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Za treść niniejszej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Miasto Krnov.
Projekt „Wsparcie czesko-polskiej transgranicznej turystyki rowerowej” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (ERDF), „Przekraczamy granice”.
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Mapa tras rowerowych ziemi krnowskiej, prudnickiej oraz głubczyckiej
Wydało Miasto Krnov we współpracy z Miastem Głubczyce i Miastem Prudnik.
Fotografie: archiwum Miasta Krnov, Miasta Głubczyc, Miasta Prudnik, Petr Mikeska
Źródło mapy: Mapy.cz
Druk: JENA – Jesenické nakladatelství, Šumperk
Krnov 2014

Kędzierzyn-Koźle
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Za obsah této tiskoviny je výhradně odpovědné Město Krnov.
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Projekt „Podpora přeshraniční českopolské cykloturistiky“ je spolufinancován z
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Překračujeme hranice.
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Głucholazy
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Cykloturistická mapa Krnovska, Prudnicka a Hlubčicka
Vydalo Město Krnov ve spolupráci s Městem Hlubčice a Městem Prudnik.
Fotografie: archiv Město Krnov, Město Hlubčice, Město Prudnik, Petr Mikeska
Mapový podklad: Mapy.cz
Tisk: JENA – Jesenické nakladatelství, Šumperk
Krnov 2014
Slezsko bez hranic / Śląsk bez granic
www.silesiatourism.com
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Cykloturistika na Youtube
Turystyka rowerowa na Youtube
http://krnov.cyklistikakrnov.com/

www.krnov.cz
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CYKLOTURISTICKÁ MAPA

F

43

37

F

Krnovska, Prudnicka a Hlubčicka
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Pawłowiczki
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MAPA TRAS ROWEROWYCH
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ziemi krnowskiej, prudnickiej
oraz głubczyckiej
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42
i

Droga I klasy; droga II klasy

A

Droga III klasy; pozostałe drogi umożliwiające przejazd i ulice

6

Drogi nieumożliwiające przejazd; drogi bez wzmocnienia
Droga polna albo leśna; ścieżka

H

AB

A

A

Przełęcz/siodło; stacja paliw; LPG

44

24

15

Droga zaplanowana; linia prądu elektrycznego

34

AH

Kolej, stacja, przystanek; - zlikwidowana; bocznica
Kolej turystyczna; wyciąg narciarski; płot (obora)

A

Las; teren zabudowany; murawa – areał lotniska

18

B
E

H
H
A

Rzeka; powierzchnia wodna; potok; bagnisko

10

A
BH

Granica państwa; granica okręgu
Granica OCHK
Teren chroniony o małej powierzchni; granica; punkt

E

Szczyt, poziomnica po 20 m; ważna skała; widok

47

Leśniczówka; młyn; ważny nadajnik

2

Kościół; kaplica; cmentarz; boisko piłki nożnej

D

Elektrownia fotowoltaiczna, stara kopalnia, jaskinia szpital
Zamek dostępny/nie dostępny; ruina; muzeum

4 16 28 30 35

E

i

Zabytek techniki z przewodnikiem/bez; wieża widokowa

29

D

Zabytek żydowski dostępny dla tur./pozostałe; ważny kościół

33

Wiejski rezerwat zabytkowy; atrakcja turystyczna/ciekawostka

1

D

Grodzisko albo twierdza; golf; jazda konna

23

Źródło, studzienka; źródło uzdrowiskowe

D

Kąpielisko; basen kryty/aquapark; możliwość kąpania
Znakowane trasy turystyczne
Lokalne znakowanie

D

Trasa rowerowa I i II klasy; pozostałe trasy rowerowe

A
i

Trasa rowerowa – system znakowania pasami

B

3

cyklookruhy
Trasy rowerowe

1

informační centrum; cykloservisy a cykloopravny; zajímavosti
Centra informacyjne; serwisy rowerowe oraz punkty naprawy
rowerów; ciekawostki

E

D
Bruntál

Nové Heřminovy

Nové Heřminovy

Lichnov

Opava

1 : 65 000

CYKLOOKRUHY / TRASY ROWEROWE

Typ kol: trekové, MTB, obtížnost: střední, technická náročnost: malá.
Trasa vede po vedlejších asfaltových cestách do Horních Holčovic, kde po
kamenité cestě pokračuje k rozhledně Na Skalce. Zpáteční cesta vede opět
po vedlejší cestě do Města Albrechtic, odkud pokračuje směrem na Piskořov.
Poslední část k rozhledně Hraniční vrch vede opět po kamenité cestě. Do Krnova se pak dostanete po cyklotrase č. 55 (budoucí č. 8), Slezské magistrále.
Zajímavosti na trase: Africké muzeum, Holčovice (15), Zámek Linhartovy
(24), Muzeum praček, Hošťálkovy (18), Muzeum kočárků, Město Albrechtice (17), Rozhledna Na
Skalce, Holčovice (6), Rozhledna Hraniční vrch, Město Albrechtice (5).
Typ rowerów: trekingowe, MTB (górskie), stopień trudności: średni, wymagania techniczne:
niskie.
Trasa prowadzi po bocznych drogach asfaltowych do miejscowości Horní Holčovice, a następnie
po kamienistej drodze wiedzie do wieży widokowej Na Skałce. Doga powrotna prowadzi znów po
bocznej drodze do Města Albrechtic, skąd biegnie w kierunku na Piskořov. Ostatni odcinek do wieży
widokowej Wzgórze Graniczne (Hraniční vrch) wiedzie ponownie przez kamienistą drogę. Do Krnova można się dostać jadąc po kamienistej trasie rowerowej nr 55 (w przyszłości nr 8), Magistrali
Śląskiej.
Ciekawostki na trasie: Muzeum afrykańskie, Holčovice (15), Zamek Linhartovy (24), Muzeum pralek, Hošťálkovy (18), Muzeum wózków, Město Albrechtice (17), Wieża widokowa Na Skałce, Holčovice (6), Wieża widokowa Góra Graniczna, Město Albrechtice (5).
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Výškový profil (m n. m.)

15
6

Výškový profil (m n. m.)

