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Mikroregion Krnov, Prudnik

Krnovsko

Krnovsko

Krnov, Brantice,
Býkov-Láryšov,
Čaková, Hošťálkovy,
Krasov, Lichnov,
Úvalno, Zátor

1

Krnov-Cvilín

3 Kostel Panny Marie Sedmibolestné
Veřejnosti přístupný v sezonu. Vstupné dobrovolné.
4 Rozhledna Cvilín
Vstup v rámci otevírací doby zpoplatněn. Na poutní vrch Cvilín se lze
dostat autem až ke kostelu, nebo si můžete udělat procházku a vystoupat
po schodech, kterých je více jak 200.
5 Zřícenina hradu Šelenburk
Procházkou po zelené turistické značce se dostanete ke zřícenině. Ta je
vzdálená 1,5 km od zdejšího kostela. Veřejnosti přístupná celoročně.

15

14

2

3 Kościół Marii Panny Siedmiobolesnej
Otwarty dla zwiedzających tylko w sezonie, wstęp jest dobrowolny.

6

8
7

10

V dobách minulých kopec Cvilín protínalo mnoho historických stezek.
Dnes slouží především běžcům nebo k procházkám malebnou přírodou.
Cvilín má i svou borovici. Je jí borovice cvilínská. Právě kreslená verze
její šišky provází děti při putování Krnovem. Říkáme ji Cvilínek.

9

4 Wieża widokowa Cvilín
Wstęp płatny w godzinach otwarcia. Na pielgrzymkowe wzgórze
Cvilín można dojechać samochodem pod sam kościół lub wybrać się
na spacer i wejść po schodach, których jest ponad 200.

40
2 1

13 12
11

41

3

5 Ruiny zamku Šelenburk
Spacerem wzdłuż zielonego szlaku turystycznego, dostaniesz się
do ruin. Są one oddalone ok. 1,5 km od miejscowego kościoła.
Otwarte dla publiczności przez cały rok.

4

5
1

42

20

19

Vyhlídková věž radnice

Pravidelně pořádané prohlídky radniční
věže s ražbou krnovského groše.
Vstup zpoplatněn.
18

W przeszłości wzgórze Cvilín przecinało wiele historycznych szlaków. Dziś
jest głównie odwiedzane przez biegaczy lub wielbicieli spacerów wśród
malowniczej przyrody. Cvilín ma również swoją sosnę. Jest nią Borovice
cvilínská. To właśnie rysunkowa wersja jej szyszki towarzyszy dzieciom
w zwiedzaniu Krnova. Nazywamy ją Cvilínek.

4

2 Věž kostela sv. Martina
Lze objednat prohlídku věže a vystoupat
po dřevěných schodech na její vrchol.
Vstupné dobrovolné.
1 Wieża widokowa ratusza
Regularnie organizowane zwiedzanie wieży
ratusza z możliwością wybicia krnovskiego grosza.
Wstęp płatny.

16

17

2 Wieża kościoła św. Marcina
Można rezerwować zwiedzanie wieży i wejść
po drewnianych schodach na jej szczyt.
Wstęp dobrowolny.

5

3
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Krnovsko
Krnov-Ježník

6 Rozhledna Vyhlídka
Vystoupejte po schodech a i zde pozorujte krásy okolní přírody z výšky.
Celoročně volně přístupná.

Krnov
11

12

13

7 Ježečkův palouk
Rodiny s dětmi potěší možnost místa odpočinku v přírodě, kde si
mohou opéct na ohni nějakou tu dobrůtku. Celoročně volně přístupný.

Naučná stezka Horky-Kabátův kopec
Lehká náročnost stezky, délka 3,5 km.

8

9 Naučná stezka Bezručův vrch
Stezka je nenáročnou procházkou dlouhá 3,5 km.
10 Muzeum nábytku. Nachází se na konečné zastávce trasy
Krnov-Ježník. Muzeum bylo otevřeno v roce 2019 v budově
bývalého sanatoria. Vstup je zpoplatněn.
6 Wieża widokowa Vyhlídka
Wejdź po schodach i obserwuj z góry piękno otaczającej przyrody.
Otwarte dla publiczności przez cały rok.
7 „Polana Jeżowa“ (Ježečkův palouk)
Rodziny z dziećmi będą cieszyć się możliwością wypoczynku na łonie
natury, gdzie mogą upiec przy ognisku coś dobrego.
Dostępna przez cały rok.

