt Arnold Goldberger, který jí přisoudil neobarokní podobu doplněnou secesními
prvky. Stavba byla zrealizována pod hlavičkou stavitele z Moravské Ostravy Hugo Hermanna. Výstavbu původně Dělnického domu tehdy inicioval spolek Německé sociálně
demokratické strany. Velkou část novostavby zabíral sál o rozměrech 26 x 16 metrů, jež
se rozprostíral od přízemí až po střechu, a pojal prý až 2 000 osob. Kino bylo v budově zřízeno až
po 2. světové válce. Kapacita současného kinosálu čítá 322 míst.

Kostel sv. Benedikta
Kościół św. Benedykta
Kostel sv. Benedikta, alespoň jeho východní část, je možné považovat za nejstarší stavbu v současném Krnově. Jedná se o původní románskou stavbu, jež
byla v polovině 13. století opatřena, dnes velmi cennou, freskovou výmalbou,
doplněnou koncem 15 století další výmalbou. Svou nynější barokní podobu získal
kostel v letech 1769–1772.
Kościół świętego Benedykta, przynajmniej jego wschodnia część, może być
uważana za najstarszy budynek w dzisiejszym Krnowie. Jest to oryginalna budowla romańska, która w połowie 13 wieku została opatrzona, dziś
bardzo cennymi freskami, uzupełnionymi pod koniec 15 wieku kolejnymi
elementami malarskimi. Współczesny barokowy wygląd kościół uzyskał
w latach 1769–1772.
Bruntálská ul., GPS: 50.0852300N, 17.6717275E
http://www.svaty-benedikt.cz/

Budynek współczesnego kina Mír 70 został zbudowany w 1903r. Autorem budynku jest wiedeński architekt Arnold Goldberger, który przypisuje mu neobarokowy wizerunek wraz z elementami secesji. Budowa zrealizowana została pod auspicjami budowniczego Hugo. Hermanna
z Morawskiej Ostrawy. Prace na budowie pierwotnie Domu Robotników wszczęło Stowarzyszenie Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Znaczna część nowego budynku zajmowała hala
o wymiarach 26 x 16 metrów, które rozciągało się od parteru do dachu, i rzekomo pomieściło
2000 osób. Kino w budynku powstało, aż po II wojnie światowej. Liczba obecnej sali kinowej
zawiera 322 miejsc siedzących.
Náměstí Míru 1, GPS: 50.0862625N, 17.6991644E
Tel.: +420 554 615 050, www.mikskrnov.cz

Prohlídku Kostela lze domluvit na tel. č. +420 731 623 421
Zwiedzanie kościoła można umówić pod nr +420 731 623 421
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5 x TOP TIP Krnov
5 x TOP wskazówek Krnów
Krnovská synagoga – jedna
z deseti hvězd v České republice,
je jedinou synagogou v kraji.
Synagoga żydowska – jedna
z dziesięciu gwiazd w Republice
Czeskiej, jest jedyną synagogą
w całym rejonie.

Turistické informační centrum
Centrum Informacji Turystycznej
Prohlídky městem a půjčovna
V Informačním centru města jsou k zapůjčení zvukové průvodce – audioguidy, které vás provedou historickým centrem ve čtyřech světových jazycích, nebo si můžete objednat komentovanou prohlídku s průvodcem.
Ten kdo chce mít informace vždy po ruce ve svém mobilu, může si přes
aplikaci stáhnout zdarma podrobného průvodce městem.
Infocentrum také nabízí službu půjčování elektrokol, koloběžek, trekových holí, disků k discgolfovému hřišti a šachových figurek.

Zwiedzanie miasta i wypożyczalnia
W Centrum informacji turystycznej Krnów jest możliwość wypożyczenia przewodnika dźwiękowego – tzw. audioguidy, który oprowadzi Państwa Historycznym Centrum Miasta w czterech
wersjach językowych, lub można zamówić sobie przewodnika.
Ten, kto zechce mieć aktualne informacje ą w swoim telefonie, może za pośrednictwem aplikacji
wgrać sobie bezpłatnie szczegółowego przewodnika po mieście. Centrum Informacji Turystycznych oferuje również wypożyczenie rowerów elektrycznych, kijków do nordic walking, dysków
do Dysk golfu i figurki do szachów.
Hobzíkova 11, 794 01 Krnov
Tel: +420 554 697 697, +420 739 548 957
e-mail: tic@mukrnov.cz, www.infokrnov.cz
15. 5. – 15. 9.

16. 9. – 14. 5.

pondělí – pátek / poniedziałek - piątek
8:00 – 18:00
sobota / sobota
9:00 – 13:00
neděle / niedziela
10:00 – 13:00
pondělí – pátek / poniedziałek - piątek
9:00 – 17:00
sobota / sobota
9:00 – 13:00
neděle / niedziela
zavřeno / nieczynne

KRRR! – každý duben jedinečný filmový festival, 70 mm formát filmové
kopie na 105 metrech čtverečních zakřiveného plátna můžete shlédnout
v Evropě jen ve čtyřech městech, jedním z nich je právě Krnov.
KRRR! – corocznie w kwietniu unikalny festiwal filmowy,format kopii
filmowej 70 mm na 105 metrach kwadratowych pełnego płótna mogą
zobaczyć Państwo tylko w 4 miastach w Europie i jednym z nich jest
właśnie Krnów.
Poutní místo Cvilín - se nachází na
tzv. Předním Cvilínském kopci, který
dosahuje nadmořské výšky 441 metrů.
Pielgrzymkowe miejsce Cwilin znajduje się na tzw. Przednim Cwilińskim
Wzgórzu (Předním Cvilínském kopci),
które osiąga wysokość 441 metrów.

Kostel svatého Benedikta
v Kostelci – unikátní soubor
nástěnných maleb dokládajících několik
etap středověké výzdoby.
Kościół św. Benedykta
w Kościelcu – wspaniały
zestaw unikalnych malowideł
na ścianach pokazujący kilka etapów
średniowiecznego malarstwa.
Kostel svatého Ducha
– rozsahem i stářím výjimečná fresková
výzdoba, nahlédněte do 15. století.
Kościół św. Ducha – zakresem
i wiekiem unikalne zdobienie freskami,
można spojrzeć w wiek XV.

Vzdálenosti
/ Odległości
Krnov – Ostrava
Krnov – Olomouc
Krnov – Šumperk
Krnov – Karlova Studánka
Krnov – Jeseník
Krnov – Nysa		
Krnov – Glubczyce
Krnov – Racibórz
1:500 000
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