Typ kol: MTB, obtížnost: střední, technická náročnost: střední.
Trasa začíná ve Zlatých Horách a stoupá na Petrovy kameny, odkud pokračuje po nezpevněné cestě k rozhledně na Biskupské kupě. Místy je trasa docela
prudká, a tak počítejte, že budete muset jít část cesty pěšky. Z Biskupské
kupy trasa pokračuje technickým sjezdem mezi kamením k turistické chatě
na polském území. Od turistické chaty do Jarnołtówku si pak užijete pěkný
sjezd po šotolinové cestě. V Pokrzywne trasa pokračuje za mostem doprava
po šotolinové cestě k Łowisku na Wyspie (rybí restaurace) a zábavnímu parku Rosenau – Ztracené město. Po klidné silnici trasa pokračuje dále přes obec Wieszczyna, kde si můžete kousek
m n.m.
zajet k rozhledně. Za obcí Dębowiec trasa pokračuje po šotolinové cestě ke kříži, kde zatáčí
doleva, po polní cestě k Sanktuáriu a františkánskému kostelu u Prudniku. Nedaleko se nachází
také rozhledna na Kozím vrchu s výhledem na Prudnik. Od Trzebiny pak trasa pokračuje po
vedlejší silnici a od Vysoké po hlavní silnici do Třemešné, kde trasa končí.
Zajímavosti na trase: Rozhledna Biskupská kupa u Zlatých Hor (13), Zábavný park „Ztracené
město Rosenau“, Pokrzywna (40), Rozhledna Wieszczyna (11), Sanktuárium sv. Josefa
a františkánský klášter, Prudnik (27), Rozhledna Kozí Hora (12), Výletní vláček „Osoblažská
úzkokolejka“ (37).
km
Poznámka: Kdo by se chtěl vyhnout stoupání na Biskupskou kupu, může ze Zlatých Hor po
silnici přijet do Jarnołtówku rovnou.
Z Krnova na Osoblažsko
57 km
Typ rowerów: MTB, stopień trudności: średni, wymagania techniczne: średnie.
Z Krnova do regionu Osoblažsko		
Trasa rozpoczyna się w Zlatych Horach i wspina się na tzw. kamienie Petra, by następnie podążyć po
nieutwardzonej drodze w kierunku wieży widokowej na Kopie Biskupiej. Miejscami trasa jest dość
Typ kol: trekové, obtížnost: malá, technická náročnost: malá.
stroma, więc należy się liczyć, że trzeba będzie przejść część drogi na piechotę. Z Biskupiej Kopy
Trasa vede po cyklotrase č. 55 (budoucí č. 8), Slezské magistrále po vedlejtrasa biegnie zjazdem technicznym między kamieniami do schroniska turystycznego znajdującego
ších cestách a cyklostezkách přes Linhartovy do Města Albrechtic, odkud
się na terenie Polski. Od schroniska turystycznego do Jarnołtówka można rozkoszować się pięknym
pokračuje kousek po hlavní silnici. V Rudíkovech za restaurací trasa pokračuzjazdem po żwirowej drodze. W Pokrzywnej trasa prowadzi za mostem w prawo po żwirowej
je doprava a poté vedlejší silnicí do Třemešné. Po klidných osoblažských sildrodze do Łowiska na Wyspie (restauracja rybna) oraz do parku rozrywki „Rosenau – zaginione
nicích pak projedete přes Liptaň, kde podjedete železniční most osoblažské
miasto”. Po spokojnej drodze trasa biegnie dalej przez Wieszczyn, gdzie można podjechać
úzkokolejky, kolem zámku ve Slezských Rudolticích a Hrozovou do Rusína.
kawałek do wieży widokowej. Za Dębowcem trasa prowadzi po żwirowej drodze do krzyża, gdzie
Zde si můžete vyjet ke kapli nad Rusínem, odkud je pěkný výhled do okolí. Po příjezdu do Polskręca w lewo, a następnie biegnie do sanktuarium i kościoła franciszkanów obok Prudnika.
ska musíte zahnout třikrát doprava a od obce Goluszowice pokračovat po vedlejší silnici přes
W pobliżu znajduje się również wieża widokowa na Koziej Górze z widokiem na Prudnik. Od
obce Równe, Dobieszów, Mokre a Pietrowice.
Trzebiny trasa jest kontynuowana po bocznej drodze, a Vysokej po głównej drodze, gdzie znajduje
Zajímavosti na trase: Zámek Linhartovy (24), Muzeum kočárků, Město Albrechtice (17),
się jej zakończenie.
Rozhledna Hraniční vrch, Město Albrechtice (5), Výletní vláček „Osoblažská úzkokolejka“ (37),
Ciekawostki na trasie: Wieża widokowa Biskupia Kopa obok Zlatych Hor (13), Park rozrywki
Bludný balvan, Liptaň (22), Rozhledna Strážnice, Liptaň (7), Zámek Slezské Rudoltice (25), Kostel
„Zaginione miasto Rosenau”, Pokrzywna (40), Wieża widokowa Wieszczyna (11), Sanktuarium
sv. Michaela Archanděla, Hrozová (36).
św. Józefa i klasztor franciszkanów, Prudnik (27), Wieża widokowa Kozia Góra (12), Pociąg
Mějte na paměti, že po příjezdu do Polska je třeba pokračovat směrem na jih a v obcích Równe
wycieczkowy „Osoblaska kolejka wąskotorowa” (37).
a Dobieszów, je zapotřebí odbočit na křižovatkách doleva.
Uwagi: Jeśli ktoś chciałby ominąć wchodzenie na Biskupią Kopę, wówczas może ze Zlatych Hor
Typ rowerów: trekingowe, stopień trudności: niski, wymagania techniczne: niskie.
przyjechać drogą prosto do Jarnołtówka.
Trasa prowadzi po trasie rowerowej nr 55 (w przyszłości nr 8), Magistrali Śląskiej po bocznych drogach oraz ścieżkach rowerowych przez Linhartovy do Města Albrechtic, skąd biegnie kawałek po
głównej ulicy. V Rudíkovach za restauracją trasa biegnie w prawo a potem po bocznej drodze do
Třemešnej. Po spokojnych drogach osoblaskich trzeba następnie przejechać przez Liptaň, gdzie należy przejechać pod mostem kolejowym osoblaskiej kolejki wąskotorowej, wokół zamku w Slezskich
Rudolticach oraz Hrozovą do Rusína. Tutaj można wyjechać w stronę kaplicy nad Rusínem, skąd
rozciąga się piękny widok na okolicę. Po wjeździe do Polski należy skręcić trzy razy w prawo, a od
miejscowości Gołuszowice kontynuować jazdę po bocznej drodze przez miejscowości Równe, Dobieszów, Mokre oraz Pietrowice.
Ciekawostki na trasie: Zamek Linhartovy (24), Muzeum wózków, Město Albrechtice (17),
Wieża widokowa Góra Graniczna, Město Albrechtice (5), Pociąg wycieczkowy „Osoblaska kolejka
wąskotorowa” (37), Głaz narzutowy, Liptaň (22), Wieża widokowa Strážnice, Liptaň (7), Zamek
Slezské Rudoltice (25), Kościół św. Michała Archanioła, Hrozová (36).
Należy pamiętać, że po wjeździe do Polski należy jechać w kierunku na południe a w miejscowościach Równe oraz Dobieszów trzeba na skrzyżowaniach skręcić w prawo.
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podziwiania pięknej panoramy miasta
i Gór Opawskich. Dostępna do zwiedzania
w godzinach otwarcia.

Výškový profil (m n. m.)

A

2

Rozhledna Ježník, Krnov
Wieża widokowa Ježník, Krnov
50°5‘47.072“ N
17°37‘49.923“ E
Trasa: D
Celková výška rozhledny
včetně stožáru je 17,5 m.
Výška podlahy v úrovni
posledního poschodí je
ve výšce 13,6 m. Rozhledna je volně přístupná.
Całkowita wysokość wieży widokowej wraz
km
z masztem wynosi 17,5 m. Wysokość podłogi
na poziomie ostatniego piętra wynosi 13,6 m.
Zlaté Hory – Dębowiec – Třemešná ve Slezsku
46 km
Wieża jest ogólnie dostępna.
Zlaté Hory – Dębowiec – Třemešná ve Slezsku		

Głubczyckiej, Głubczyce (20), Wieża widokowa, Włodzienin (10), Kościół św. Ducha i szpital, Krnov
(28), Kościół św. Marcina, Krnov (35), Synagoga żydowska, Krnov (30), Wieża ratuszowa, Krnov (4),
Rozhledny Holčovice a Město Albrechtice
57 km
Willa Flemmicha – Muzeum Miejskie, Krnov (16).
Wieże widokowe Holčovice oraz Město Albrechtice		

3

Rozhledna Hanse Kudlicha, Úvalno
Wieża widokowa Hanse Kudlicha,
Úvalno
50°3‘1.779“ N
17°43‘59.782“ E
Trasa: D
Rozhledna Hanse Kudlicha se nachází ve vesničce Úvalno ve výšce 400 m
n. m. Rozhledna je vysoká
22 m, nejvyšší vyhlídková plošina je ve výšce
18 m. Pokud se budete chtít pokochat krásným výhledem z vrcholku rozhledny, musíte
vyšlapat 103 schodů. Rozhledna vznikla jako
památník úvalenského rodáka a poslance
Rakouského říšského sněmu Hanse Kudlicha.
Slavnostně byla rozhledna otevřena 21. září
1913. Když Dr. Hans Kudlich po čtyřech letech
zemřel, byly jeho ostatky uloženy v mauzoleu
ve spodní části věže. Přístupná s otevírací dobou.
Wieża widokowa Hansa Kudlicha znajduje się

Rozhledna Na Skalce, Holčovice
Wieża widokowa Na Skalce, Holčovice
50°8‘39.715“ N
17°27‘3.149“ E
Trasa: A
Rozhlednu Na Skalce najdeme na jižním nezalesněném svahu Moravského kopce v nadmořské
výšce 782 m n. m. Rozhledna je 20 m vysoká a
perličkou je, že jako předloha pro návrh této
vyhlídkové věže byl vybrán model dnes již
neexistující rozhledny, která až do roku 1946
stála na nejvyšší hoře Jizerských hor – Smrku.
Její dokonalá replika však již stojí v ZOO Praha a druhá právě v katastru Holčovic v místě
se skalním podložím. I proto dostala romantický název – Na Skalce. Volně přístupná.
Punkt widokowy Na skałce znajdziemy na
południowym niezalesionym stoku Wzgórza
Morawskiego (Moravský kopec) na wysokości
782 m nad poziomem morza. Sama wieża
ma 20 m wysokości, a ciekawostką jest fakt, iż
jako wzór do zaprojektowania wieży wybrano
model nie istniejącej już wieży widokowej,
która aż do 1946 roku stała na najwyższym
szczycie Gór Izerskich – Smrku. Jej doskonała
replika stoi już jednakże w ZOO w Pradze,
a druga właśnie na terenie Holčovic w miejscu
o skalnym podłożu. Dlatego właśnie dostała
romantyczną nazwę Na skałce. Wieża jest
ogólnie dostępna.