Ścieżka dydaktyczna „Horky-Kabátův kopec”
Trasa łatwa, długość 3,5 km.
8

9 Ścieżka dydaktyczna „Bezručův vrch”
Przyjemny spacer po ścieżce o długości 3,5 km.
10 Muzeum Mebli
Znajduje się na końcowym przystanku trasy Krnov-Ježník w budynku
dawnego sanatorium od 2019 roku. Wstęp jest płatny.

6

8

9

10

11 Krnovská synagoga
Jediná synagoga v Moravskoslezském kraji,
která je celoročně veřejností přístupná.
V rámci prohlídky můžete ochutnat kosher
potraviny a vystoupat na její věž. Vstup je
zpoplatněn.

Krnovska synagoga
Jedyna synagoga w województwie
morawsko-śląskim , która jest otwarta
dla publiczności przez cały rok. W ramach
zwiedzania można spróbować koszernego
jedzenia i wejść na jej wieżę. Wstęp
płatny.
11

Interiér synagogy může
nabídnout stálou expozici
židovských průmyslníků.

12 Koncertní síni sv. Ducha
Zde můžete vidět vzácné originály barevných
fresek. V rámci objednané prohlídky je
i možnost poslechu varhan společnosti
Rieger&Kloss. Vstup zpoplatněn.
12 Sala Koncertowa św. Ducha
Tutaj możesz zobaczyć rzadkie, oryginale
kolorowe freski. W ramach zarezerwowanej
wycieczki jest możliwość posłuchania
organów firmy Rieger & Kloss.
Wstęp płatny.

13 Plastika Olbrama Zoubka „Radost
ze života“
13

Rzeźba Olbrama Zoubka „Radość życia”

12

11

We wnętrzach
synagogi można
zobaczyć stałą
ekspozycję
żydowskich
przemysłowców.
7

2
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V prostoru síně se nádherně lyne každý tón.
W przestrzeni sali każdy dźwięk pięknie
rozbrzmiewa.
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3

Krnovsko
14

Úvalno

15

18 Galerie na Rychtě
Galerie je známou a turisticky oblíbenou atraktivitou. Své obrazy
zde vystavoval například známý český bavič a zpěvák Ivan Mládek.
Uvnitř nalezneme také zrcadlové bludiště nebo nově dveřní
bludiště. Vstupné dobrovolné.

17

16

Hošťálkovy, Lichnov

14 Zámek Hošťálkovy
Nachází se ve stejnojmenné obci nedaleko Krnova. Prohlídku
s průvodcem je nutno předem objednat. Vstupné dobrovolné.

Muzeum praček
Zajímá vás, na čem se pralo v minulých stoletích? Potom
určitě navštivte muzeum v Hošťálkovech-Vraclávku.
Vstupné dobrovolné.

15

Větrný mlýn
Jediný holandského typu je k vidění v Lichnově.
Stojí zde od 18. století.

16

17 Muzeum vidlí
Přes 840 exponátů vidlí je k vidění v Lichnově.
Vstupné dobrovolné.

19 Retro muzeum
To nalezneme v objektu bývalé fary. Pojďte si zavzpomínat na své
hračky z dětství a další poklady. Vstupné dobrovolné.

20

20 Rozhledna Hanse Kudlicha
Ani zde nechybí turisticky oblíbená rozhledna. Tu můžete navštívit
v rámci otevírací doby za poplatek.
18 Galeria na Rychtě
Galeria jest znaną i lubianą atrakcją turystyczną. Wystawiał tu
swoje obrazy np. słynny czeski artysta estradowy i piosenkarz Ivan
Mládek. Wewnątrz znajduje się labirynt lustrzany lub nowy labirynt
z drzwiami. Wstęp jest dobrowolny.
19 Muzeum Retro
Znajduje się w budynku dawnej plebanii. Przyjdź zobaczyć zabawki
ze swojego dzieciństwa i inne skarby. Wstęp jest dobrowolny.
20 Wieża widokowa Hansa Kudlicha.
I tu nie brakuje ulubionej przez turystów wieży widokowej. Można
ją odwiedzić w godzinach otwarcia za symboliczną opłatą.