Vyhlídková věž, Włodzienin
Wieża widokowa, Włodzienin
50°7‘10.346“ N
17°50‘17.433“ E
Trasa: E
Věž kostela sv. Mikuláše ve
Włodzienině je pozůstatkem gotického kostela na
hradě. Věž se nachází na
návrší, díky čemuž je ve dnech s dobrou viditelností možné vidět malebnou Głubczyckou
náhorní plošinu, věže kostela v Głubczycích
a dokonce české Jeseníky. Přístupná s otevírací dobou.
Wieża kościoła św. Mikołaja we Włodzieninie jest pozostałością gotyckiego kościoła na
zamku. Wieża znajduje się na wzgórzu, co
sprawia, że podczas dni o dobrej widoczności
można zobaczyć malowniczy Płaskowyż Głubczycki, wieżę kościoła w Głubczycach, a nawet
czeskie Jeseniki. Dostępna do zwiedzania w godzinach otwarcia.

w miejscowości Úvalno na wysokości 400 m
n.p.m. Wysokość wieży wynosi 22 m, najwyższa
platforma widokowa znajduje się na wyso
Osoblaha – Heřmanovice
40 km
kości 18 m. Wszyscy zainteresowani pięknym
Osoblaha – Heřmanovice		
widokiem rozpościerającym się ze szczytu
wieży widokowej muszą pokonać 103 schody.
Rozhledna Strážnice, Liptaň
Typ kol: trekové, obtížnost: střední, technická náročnost: malá.
Wieża widokowa powstała jako pomnik ku czci
Wieża widokowa Strážnice, Liptaň
Trasa začíná v Osoblaze a vede po vedlejších silnicích přes Rylovku,
mieszkańca Úvalna Hansa Kudlicha. Uroczyste
50°13‘55.258“ N
Krzyżkowice, Dytmarów do Prudniku. Dále trasa pokračuje za obcí
otwarcie wieży odbyło się 21 września 1913
17°35‘54.037“ E
Dębowiec po šotolinové cestě kolem odpočívadla, odkud stoupá na české
roku. Cztery lata później dr Hans Kudlich
Trasa: B, C
území, kde šotolinu střídá asfalt. Po sjezdu do Jindřichova trasa stoupá po
zmarł, a jego szczątki zostały pochowane
Rozhledna Strážnice se
lesní asfaltové cestě na Heřmanovice.
w mauzoleum znajdującym się w dolnej części
nachází v obci Liptaň
Zajímavosti na trase: Vokova věž, Prudnik (9), Muzeum Prudnicka, Prudnik
wieży. Dostępna do zwiedzania w godzinach
vedle stožáru telekomuni(19), Centrum tkalcovských tradic, Prudnik (14), Vila Hermanna Fränkla, Prudnik (21), Židovský
otwarcia.
kačního operátora. Jedná
hřbitov, Prudnik (32).
se o dřevěnou stavbu ve 494 m n. m. RozTyp rowerów: trekingowe, stopień trudności: średni, wymagania techniczne: niskie.
hledna je vysoká 9 m se třemi vyhlídkovými
Trasa rozpoczyna się w Osobladze i biegnie po bocznych drogach przez Rylovkę, Krzyżkowice
plošinami. Rozhledna má celkem 37 schodů
i Dytmarów do Prudnika. Dalej trasa prowadzi za miejscowością Dębowiec po drodze żwirowej
km
a byla otevřena v březnu 2003. Rozhledobok miejsca wydzielonego na odpoczynek, skąd wbiega na terytorium Czech, gdzie drogę
na nabízí turistům krásný výhled na okolní
żwirową zastępuje asfalt. Po zjeździe do Jindřichova trasa wspina się po leśnej drodze na drogę
Osoblažskem z Třemešné
45 km
vesničky jako jsou Pitárné, Vysoká, přechod
asfaltową w kierunku Heřmanovic.
Po regionie Osoblažsko z Třemešnej		
v Bartultovicích, ale i na polské město PrudCiekawostki na trasie: Wieża Woka, Prudnik (9), Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik (19), Centrum
nik. Volně přístupná.
tradycji tkackich, Prudnik (14), Willa Hermanna Fränkla, Prudnik (21), Cmentarz żydowski, Prudnik
Typ kol: trekové, obtížnost: malá, technická náročnost: malá.
Wieża widokowa Strážnice znajduje się w gmi(32).
Začátek trasy je v Třemešné, kam se můžete dostat vlakem z Krnova. Z Třenie Liptaň obok masztu telekomunikacyjnego
mešné se pokračuje po klidných cestách směrem na Liptaň, Dívčí Hrad
operatora. Jest to drewniany budynek połoa Slezské Pavlovice. Odtud trasa vede do Osoblahy a po staré cestě do Bohużony na 494 m npm. Wieża ma 9 m wysokości
šova. Po průjezdu rekreačním areálem, stojí za návštěvu zřícenina hradu Fuli składa się z trzech platform widokowych. Wieštejn, odkud pokračuje trasa dále přes Hrozovou, Slezské Rudoltice, Liptaň
ża posiada łącznie 37 schodów i została otwara zpět do Třemešné.
ta w marcu 2003 roku. Wieża widokowa oferuje
Zajímavosti na trase: Výletní vláček „Osoblažská úzkokolejka“ (37), Bludný balvan, Liptaň (22),
turystom piękne widoki na okoliczne wioski,
Rozhledna Strážnice, Liptaň (7), Židovský hřbitov, Osoblaha (31), Kostel sv. Michaela Archanděla
takie jak Pitárné, Vysoká, przejście w BartulHrozová (36), Zámek Slezské Rudoltice (25), Zřícenina hradu Fulštejn, Bohušov (26).
km
tovicach, ale także na polskie miasto Prudnik.
Typ rowerów: trekingowe, stopień trudności: niski, wymagania techniczne: niskie.
Wieża jest ogólnie dostępna.
Trasa rozpoczyna się w Třemešnej, dokąd można dostać się pociągiem z Krnova. Z Třemešnej biegKrnov – Staré Purkartice – Česká Ves – Linhartovy – Krnov
42 km
nie dalej po spokojnych drogach w kierunku na Liptaň, Dívčí Hrad oraz Slezské Pavlovice. Stąd trasa
Krnov – Staré Purkartice – Česká Ves – Linhartovy – Krnov		
prowadzi do Osoblahy oraz po starej drodze do Bohušova. Po przejeździe przez teren rekreacyjny
warto zwiedzić ruiny zamku Fulštejn, skąd trasa wiedzie dalej przez Hrozovą, Slezské Rudoltice, LipTyp kol: trekové, MTB, obtížnost: střední, technická náročnost: malá.
taň i z powrotem do Třemešnej.
Z Krnova vede trasa po cyklotrase do Krásných Louček, odkud pokračuje
Radniční věž, Krnov
Ciekawostki na trasie: Pociąg wycieczkowy „Osoblaska kolejka wąskotorowa” (37), Głaz
po vedlejší silnici přes Hošťálkovy, Vraclávek do Starých Purkartic. Zde trasa
Wieża ratuszowa, Krnov
narzutowy, Liptaň (22), Wieża widokowa Strážnice, Liptaň (7), Cmentarz żydowski, Osoblaha (31),
odbočuje doprava a ještě chvíli stoupá na Dlouhou Ves. Odtud pokračuje
50°5‘23.223“ N
Kościół św. Michała Archanioła, Hrozová (36), Zamek Slezské Rudoltice (25), Ruiny zamku Fulštejn,
rovně na Českou Ves, kde v zatáčce opouští silnici a pokračuje rovně lesní
17°42‘12.487“ E
Bohušov (26).
cestou na Linhartovy. Po cyklotrase se pak trasa opět vrací do Krnova.
Trasa: E, H
Výškový profil (m n. m.)
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Vila Hermanna Fränkla, Prudnik
Willa Hermanna Fränkla, Prudnik
50°19‘14.081“ N
17°34‘36.876“ E
Trasa: G
Vila patří k nejreprezentativnějším stavbám Prudniku. Jedná se o jediný
stavební objekt svého
druhu v jižním Polsku. Kdysi to byla obytná
vila továrníka, později firemní „Textilní dům“
a od roku 2011 slouží jako sídlo Prudnického
kulturního střediska.
Należy do najbardziej reprezentatywnych budowli Prudnika. Jedyny tego typu obiekt budowlany w południowej Polsce. Niegdyś fabrykancka willa mieszkalna, następnie zakładowy
„Dom Włókniarza”, a od 2011 r. siedziba Prudnickiego Ośrodka Kultury.

30
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Zřícenina hradu Fulštejn, Bohušov
Ruiny zamku Fulštejn, Bohušov
50°14‘14.215“ N
17°42‘33.796“ E
Trasa: C
Impozantní zřícenina raně
gotického hradu stojí na
zalesněné
vyvýšenině.
Kdysi významné panské
sídlo Supů z Fulštejna a Sedlnických z Choltic bylo založeno v polovině 13. století. Volně
přístupná.
Imponujące ruiny wczesnogotyckiego zamku
znajdują się na zalesionym wzgórzu w pobliżu
miejscowości. Dawniej była to znacząca siedziba panów rodu Sup z Fulštejn i Sedlnickich
z Choltic. Zamek został założony w połowie XIII
wieku. Ogólnie dostępna.

Rozhledna Wieszczyna
Wieża widokowa Wieszczyna

50°16‘50.764“ N
17°30‘38.621“ E
Trasa: F
Dřevěná rozhledna s výškou 15 m se nachází v
turistické obci Wieszczyna
vzdálené několik kilometrů jihozápadně od Prudniku. Věž je přístupná
zdarma po celý rok.
Drewniana wieża widokowa o wysokości
15 metrów znajduje się w położonej kilka km
na południowy-zachód od Prudnika turystycznej wsi Wieszczyna. Jest otwarta dla wiedzających przez cały rok.
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Flemmichova vila – Městské
muzeum, Krnov
Willa Flemmicha – Muzeum Miejskie,
Krnov
50°5‘31.22“ N
17°42‘37.553“ E
Trasa: E, H
Vila je nemovitou kulturní
památkou. Ve vile probíhají celoroční výstavy.
Městské muzeum je otevřeno denně, kromě pondělků.
Willa jest zabytkiem kultury. W wili przez cały
rok odbywają się wystawy. Muzeum Miejskie
jest otwarte codziennie, z wyjątkiem poniedziałków.
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Bludný balvan, Liptaň
Głaz narzutowy, Liptaň
50°12‘48.888“ N
17°35‘52.318“ E
Trasa: B, C
Bludný balvan je připomínkou období před
250 – 800 tisíci lety, kdy ho na Osoblažsko zavlekl pevninský ledovec až z jižního Švédska.
Svými rozměry: 220 x 130 x 120 cm a přibližné hmotnosti 4,7 t, je jedním z největších
bludných balvanů v České republice. Nachází
se na značené modré turistické stezce.
Głaz narzutowy stanowi
pozostałość z okresu
sprzed 250-800 tysięcy lat,
kiedy został przyniesiony
do regionu Osoblažsko
przez lądolód aż z południowej Szwecji. Ze względu na swe rozmiary: 220 x 130 x 120 cm i masę
wynoszącą około 4,7 tony, jest to jeden z największych głazów narzutowych w Czechach.
Znajduje się na oznakowanym niebieskim szlaku turystycznym.

Sanktuárium sv. Josefa
a františkánský klášter, Prudnik
Sanktuarium św. Józefa i klasztor
franciszkanów, Prudnik
50°18‘29.974“ N
17°34‘0.647“ E
Trasa: F
Kostel sv. Josefa spolu
s františkánským klášterem byl postaven daleko
od městské zástavby,
necelých 5 km jihozápadně od města. První
skromný kostelík sv. Josefa spolu s menším
klášterem byl vysvěcen v roce 1852 a jeho
staviteli byli alkantaríni – řád patřící do františkánské rodiny.
Kościół św. Józefa wraz z klasztorem franciszkanów został wzniesiony z dala od miejskich
zabudowań, niespełna 5 km na południowy-zachód od miasta. Pierwszy skromny kościółek
św. Józefa wraz z niewielkim klasztorem został
poświęcony w 1852 r., a jego budowniczymi
byli alkantaryni – zakon należący do rodziny
franciszkańskiej.

C
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Výškový profil (m n. m.)

Zajímavosti na trase: Muzeum praček, Hošťálkovy (18), Zámek Linhartovy
(24), Radniční věž, Krnov (4), Flemmichova vila – Městské muzeum, Krnov (16), Kostel sv. Ducha
a špitál, Krnov (28), Kostel sv. Martina, Krnov (35), Židovská synagoga, Krnov (30).
Typ rowerów: trekingowe, MTB, stopień trudności: średni, wymagania techniczne: niskie.
Z Krnova trasa prowadzi po trasie rowerowej do Krásnych Louček, skąd dalej biegnie po bocznej
drodze przez Hošťálkovy i Vraclávek do Starých Purkartic. W tym miejscu trasa skręca w prawo
i wspina się przez chwilę w stronę Dlouhej Vsi. Stąd biegnie dalej na Česką Ves, gdzie na zakręcie
opuszcza drogę i biegnie prosto dalej leśną drogą na Linhartovy. Po trasie rowerowej szlak znów
km
wiedzie z powrotem do Krnova.
Ciekawostki na trasie: Muzeum pralek, Hošťálkovy (18), Zamek Linhartovy (24), Wieża ratuszowa,
Po třech rozhlednách v okolí Krnova
35 km
Krnov (4), Willa Flemmicha – Muzeum Miejskie, Krnov (16), Kościół św. Ducha i szpital, Krnov (28),
Po trzech wieżach widokowych w okolicach Krnova		
Kościół św. Marcina, Krnov (35), Synagoga żydowska, Krnov (30).
Typ kol: trekové, MTB, obtížnost: velká, technická náročnost: malá.
Trasa začíná v Krnově a pokračuje po cyklotrase č. 6166 přes kopec Cvilín.
V jedné ze zatáček cyklotrasa odbočuje doprava směrem na Úvalno, ale
pokud chcete navštívit první z rozhleden, pokračujte ještě kousek dále na
vrchol kopce, kde kolem kostela přijedete ke Cvilínské rozhledně. Po návratu
na cyklotrasu a sjezdu k Hájnickým rybníkům trasa opouští cyklotrasu a pokračuje po lesní asfaltové cestě doprava a za druhým rybníkem doleva na
Výškový profil (m n. m.)

D

Nově zpřístupněná 52 m
vysoká Radniční věž, která má 6 pater, je neoddělitelnou součásti radniční
budovy z roku 1901 - 1903. Hodinový stroj,
který se ve věži nachází, je z r. 1864. Lidskému
oku se z radniční věže nabízí velmi zajímavý
pohled na město. Lze odtud vidět mnohé dominanty Krnova či v dálce sousední Polsko.
Věž přístupná s otevírací dobou.
Nowo udostępniona wieża ratuszowa o wysokości 52 m, ma 6 pięter, jest integralną częścią
budynku ratusza zbudowanego w latach 19011903. Mechanizm zegarowy, który znajduje
się na wieży, pochodzi z 1864 roku. Z wieży
ratuszowej rozciąga się bardzo interesujący
widok na perspektywę miasta. Można zobaczyć stąd wiele odległych dominant Krnova lub
w oddali sąsiednią Polskę. Wieża jest dostępna
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Rozhledna Kozí Hora, Prudnik
Wieża Widokowa Kozia Góra,
Prudnik
50°17‘46.182“ N
17°34‘24.577“ E
Trasa: F
Dřevěná rozhledna s výškou 15 metrů se nachází
na Kozí hoře ( 317 m n m.)
situované 3 km od centra
města Prudnik, na území bývalého vojenského cvičiště. Rozhledna je celoročně přístupná, vstup je zdarma.
Drewniana wieża widokowa o wysokości
15 metrów znajduje się na położonej ok. 3 km
od centrum Prudnika Koziej Górze (317 m
n.p.m.), na terenie dawnego poligonu wojskowego. Wieża jest obiektem całorocznym,
a wstęp na nią jest bezpłatny.

Vyhlídková radniční rozhledna,
Głubczyce
Wieża widokowa
ratusza, Głubczyce
50°12‘2.596“ N
17°49‘50.055“ E
Trasa: E
V březnu 1945 byly Głub-

Muzeum kočárků,
Město Albrechtice
Muzeum wózków, Město Albrechtice
50°9‘49.028“ N
17°34‘15.93“ E
Trasa: A, B
Muzeum bylo poprvé
otevřeno v roce 2012.
V muzeu najdete osmdesát kočárků různých typů
a velikostí. V kočárcích je uloženo devadesát panenek. Muzeum doplňují také ostatní
hračky jako jsou plyšoví medvídci a dřevěné
hračky. Muzeum je přístupné s otevírací dobou.
Muzeum zostało pierwszy raz otwarte w grudniu 2012 roku. W muzeum znajduje się osiemdziesiąt wózków dziecięcych różnych typów
i rozmiarów. W wózkach zostało ułożonych
dziewięćdziesiąt lalek. W muzeum znajdują się
także inne zabawki, takie jak misie i drewniane
zabawki. Muzeum jest dostępne do zwiedzania
w godzinach otwarcia.
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dla zwiedzających w wyznaczonych godziczyce bombardovány a radnice vyhořela.
nach otwarcia.
Její spálené ruiny byly po válce postupně
Osoblaha – Głogówek
52 km
rozebírány, takže nakonec zůstala jen ruina
Osoblaha – Głogówek		
věže a obezdívka přízemí. Teprve v roce 2006
Typ kol: trekové, obtížnost: malá, technická náročnost: malá.
tehdejší radní města zahájili rekonstrukci toTato trasa vede po vedlejších, klidných cestách na Głogówek. Po průjezdu
hoto objektu. Slavnostní otevření památky
trochu rušnějšího Głogówku s pěknou radnicí na náměstí vede trasa opět
vzkříšené z popela se konalo v roce 2008. V
po vedlejších silnicích přes několik vesniček do obce Solec. Odtud se trasoučasnosti sídlí v radnici knihovna a muzesa stáčí doleva na jih a pokračuje do obce Olszynka, za kterou pokračuje
um. Věž je výborným vyhlídkovým místem.
kousek po hlavní silnici. Z té po chvíli uhýbá směrem na obec Dębowiec.
W marcu 1945 r. Głubczyce zostały zbom
V Krzyżkowicích trasa překračuje hranice a poté v Rylovce odbočuje doleva
bardowane, a ratusz spłonął. Jego wypalona
na Slezské Pavlovice. V Osoblaze trasa končí.
ruina po wojnie była stopniowo rozbierana,
Zajímavosti na trase: Astronomická observatoř, Głogówek (39), Židovský hřbitov, Osoblaha (31).
aż wreszcie pozostał jedynie kikut wieży
Typ rowerów: trekingowe, stopień trudności: niski, wymagania techniczne: niskie.
i obmurowanie parteru. Dopiero w 2006
Trasa ta prowadzi po bocznych, spokojnych drogach na Głogówek. Po przejechaniu nieco bardziej
r. ówczesne władze miasta podjęły się
ruchliwego Głogówka, w którym na rynku znajduje się piękny ratusz, trasa prowadzi ponownie
odbudowy tego obiektu. Uroczyste otwarcie
bocznymi drogami przez kilka wsi do miejscowości Solec. Stąd trasa skręca w lewo i biegnie dawskrzeszonego z popiołów zabytku odbyło
lej na południe do miejscowości Olszynka, za którą prowadzi kawałek po głównej drodze. Od tego
się w 2008 r. Obecnie w ratuszu mieszczą się
momentu skręca w kierunku miejscowości Dębowiec. W Krzyżkowicach trasa przekracza granicę,
biblioteka i muzeum. Wieża jest świetnym
a następnie W Rylovce skręca w lewo w kierunku na Slezské Pavlovice. W Osobladze znajduje się
punktem widokowym.
zakończenie trasy.
Ciekawostki na trasie: Obserwatorium astronomiczne, Głogówek (39), Cmentarz żydowski,
Osoblaha (31).