19

18

18

14 Zamek Hošťálkovy
Znajduje się w miejscowości o tej samej nazwie niedaleko
Krnova. Zwiedzanie z przewodnikiem trzeba zarezerwować
do przodu. Wstęp dobrowolny
15 Muzeum Pralek
Jesteś ciekawy na czym się kiedyś prało? Koniecznie odwiedź
muzeum w miejscowości Hošťálkovy -Vraclávek. Wstęp jest
dobrowolny.
16 Wiatrak
Wyjątkowy, holenderskiego typu, można zobaczyć w Lichnově.
Stoi tu od XVIII wieku.
17 Muzeum Wideł
Ponad 840 eksponatów wideł można zobaczyć w Lichnově.
Wstęp jest dobrowolny.

4
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Albrechticko
Město Albrechtice, Linhartovy

Město Albrechtice,
Holčovice,
Heřmanovice,
Hynčice,
Linhartovy

21

22

23

24

21

21 Rozhledna Hraniční vrch
Z jejího vrchu lze dohlédnout
až do sousedního Polska. Zaparkovat
můžete nedaleko rozhledny
a krátkou procházkou se můžete vydat
k rozhledně. Po cestě děti zabaví
workoutové hřiště. Rozhledna je
celoročně volně přístupná.

23

26
22

28
27

42

21

24

25

21 Wieża widokowa Hraniční vrch
Konstrukcja stalowa powstała w tym
miejscu w 2011 roku. Z jej szczytu
rozciąga się widok na tereny sąsiadującej
Polski. Można zaparkować w pobliżu
wieży widokowej i po krótkim spacerze
do niej dojść. Po drodze dzieci pobawią
się i poćwiczą na placu zabaw. Wieża
widokowa jest ogólnodostępna przez
cały rok.

22 Poutní hora. Zabalte si svačinu a vydejte se Městským turistickým
okruhem na Poutní horu. Výhled na okolní krajinu zaručen.
Celoročně volně přístupná.

25

23 Naučnou stezka S pohádkou ke Krtečkově studánce
Pro ty nejmenší z nás si Město Albrechtice připravilo pěknou naučnou
stezku. Délka trasy jsou necelé 2 km. Stezka pro děti obsahuje mnoho
interaktivních prvků. Celoročně volně přístupná.
24 Muzeum kočárků. Najdete zde přes 140 kočárků a více jak
180 panenek. Vstupné dobrovolné.
25 Renesanční zámek v Linhartovech. Při návštěvě Linhartov
neopomeňte prohlídku zámku. Byla zde zpřístupněna první dětská
galerie v celé ČR. Zámek je dějištěm mnoha kulturních akcí, výstav
a koncertů. Vstup zpoplatněn.
22 Pielgrzymkowa Góra. Spakuj przekąskę i wybierz się
na wycieczkę miejską turystyczną trasą na Pielgrzymkową Górę.
Widok na okolicę gwarantowany. Dostępna przez cały rok.
23 Ścieżka dydaktyczna „Z bajką do Studzienki Krecika“.
Miasto Albrechtice przygotowało dla najmłodszych ciekawą ścieżkę
dydaktyczną. Długość trasy to niecałe 2 km. Trasa dla dzieci zawiera wiele
interaktywnych elementów. Swobodnie dostępne przez cały rok.
24 Muzeum Wózków Dziecięcych. Zobaczysz tam ok. 140 wózków i więcej
niż 180 lalek. Wstęp dobrowolny.