Výškový profil (m n. m.)

Výškový profil (m n. m.)

I

km

km

ZAJÍMAVOSTI / CIEKAWOSTKI
Krnov – Głubczyce – Branice
51 km
Krnov – Głubczyce – Branice		
Rozhledna Cvilín, Krnov
Typ kol: silniční, trekové, obtížnost: malá, technická náročnost: malá.
Wieża widokowa Cvilín, Krnov
Trasa vede po hlavní nefrekventované cestě z Krnova do Głubczyc. V Głub50°4‘25.386“ N
czycích stojí za shlédnutí Vyhlídková radniční rozhledna a Okresní muzeum
17°43‘18.874“ E
Hlubčicka. Trasa dále vede přes kruhový objezd, kde je potřeba odbočit na
Trasa: D
Branice. Cesta vede přes Włodzienin s vyhlídkovou věží ke křižovatce, kde je
Válcovitá, kamenná roztřeba odbočit na Branice. Za Branicemi v Úvalně, kousek za hraničním moshledna se tyčí nad městem pokračuje trasa doprava po cyklostezce a cyklotrase č. 55 (budoucí č. 8)
tem ve výšce 436 m n.
na Krnov. Trasa vede po hrázi Petrova rybníka s pěkným výhledem na Cvilínský kopec s kostem. Je vysoká 26 metrů,
lem a rozhlednou.
uvnitř s dřevěným schodištěm. První otevřeZajímavosti na trase: Vyhlídková radniční rozhledna, Głubczyce (8), Okresní muzeum Hlubčicní rozhledny se datuje k 11. 6. 1903. Pokud
ka, Głubczyce (20), Vyhlídková věž, Włodzienin (10), Kostel sv. Ducha a špitál, Krnov (28), Kostel
se budete chtít pokochat krásným výhlesv. Martina, Krnov (35), Židovská synagoga, Krnov (30), Radniční věž, Krnov (4), Flemmichova
dem z vrcholku rozhledny, musíte vyšlapat
vila – Městské muzeum, Krnov (16).
144 schodů. Přístupná s otevírací dobou.
Typ rowerów: drogowe, trekowe (crossowe), stopień trudności: niski, wymagania techniczne:
Kamienną wieżę widokową o cylindrycznym
niskie.
kształcie, która wznosi się nad miastem na
Trasa prowadzi po głównej, ale bez wielkiego ruchu, drodze z Krnova do Głubczyc. W Głubczycach
wysokości 436 m n.p.m. Wysokość wieży wynosi
warta obejrzenia jest ratuszowa wieża widokowa oraz Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej.
26 m, a w jej wnętrzu znajduje się drewniana
Trasa dalej prowadzi przez rondo, gdzie należy skręcić na Branice. Następnie prowadzi przez
klatka schodowa. Pierwsze otwarcie wieży
Włodzienin, gdzie na skrzyżowaniu znajduje się wieża widokowa. Za Branicami w Úvalnie, tuż
widokowej jest datowane na 11. 6. 1903. Kto
za mostem granicznym, trasa biegnie w prawo po ścieżce rowerowej i trasie rowerowej nr 55
chce się rozkoszować pięknym widokiem ze
(w przyszłości nr 8) w kierunku Krnova. Trasa prowadzi wzdłuż brzegu stawu Petra, skąd rozciągają
szczytu wieży widokowej, musi pokonać 144
się piękne widoki na wzgórze Cvilín, na którym stoi kościół i wieża widokowa.
schody. Dostępna do zwiedzania w godzinach
Ciekawostki na trasie: Wieża widokowa ratusza, Głubczyce (8), Powiatowe Muzeum Ziemi
otwarcia.

E
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Rozhledna Hraniční vrch,
Město Albrechtice
Wieża widokowa Góra Graniczna,
Město Albrechtice
50°10‘18.009“ N
17°36‘15.232“ E
Trasa: A, B
Rozhledna zcela ojedinělé
železné konstrukce, která
se skládá ze dvou vyhlídkových ploch spojených
kovovou lávkou, byla otevřena na podzim
roku 2011. Rozhledna se nachází na Hraničním vrchu 527 m n. m., vyhlídková plocha je
ve výšce 25 metrů, vystoupat musíte po 149
schodech. Nachází se pár metrů od česko-polské hranice. Přístup k rozhledně je po
modré turistické značce z Města Albrechtic
a dále podle značení, cca 3,5 km od města.
Volně přístupná.
Wieża widokowa o unikalnej konstrukcji
żelaznej, składającej się z dwóch platform
widokowych połączonych metalową kładką,
została otwarta jesienią 2011 roku. Znajduje
się kilka metrów od granicy polsko-czeskiej
w pobliżu miejscowości. Dojście do wieży jest
możliwe niebieskim szlakiem wiodącym od
Města Albrechtic, ok. 3,5 km od miasta. Wieża
widokowa położona jest na Górze Granicznej,
527 m n.p.m. Platforma widokowa znajduje
się na wysokości 25 metrów, a żeby się na nią
dostać, trzeba wspiąć się po 149 schodach.
Wieża jest ogólnie dostępna.
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Rozhledna Biskupská kupa,
Zlaté Hory
Wieża widokowa Biskupia Kopa,
Zlaté Hory
50°15‘24.0“ N
17°25‘43.4“ E
Trasa: F
Kamenná, 18 m vysoká
rozhledna, postavená v
roce 1898. Od roku 1996
po opravě Městem Zlaté
Hory je opět zpřístupněna veřejnosti s otevírací dobou.
Kamienna, wysoka na 18 m wieża widokowa,
postawiona w 1898 roku. Od roku 1996 po odrestaurowaniu przez miasto Zlaté Hory została
ponownie udostępniona dla zwiedzających
w wyznaczonych godzinach.

28
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Zřícenina hradu Šelenburk, Krnov
Ruiny zamku Šelenburk, Krnov
50°4‘7.738“ N
17°43‘39.51“ E
Trasa: D
Na vrcholu Cvilínského
kopce 423 m. n. m. stojí
zřícenina hradu Cvilín, nazývaná též Lobenštejn neboli Šelenburk. Jedná se o trosky pravidelně
utvořeného hradu, jehož půdorysná dispozice zůstala nenarušena většími přestavbami.
Volně přístupná.
Na szczycie wzgórza Cvilín, 423 n.p.m.
znajdują się ruiny zamku Cvilín, zwanego
również Lobenštejn lub Šelenburk. Są to ruiny
regularnego zamku, którego układ pozostał
nienaruszony przez większe przebudowy.
Ruina zamku jest ogólnie dostępna.

Muzeum praček, Hošťálkovy
Muzeum pralek, Hošťálkovy

km

Býkov-Láryšov. Po klidné silnici přijedete do Úvalna, kde se nachází druhá rozhledna. Po návratu do Býkova-Láryšova trasa klesá přes Láryšov a Guntramovice do místní části Krnova-Kostelce. Zde po přejezdu hlavní silnice trasa pokračuje po šotolinové cestě Ježnického lesa. Po
příjezdu na konečnou trasa prudce stoupá až k poslední, Ježnické rozhledně. Po sjezdu k silnici
už následuje jen sjezd zpátky do Krnova.
Zajímavosti na trase: Kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně, Krnov (33), Rozhledna
Cvilín, Krnov (1), Zřícenina hradu Šelenburk, Krnov (23), Rozhledna Hanse Kudlicha, Úvalno (3),
Kostel sv. Benedikta, Krnov (29), Rozhledna Ježník, Krnov (2).
Typ rowerów: trekingowe, MTB, stopień trudności: duży, wymagania techniczne: niskie.
Trasa rozpoczyna się w Krnovie i biegnie po trasie rowerowej nr 6166 przez wzgórze Cvilín. Na
jednym z zakrętów trasa rowerowa skręca w prawo w kierunku miejscowości Úvalno, ale jeśli
planuje się odwiedzić pierwszą z wieży widokowych, należy podjechać nieco dalej na szczyt góry,
gdzie obok kościoła można dojechać na wieżę widokową Cvilín. Po powrocie na trasę rowerową
i zjeździe w kierunku stawów w Hájnicach szlak opuszcza trasę rowerową i biegnie dalej w prawo
po leśnej drodze asfaltowej, a za drugim stawem w lewo w kierunku na Býkov-Láryšov. Po spokojnej
drodze dojeżdża się do Úvalna, gdzie znajduje się kolejna wieża widokowa. Po powrocie do BýkovaLáryšova trasa schodzi przez Láryšov i Guntramovice do części miasta Krnov-Kostelec. Tutaj,
po przejechaniu głównej drogi trasa biegnie po drodze żwirowej Ježnickiego lasu. Po przybyciu
do punktu końcowego, trasa gwałtownie wspina się do ostatniej Ježnickiej wieży widokowej. Po
zjeździe w kierunku drogi jest już tylko zjazd z powrotem do Krnova.
Ciekawostki na trasie: Kościol Pielgrzymkowy Marii Panny Siedmiobolesnej, Krnov (33), Wieża
widokowa Cvilín, Krnov (1), Ruiny zamku Šelenburk, Krnov (23), Wieża widokowa Hansa Kudlicha,
Úvalno (3), Kościół św. Benedykta, Krnov (29), Wieża widokowa Ježník, Krnov (2).

50°7‘34.017“ N
17°33‘58.565“ E
Trasa: A
V muzeu najdeme unikátní sbírku cca 160 ks
pracích mechanismů z let
1850 – 1950. K vidění jsou
pračky nejen z Česka, ale i Rakouska, Německa a Francie. Také zde můžete vidět necky,
valchy nebo ždímačky. Přístupné s otevírací
dobou.
W muzeum znajduje się unikalny zbiór około
160 sztuk mechanizmów piorących z lat 18501950. Zobaczyć tu można pralki nie tylko
z Czech, ale także z Austrii, Niemiec i Francji.
Można tu także obejrzeć balie, tarki do prania
oraz wyżymaczki. Muzeum jest dostępne
do zwiedzania w wyznaczonych godzinach
otwarcia.

Vokova věž, Prudnik
Wieża Woka, Prudnik
50°19‘21.829“ N
17°34‘45.525“ E
Trasa: G
Wokova věž se nachází v
centru Prudniku a je považována za nejstarší věž
soukromého hradu na
území dnešního Polska. Měří 41 m a je zakryta šindelovou střechou. Díky dostavěnému
podsebití mají návštěvníci možnost obdivovat krásná panoramata města a Opavských
hor. Zpřístupněna s otevírací dobou.
Wieża Woka znajduje się w centrum Prudnika
a jest uważana za najstarszą wieżę zamku
prywatnego na obszarze dzisiejszej Polski.
Wieża liczy 41 m wysokości i jest przykryta
gontowym dachem, a za sprawą dobudowa
nej hurdycji zwiedzający mają możliwość
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Centrum tkalcovských tradic,
Prudnik
Centrum tradycji tkackich, Prudnik
50°19‘20.339“ N
17°34‘51.413“ E
Trasa: G
Centrum
tkalcovských
tradic vzniklo, aby se zachránilo dědictví regionu.
Centrum udržuje a propaguje tradici textilního průmyslu trvající
několik století prostřednictvím organizování
tkalcovských workshopů, setkání a výstav.
Centrum tradycji tkackich zostało stworzone
w celu ratowania dziedzictwa regionu.
Centrum podtrzymuje i promuje mającą kilka
wieków tradycję przemysłu włókienniczego
poprzez organizację warsztatów, spotkań
i wystaw.

Muzeum Prudnicka, Prudnik
Muzeum Ziemi Prudnickiej,
Prudnik
50°19‘23.321“ N
17°34‘51.271“ E
Trasa: G
Hlavním sídlem muzea jsou obranné bašty
z 15. století a budovy
sousedící se středověkými
městskými hradbami. Muzeum je návštěvníkům otevřeno dle otevírací doby.
Siedzibą główną muzeum są baszty obronne
z XV w. oraz budynki przylegające do średniowiecznych murów miejskich. Muzeum jest
otwarte dla zwiedzających w wyznaczonych
godzinach otwarcia.

Kostel sv. Ducha a špitál, Krnov
Kościoł Świetego Ducha i szpital,

Krnov
50°5‘27.27“ N
17°42‘23.638“ E
Trasa: H, E
Kostel sv. Ducha je jedna z
nejstarších dochovaných
budov v Krnově. Její počátky spadají do 13. století, kdy město řešilo potřebu postavit špitál
pro nemocné, chudé a hladové. Největšími
vzácnostmi kostela jsou originály barevných
fresek na stěnách kostela od neznámého autora, které pocházejí z pol. 15. století. V současné době slouží kostel jako koncertní síň,
kde probíhají koncerty, svatební obřady,
aukce, besedy, aj. Prohlídku koncertní síně
je možné dohodnout u Turistického infor
mačního centra v Krnově.
Kościół pw. Św. Ducha jest jedną z najstarszych
zachowanych budowli w Krnovie. Jego
początki sięgają XIII wieku, kiedy to zaistniała
potrzeba wybudowania szpitala dla osób
chorych, biednych i głodnych. Największą
osobliwością budowli są pochodzące
z połowy XV wieku oryginalne kolorowe
freski znajdujące się na ścianach kościoła,
które zostały wykonane przez nieznanego
autora. Odbywają się tu różne koncerty,
różne ceremonie, np. śluby, aukcje, wieczory
i spotkania kulturalne itp. Zwiedzanie sali
koncertowej można uzgodnić w Centrum
Informacji Turystycznej w Krnovie.
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Zámek Linhartovy
Zamek Linhartovy
50°8‘20.563“ N
17°36‘52.901“ E
Trasa: A, B
Linhartovský zámek byl
vybudován ve druhé polovině 16. století přestavbou linhartovské tvrze na
renesanční sídlo, poté do barokní podoby.
V prostorách zámku se konají koncerty, stálé expozice, vernisáže, tradiční velikonoční
a vánoční jarmarky, letní zábavné akce pro
děti a noční prohlídka zámku zakončená velkolepým ohňostrojem. Zámek je zpřístupněn
s otevírací dobou.
Zamek Linhartovy powstał dzięki Václavowi
Haugvicowi w drugiej połowie XVI wieku
poprzez przebudowanie twierdzy linhar
towskiej na renesansową siedzibę członków
katolickiej szlachty. W murach zamku
odbywają się koncerty, wernisaże, tradycyjne
jarmarki wielkanocne, letnie imprezy dla
dzieci, takie jak np. pasowanie przedszkolaków
na pierwszoklasistów i nocne zwiedzanie
zamku zakończone spektakularnym pokazem
sztucznych ogni. Zamek jest dostępny do
zwiedzania w godzinach otwarcia.
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Židovský hřbitov, Osoblaha
Cmentarz żydowski, Osoblaha
50°16‘37.074“ N
17°43‘0.883“ E
Trasa: C, I
Židovský hřbitov v Oso
blaze patří k nejcennějším
v České republice a nejvzácnějším
památkám
v Moravskoslezském kraji. V současné době
je hřbitov v dobrém stavu a je volně přístupný. Hřbitov pochází z 16. století a nachází se
v blízkosti náměstí obce. Na hřbitově se dochovalo 313 náhrobků a nejstarší náhrobek
pochází z roku 1694.
Cmentarz żydowski w Osobladze zalicza się do
najcenniejszych zabytków czeskich oraz jest
jednym z najniezwyklejszych miejsc w województwie morawskośląskim. Obecnie cmentarz jest w dobrym stanie i jest dostępny dla
zwiedzających. Cmentarz pochodzi z XVI wieku i znajduje się w pobliżu głównego placu
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Kostel sv. Benedikta, Krnov
Kościoł św. Benedykta, Krnov
50°5‘6.851“ N
17°40‘18.623“ E
Trasa: D
Unikátní soubor restaurovaných nástěnných maleb
v kostele sv. Benedikta
nemá v českém Slezsku
obdoby. Podle archeologických výzkumů
pochází sakristie kostela z 1. poloviny 13. století a byla kněžištěm původního středověkého kostela. Nachází se v ní fresky z 13. a 15.
století. Kostel je zpřístupněn.
Unikalne odrestaurowane malowidła ścienne
w kościele św. Benedykta w Krnovie-Kostelcu są
jedyne w swoim rodzaju i stanowią wyjątek na
czeskim Śląsku. Według najnowszych badań
archeologicznych zakrystia kościoła pochodzi
z pierwszej połowy XIII wieku i stanowiła prezbiterium pierwotnego średniowiecznego kościoła. Znajdują się w nim freski z XIII i XV wieku.
Kościoł jest dostępny.