6

25 Renesansowy zamek w miejscowości Linhartovy. Odwiedzając
Linhartovy, nie zapomnij odwiedzić zamku. Otwarto tu pierwszą galerię
dla dzieci w całej Republice Czeskiej. Zamek jest miejscem wielu wydarzeń
kulturalnych, wystaw i koncertów. Wstęp płatny.
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Albrechticko

Osoblažsko
Hynčice, Holčovice

28

Osoblažsko

26 První český dinopark Eldorádo
Pokud si chcete udělat pěkný rodinný výlet, navštivte Eldorádo
v Hynčicích. Dinopark je zasvěcen pravěku a najdete zde mnoho
zajímavých exponátů. Vstupné v rámci otevírací doby je dobrovolné.

Africké muzeum. Majitel muzea je vášnivý sběratel exponátů
z jižního kontinentu. Mimo neživých exponátů zde najdete
i zvířata ve volné přírodě. Muzeum je celoročně přístupné se
zpoplatněným vstupným.

27

30

Rohledna Na Skalce
K rozhledně se dostanete také naučnou stezkou Na Skalce.
Vede úchvatnou zalesněnou krajinou od muzea Safari.
Celoročně volně přístupná.

28

Pierwszy czeski park dinozaurów Eldorado
Jeśli chcesz spędzić przyjemną rodzinną wycieczkę, odwiedź
Eldorado w miejscowości Hynčice. Dinopark jest poświęcony
prehistorii i znajdziesz tutaj wiele ciekawych eksponatów.
Wstęp w godzinach otwarcia jest dobrowolny.
26

44

29

38
37
29

29 Osoblažská úzkokolejka
Jedná se o celorepublikově oblíbenou atrakci. V provozu
je v letních měsících. Zajímavostí je rozchod kolejí 760 mm.
29 Kolejka wąskotorowa Osoblaha
W Republice Czeskiej ulubioną letnią atrakcją turystyczną jest
wąskotorowa kolejka Osoblaha. Interesująca jest szerokość toru
760 mm.

Tipy na výlety | Typy na wycieczki

31
39

Wieża widokowa Na skalce
Na wieżę widokową można się dostać ścieżką dydaktyczną
„Na Skalce”. Prowadzi piękną, leśną krainą od Muzeum Safari.
Dostępna przez cały rok.

8

32

29

28

26

34
35

27 Muzeum Afrykańskie. Właściciel muzeum jest zapalonym
kolekcjonerem eksponatów z południowego kontynentu. Oprócz
wypchanych zwierząt znajdziesz tutaj i żywe zwierzęta na wolności.
Muzeum jest otwarte przez cały rok, wstęp płatny.

27

29

36

33

Osoblaha,
Bohušov, Dívčí Hrad,
Hlinka, Slezské
Pavlovice, Slezské
Rudoltice, Třemešná,
Liptaň, Jindřichov,
Janov, Petrovice,
Vysoká, Hrozová
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Osoblažsko

Osoblažsko
Osoblaha, Bohušov,
Hrozová

32

34

35

36

30 Židovský hřbitov
Nejcennější židovský hřbitov ze 17. století je
v Osoblaze. Volně přístupný.
31 Zřícenina hradu Fulštejn
Zřícenina se nachází v Bohušově příjemnou procházkou
lesem. Je veřejnosti přístupná celoročně.

Sakrální stavby, které stojí za návštěvu:
32

Kostel sv. Martina v Bohušově

33

Kostel sv. Michaela Archanděla v Hrozové

Cmentarz żydowski
Najcenniejszy żydowski cmentarz z XVII wieku
w miejscowości Osoblaha. Wstęp wolny.
30

31 Ruiny zamku Fulštejn
Ruiny znajdują się w miejscowości Bohušov, dojdzie
się tam przyjemnym spacerkiem po lesie. Obiekt jest
dostępny dla zwiedzających przez cały rok.