Zámek Slezské Rudoltice
Zamek Slezské Rudoltice
50°12‘20.331“ N
17°41‘22.327“ E
Trasa: B, C
Renesanční zámek postavili Fulštejnové v letech
1548 – 1565 na místě středověké tvrze. V současné
době se na zámku konají stálé expozice.
Mały renesansowy zamek został postawiony
przez Fulštejnów w latach 1548-1565 na
terenie średniowiecznej twierdzy. Obecnie na
zamku mają miejsce ekspozycje stałe.

Koupaliště, Głogówek
Kąpielisko, Głogówek
50°21‘09.6“ N
17°51‘55.9“ E
Trasa: I
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Kostel sv. Martina, Krnov
Kościoł Świętego Marcina, Krnov
50°5‘25.678“ N
17°42‘4.42“ E
Trasa: H
První zmínka o kostele se
objevuje před více jak 700
lety. Kostel má dvě věže,
přičemž severní věž, nazývaná též městská, byla dostavěna roku 1554
a opatřena ve výšce 50 metrů nad terénem
ochozem. V současné době je věž přístupná
s otevírací dobou.
Pierwsza wzmianka o kościele pojawiła
się ponad 700 lat temu. Kościół ma dwie
wieże, przy czym wieża północna, zwana
także miejską, została dobudowana w 1554
roku i wyposażona w galerię na wysokości
50 metrów nad ziemią. Obecnie wieża jest
dostępna dla zwiedzających w godzinach
otwarcia.

Astronomická observatoř,
Głogówek
Obserwatorium Astronomiczne,
Głogówek
50°21‘17.176“ N
17°51‘39.823“ E
Trasa: I
U františkánského kláštera se nachází hvězdárna,
která má otočnou kopuli
a teleskop pro pozorování
nebeských těles v noci. Hvězdárna má také
dalekohled na denní pozorování Slunce. Přístupná s otevírací dobou.
Przy klasztorze franciszkańskim znajduje sie
obserwatorium, które ma obrotową kopułę
i teleskop do obserwacji ciał niebieskich w nocy.
Obserwatorium posiada również teleskop
do dziennej obserwacji Słońca. Dostępna dla
zwiedzających w godzinach otwarcia.

Kostel sv. Michaela Archanděla,
Hrozová
Kościol św. Michała Archanioła, Hrozová
50°12‘37.252“ N
17°43‘7.283“ E
Trasa: B, C
V březnu 2013 v interiéru
kostela nalezli archeologové fresky unikátních
rozměrů. Malby ukryté
v kostele zaujaly odborníky právě velikostí
figur. Odhalené fresky ukazují, že se jedná
o malbu z poslední třetiny 13. století, jakých
je ve střední Evropě opravdu málo. Odlehlá
Hrozová se tak ocitla v první desítce nejvýznamnějších pozdně románských fresek nalezených v České republice.
W marcu 2013 roku archeolodzy znaleźli
we wnętrzu kościoła freski o unikalnych wy
miarach. Obrazy ukryte w kościele przy
ciągnęły specjalistów właśnie ze względu
na wielkość figur. Odkryte freski pokazują,
że jest to dzieło z ostatniej tercji XIII wieku,
których jest w Europie Środkowej bardzo
mało. Odległa Hrozová tym samym znalazła
się w pierwszej dziesiątce najważniejszych
późnoromańskich fresków znajdujących się
w Republice Czeskiej.
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Kostel Panny Marie
Sedmibolestné na Cvilíně, Krnov
Kościol Pielgrzymkowy
Marii Panny
Siedmiobolesnej, Krnov
50°4‘48.115“ N
17°43‘18.415“ E
Trasa: D
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Vrch Cvilín s poutním kostelem a rozhlednou
je viditelnou dominantou města. V Kostele
Panny Marie Sedmibolestné se konají několikrát do roka církevní poutě. Poutní tradice
cvilínského vrchu sahá do počátku 17. století.
K dosažení tohoto nádherného místa musíte
zdolat 222 schodů. V okolí kostela je třináct
menších empírových kaplí z počátku 19. století, které tvoří křížovou cestu, a jedna velká
barokní kaple.
Wzgórze Cvilín z kościołem pielgrzymkowym
i wieżą widokową stanowi dominantę
Krnova. Kilka razy w roku odbywają się tutaj
pielgrzymki. Tradycja pielgrzymkowa wzgórza
Cvilín sięga początków XVII wieku. Aby
dotrzeć do tego pięknego miejsca trzeba
pokonać 222 schodów. W sąsiedztwie
kościoła znajduje się trzynaście małych kaplic
empirowych początku XIX wieku, które tworzą
drogę krzyżową, oraz jedna duża kaplica
barokowa.

trati (760 mm) ve vagónech vedené parní
nebo historickou motorovou lokomotivou je
možné vždy v turistickou sezónu z Třemešné
do Osoblahy a zpět. Součástí je také pivní vagón a cyklovagón.
Przejażdżka po regionie
Osoblažsko kolejką wąskotorową (o szerokości
760 mm) w wa
gonach
ciągniętych przez parowóz
lub za
bytkową lokomotywę spalinową jest zawsze
możliwa w sezonie turystycznym od Třemešnej
do Osoblahy i z powrotem. W jej skład wchodzi
również wagon piwny oraz wagon dla rowerzystów.

Výletní vláček „Osoblažská
úzkokolejka“, Osoblaha
Pociąg wycieczkowy „Osoblaska kolejka
wąskotorowa”, Osoblaha
50°11‘59.266“ N
17°34‘25.828“ E
Trasa: B, C, F
Projet se Osoblažskem po úzkorozchodné
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město Rosenau“ je místem odpočinku, vzdělávání a zábavy pro celou rodinu. Najdeme
zde přes 20 různých atrakcí, jako jsou např.
naučný park, vodní park, jeskyně divokých
zvířat, umělé kluziště, kino 7D a další. Zařádit
si můžete na šlapadlech na jezeře a projet se
výletním vláčkem po krásném areálu Opavských hor. Otevřeno celoročně s otevírací dobou a vstupným.
Park rozrywki „Zaginione miasto Rosenau”
jest miejscem odpoczynku, edukacji i rozrywki dla całej rodziny. Można znaleźć tu ponad
20 różnych atrakcji, jak np. park dydaktyczny,
jaskinie dzikich zwierząt, sztuczne lodowisko,
kino 7D i inne. Można popływać na rowerach
wodnych po jeziorze i przejechać się pociągiem
turystycznym po pięknych terenach Gór Opawskich. Park otwarty jest przez cały rok w godzinach otwarcia z biletami wstępu.
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Golf Club, Město Albrechtice
Golf Club, Město Albrechtice
50°9‘52.686“ N
17°34‘10.552“ E
Venkovní hřiště Golf Park
má 6 jamek, vodní a písečné překážky s možností
půjčení si vybavení a driving range 193 m. Indoor
se 130 m2 plochy pro zimní přípravu indoor
putting greenem má 5 jamek, 2x full swing
driving range a možnost chippování.
Zewnętrzne pole golfowe posiada 6 dołków
oraz przeszkody z wody i piasku. Istnieje
możliwość wypożyczenia sprzętu oraz driving
range 193 m. Indoor o 130 m2 powierzchni
służący do zimowych treningów indoor
putting greenem posiada 5 dołków, 2x full
swing driving range oraz możliwość
chippowania.
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Koupaliště, Město Albrechtice
Kąpielisko, Město Albrechtice
50°9‘50.329“ N
17°33‘45.676“ E
Trasa: A, B
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Koupaliště, Osoblaha
Kąpielisko, Osoblaha
50°16‘11.602“ N
17°43‘0.291“ E
Trasa: C, I
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Kostel sv. Josefa „Józefek“,
Baborów
Kościól pw. św. Józefa „Józefek“, Baborów
50°9.633‘ N
17°59.100‘ E
Dřevěný kostelík se nachází na návrší a plní
funkci hřbitovního kostela. Kolem kostelíka byla
vysázena lipová alej, která
tomuto místu přidává na kráse. Kostel byl
postavený v letech 1700 – 1702 z tesaných
modřínových trámů na kamenné podezdívce. Kostelík je ve tvaru průřezu řeckého kříže.
Kostel je považován za nejzajímavější a nejkrásnější dřevěnou sakrální stavbu Horního
Slezska.
Drewniany kościółek położony jest na wzgórzu

Eldorádo, Hynčice
Eldorado, Hynčice
50°10‘27.848“ N
17°30‘45.553“ E
Eldorádo se nachází
na konci obce Hynčice,
zhruba 6 km od Města
Albrechtic. V roce 1957
napadlo pana Františka
Jaicha, že zkusí postavit na své zahradě dinosaury v životní velikosti. František Jaich si tak
Eldorádem splnil svůj životní sen. Zpočátku
vybíral vstupné, aby si mohl pořídit materiály
na další ještěry a postavičky. Eldorádo pana
Jaicha můžeme považovat za první dinopark
v České republice.
Eldorado znajduje się na kraju gminy Hynčice,
ok. 6 km od miejscowości Město Albrechtice.
W 1957 roku pan František Jaich wpadł na
pomysł, aby w swym ogrodzie umieścić
dinozaury w ich naturalnej wielkości. W ten
sposób František Jaich tworząc Eldorado
spełnił swoje największe życiowe marzenie.
Początkowo pobierał opłaty za wstęp, aby
mógł zakupić materiały do skonstruowania
innych jaszczurek oraz postaci. Eldorado pana
Jaicha można uważać za pierwszy dinopark
w Republice Czeskiej.