Obiekty sakralne, które warto odwiedzić:
32

Kościół św. Marcina w miejscowości Bohušov

33 Kościół św. Michała Archanioła w miejscowości
Hrozová

31

30

Slezské Rudoltice,
Jindřichov, Dívčí Hrad

36

34 Zámek Jindřichov
Pokud jste milovníkem zámků a především zámeckých parků,
neváhejte navštívit ten v Jindřichově. Upravovaný park vybízí
k procházce nejednoho turistu. Budova zámku je veřejnosti
nepřístupná.
35 Zámek Dívčí Hrad
renesanční zámek z 13. století je veřejnosti nepřístupný.
Obdivovat jej můžete pouze za hradbami.
36 Zámek Slezské Rudoltice
Barokní stavba, kterou naleznete hned vedle náměstí.
Ne nadarmo se mu v dobách minulých přezdívalo „Slezské
Versailles“. Můžete si projít jeho pěstěné zahrady nebo za
doprovodu průvodce obdivovat jeho interiér. Vstup zpoplatněn.
34 Zamek Jindřichov
Jeśli jesteś miłośnikiem zamków, a zwłaszcza parków zamkowych,
nie wahaj się odwiedzić tego w miejscowości Jindřichov. Pięknie
utrzymany park zachęci do spaceru wielu turystów.
Budowa zamku jest niedostępna dla publiczności.
35 Zamek Dívčí Hrad
Renesansowy zamek z XIII wieku jest niedostępny dla zwiedzających.
Można go podziwiać tylko za murami.

33

10
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36 Zamek Slezské Rudoltice
Barokowy budynek, który znajdziesz tuż obok przestronnego rynku.
Nie bez powodu nazywano go „Śląskim Wersalem”. Możesz spacerować
po wypielęgnowanych ogrodach lub obejrzeć wnętrze w towarzystwie
przewodnika. W godzinach otwarcia wstęp płatny.
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Osoblažsko

Krnovsko
40
37

Kde se v okolí Krnovska vykoupat?
Gdzie można się wykąpać w okolicy Krnova?

38

Koupaliště Krnov
Nově zrekonstruováno. Areál koupaliště nabízí další
aktivity, jako třeba minigolf.

40

41 Městské lázně Krnov
Lázně jsou veřejnosti přístupné mimo letní měsíce.
V lázních je veřejnosti k dispozici také sauna či vířivá
vana.

39

42 Úvalno
Oblibu si získal přírodní koupací biotop
pod místní rozhlednou.

Liptaň

41

43

Město Albrechtice

44

Osoblaha

40 Basen Krnov
Świeżo po remoncie. Basen oferuje i inne atrakcje, np. minigolf.
41 Uzdrowisko Miejskie Krnov.
Uzdrowisko jest otwarte poza miesiącami letnimi. W uzdrowisku
można skorzystać z sauny lub wanny z hydromasażem.

Bludný balvan
Jedná se o přírodní památku, která je dokladem skutečnosti,
že byla oblast v dobách minulých zaledněna. Celý region je
jimi posetý. Celoročně volně přístupný.
37

42 Úvalno
Bardzo popularne jest naturalne kąpielisko znajdujące się
w pobliżu tutejszej wieży widokowej.

38 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kulturní památka honosné sakrální stavby.

Rozhledna Strážnice
Ani zde v Liptáni nechybí rozhledna. Tato zde stojí od roku
2003. Volně přístupná veřejnosti celoročně.
39

43

Město Albrechtice

44

Osoblaha

37 „Wędrujący Głaz“
Mowa tu o pomniku przyrody, który jest ważnym dowodem
na zlodowacenie tego obszaru w przeszłości. Można
podobne znaleźć w całej okolicy. Dostępny całorocznie.
38 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Zabytek kultury, wspaniała budowla sakralna.
39 Wieża widokowa Strážnice
Ani tu w miejscowości Liptáň nie brakuje wieży widokowej.
Na tym miejscu stoi już od 2003 roku. Dostępna dla
odwiedzających przez cały rok.
42

12
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43

44
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Prudnik
Prudnik

49
51
48

54

47
50

46

47

48
49

Historické centrum Prudnik – pokud zavítáte do
Prudniku, nenechte si ujít malebné historické
centrum.
Sanktuárium sv. Josefa, Lurdská jeskyně
a Františkánský klášter
Původně skromný kostel s klášterem, kde
později vznikla lurdská jeskyně vulkanického
typu.

45

46 Kostel sv. Michala Archanděla
Nejstarší prudnický kostel.

Historyczne centrum Prudnika – jeżeli
odwiedzisz Prudnik, to nie przegap
malowniczego historycznego centrum.
52
45

45 Sanktuarium św. Józefa, jaskinia
Lourdes i klasztor franciszkanów
Pierwotnie skromny kościół z klasztorem,
w którym później zbudowano jaskinię Lourdes
z tufu wulkanicznego.

Kościół św. Michała Archanioła
Najstarszy kościół w Prudniku.
46

53

47 Studna lásky
Seznámení s místní legendou o velké lásce.
48 Dům cechu tkalců
Jedna z nejstarších budov ve městě.
49 Kostel sv. Petra a Pavla
Pod podlahou kostela se nacházejí katakomby s hroby
mnichů.
47 Studnia Miłości
Zapoznanie się z lokalną legendą o wielkiej miłości.

46

45

48 Dom Cechu Tkaczy
Jeden z najstarszych budynków w mieście.
49 Kościół św. Piotra i Pawła
Pod podłogą kościoła znajdują się katakumby
z grobami mnichów.
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Prudnik
Také v Prudniku naleznete mnoho vyhlídkových věží

W Prudniku też znajdziesz wiele wież widokowych

51

52

53

54

50

52 Vyhlídková věž na Kozí hoře
Úchvatný výhled na Prudnik.
Veřejnosti volně přístupná celoročně.
53 Dřevěná vyhlídková věž Wieszcyna
Veřejnosti volně přístupná.
54 Muzeum země Prudnické
Jedná se o arsenál, neboli zbrojnici. Veřejnost si zde může
prohlédnout sbírky z řad archeologických, etnografických
či historických nálezů. Vstup zpoplatněn.

50 Věž dolní brány
Jediná dochovaná brána s věží v Prudniku.
51

53 Drewniana wieża widokowa Wieszczyna
Dostępna dla zwiedzających.

50 Wieża Bramy Dolnej
Jedyna zachowana brama z wieżą w Prudniku.

54 Muzeum Ziemi Prudnickiej
Jest tu mowa o arsenale lub zbrojowni. Odwiedzający
mogą zobaczyć zbiory znalezisk archeologicznych,
etnograficznych lub historycznych. Wstęp płatny.

Vokova věž
Vysoká 41 m. Veřejnosti přístupná.

51 Wieża Woka
o wysokości 41 m, otwarta dla zwiedzających.
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52 Wieża widokowa na Koziej Górze
Zapierający dech w piersiach widok na Prudnik.
Dostępna przez cały rok.
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Informační centra v okolí | Centra Informacji Turystycznej:
• Turistické informační centrum Krnov, Hobzíkova 13/11, 794 01 Krnov 1;
tel.: +420 739 548 957, +420 554 697 697, email: tic@mukrnov.cz, www.infokrnov.cz
• Turistické informační centrum Holčovice, Holčovice 44, 79371 Holčovice;
tel.: +420 554 644 134, email: infocentrum.holcovice@seznam.cz,
• Turistické informační centrum Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha;
tel.: +420 732 907 227, email: info@osoblaha.cz; www.osoblaha.cz
• Punkt Informacji Turystycznej (przy Schronisku Młodzieżowym w Prudniku),
ul. Dąbrowskiego 26, Prudnik; tel.: +48 778 870 200, email: schronisko@prudnik.pl,
www.schroniskomlodziezowe.prudnik.pl
• Informacja Turystyczna Powiat Prudnicki, Muzeum Ziemi Prudnickiej, ul. Boleslawa
Chrobrego 5, Prudnik; tel.: +48 774 068 060, email: muzeum.prudnik@neostrada.pl
• Informační centrum Bohušov, Bohušov 15, Bohušov; tel.: +420 554 642 121,
email: infocentrum@bohusov.cz, www.bohusov.eu
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PL

Realizováno v rámci projektu č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001959
Prudnik a Krnov na dosah ruky.