INFORMAČNÍ CENTRA
CENTRA INFORMACYJNE

Turistické informační
centrum Krnov
Hlavní náměstí 25
CZ - Krnov
50°5’21.671” N
17°42’18.000” E
Informační centrum
Osoblaha
Na Náměstí 106
CZ - Osoblaha
50°16’29.837” N
17°42’55.302” E

Informační centrum
Město Albrechtice
nám. ČSA 22
CZ - Město Albrechtice
50°9’48.529” N
17°34’31.063” E
Informační centrum
Holčovice
CZ - Holčovice 44
50°9’23.521” N
17°29’16.039” E

Informacja Turystyczna Głubczyce
Miejski Ośrodek Kultury
w Głubczycach
ul. Kościuszki 24
PL - Głubczyce
50°13’1.257” N
17°53’43.945” E
Informacja Turystyczna
Powiat Prudnicki
Muzeum Ziemi
Prudnickiej
ul. Boleslawa Chrobrego 5
PL - Prudnik
50°19’23.100” N
17°34’48.703” E
Punkt informacji
turystycznej
(przy Schronisku
Młodzieżowym
w Prudniku)
ul. Dąbrowskiego 26
PL - Prudnik
50°18’43.606” N
17°33’55.620” E

CYKLOSERVISY
A CYKLOOPRAVNY
SERWISY ROWEROWE ORAZ
PUNKTY NAPRAWY ROWERÓW
Cykloservis „R“
Daniel Rychta
Stará Ježnická 31
CZ - Krnov
50°5’45.204” N
17°40’40.148” E
Velosport Horák
– Horák Pavel
Revoluční 66
CZ - Krnov
50°5’17.505” N
17°41’17.590” E
Zbyněk Ocásek – OCIZ
Pionýrů 5
CZ - Krnov
50°5’10.943” N
17°42’53.578” E
Bike Sport – Jan Zmuda
Náměstí Hrdinů 10
CZ - Krnov
50°5’24.223” N
17°41’52.623” E

Koupaliště, Pietrowice
Kąpielisko, Pietrowice
50°8‘14.05“ N
17°41‘25.242“ E
Trasa: B, E
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Informační centrum
Bohušov
Bohušov 15
CZ - Bohušov
50°14’35.866” N
17°42’47.435” E

Zábavný park „Ztracené město
Rosenau“, Pokrzywna
Park rozrywki „Zaginione
miasto Rosenau”,
Pokrzywna
50°17‘16.0“ N
17°28‘11.3“ E
Trasa: F
Zábavný park „Ztracené
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Koupaliště, Biała
Kąpielisko, Biała
50°22‘12.000“ N
17°39‘0.000“ E
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miejscowości. Na cmentarzu zachowało się 313
grobów. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1694
roku.

Židovský hřbitov, Prudnik
Cmentarz żydowski, Prudnik
50°19‘33.933“ N
17°35‘12.08“ E
Trasa: G
Na Židovském hřbitově
v Prudniku jsou pochování mimo jiné majitelé jedné z nejvějších textilních
továren Evropy 19. století, prudnické textilní
továrny. Na hřbitově se kdysi nacházelo 140
náhrobků.
Spoczywają tutaj m.in. właściciele jednego
z największych zakładów włókienniczych
XIX-wiecznej Europy, prudnickiej fabryki tekstylnej. Na kirkucie znajdowało się niegdyś 140
nagrobków.

48

i pełni funkcję kościoła cmentarnego. Wokół
kościółka zasadzono aleję lipową, która dodaje
uroku temu miejscu. Kościół został wybudowany w latach 1700-1702 z ciosanych belek
modrzewiowych na kamiennej podstawie.
Przekrój kościoła ma kształt krzyża greckiego.
Kościół jest uważany za najbardziej interesującą i najpiękniejszą drewnianą budowlę sakralną Górnego Śląska.
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Židovská synagoga, Krnov
Synagoga żidowska, Krnov
50°5‘23.156“ N
17°42‘27.156“ E
Trasa: E, H
Synagoga byla postavena
v roce 1871 stavitelem Ernestem Latzelem. Jedná
se o jedinou přístupnou
synagogu v Moravskoslezském kraji. Má dvě
věže a je postavena v maurském slohu. Synagoga je zpřístupněna s otevírací dobou.
Synagoga została zbudowana w 1871 roku
przez budowniczego Ernsta Latzela. Jest to
jedyna synagoga dostępna w województwie
morawsko-śląskim. Jest to unikatowa synagoga na skalę regionu morawsko-śląskiego,
ponieważ jako jedyna ma dwie wieże i jest
zbudowana w stylu mauretańskim. Synagoga
jest dostępna do zwiedzania w godzinach otwarcia.
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Africké muzeum, Holčovice
Muzeum afrykańskie, Holčovice
50°8‘28.54“ N
17°28‘36.35“ E
Trasa: A
V areálu místní firmy se
nachází Africké muzeum.
V muzeu můžeme vidět
různé druhy vycpaných
zvířat ve své zvířecí velikosti, které vypadají
jako živé a v návštěvnících vzbuzují velký respekt. Mezi nejvyhledávanější a nejobdivovanější kousky patří žirafa, dále obrovský lední
medvěd, jelen, nosorožec, zebra, lvi, antilopy,
tygři, hadi, krokodýli a další. Součástí areálu
je Zoo park, ve kterém je možno shlédnout
domácí zvířata, buvola indického, daňky,
zubry a další. Přístupné s otevírací dobou.
W areału firmy lokalnej znajduje się Muzeum
afrykańskie. W muzeum można zobaczyć
wypchane zwierzęta różnych gatunków
w ich naturalnej wielkości, które wyglądają
jak żywe i wzbudzają wśród odwiedzających
wielki respekt. Do cieszących się największym
zainteresowaniem i najbardziej podziwianych
okazów należy np. żyrafa, ogromny niedź
wiedź polarny, jeleń, nosorożec, zebra, lwy,
antylopy, tygrysy, węże, krokodyle i wiele
innych. Dostępne w godzinach otwarcia.

Okresní muzeum Hlubčicka,
Głubczyce
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej,
Głubczyce
50°12‘2.596“ N
17°49‘50.055“ E
Trasa: E
Městské muzeum v Głubczycích je součástí radnice. Muzeum vystavuje
po celý rok stálé expozice
jako jsou např. výstava věnovaná 2. světové
válce, archeologická výstava, etnografická
výstava a další.
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej
w Głubczycach jest częścią ratusza. Muzeum posiada całoroczne ekspozycje stałe, jak
np. wystawa poświęcona II wojnie światowej,
wystawa archeologiczna, wystawa etnograficzna i inne.
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Koupaliště, Głubczyce
Kąpielisko, Głubczyce
50°11‘56.116“ N
17°48‘46.868“ E
Trasa: E
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Koupaliště, Prudnik
Kąpielisko, Prudnik
50°19‘5.88“ N
17°33‘37.08“ E
Trasa: G
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Koupaliště, Krnov
Kąpielisko, Krnov
50°5‘50.134“ N
17°41‘40.474“ E
Trasa: B, E, H

Kola Favorit
Albrechtická 35
CZ - Krnov
50°5’34.760” N
17°41’17.683” E
Cykloprodejna
a cykloservis
Petr Chovaniok
Náměstí ČSA 9
CZ - Město Albrechtice
50°9’46.300” N
17°34’29.999” E
Cykloservis Branice
Słowackiego 3
PL - Branice
vchod z ul. Żymierskiego
50°3’1.970” N
17°47’37.769” E
Sprzeda i Naprawa
Rowerów WiesBaw
Kubeczek
Dworcowa 32
PL - Głubczyce
51°38’24.000” N
11°33’36.001” E
Rowery-Motorowery
Zdzislaw Blukacz
& Elzbieta Blukacz
Moniuszki 11b/b
PL - Głubczyce
50°11’57.2” N
17°49’52.5” E
Rowerlandnl –
Holenderki,
sklep rowerowy,
nowe i używane
ul. Przemysłowa 3
PL - Prudnik
50°19’58.500” N
17°35’27.999” E
Freestyle Sport,
sklep sportowy
ul. Jagiellońska 12
PL - Prudnik
50°19’14.900” N,
17°34’51.099” E
Firebike, sklep,
serwis rowerowy
ul. Powstańców Śl. 25
PL - Prudnik
50°19’40.700” N
17°35’44.600” E

