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5 x TOP wskazówek Krnów

• Kościół św. Benedykta w Kościelcu (Kostel svatého Benedikta 
v Kostelci) – wspaniały zestaw unikalnych malowideł na ścianach 

pokazujący kilka etapów średniowiecznego malarstwa (str. 41).

• Kościół św. Ducha (Kostel svatého Ducha) – zakresem i wiekiem 
unikalne zdobienie freskami, można spojrzeć w wiek XV.(str. 28).

• Synagoga żydowska (Židovská synagoga) – jedna z dziesięciu 
gwiazd w Republice Czeskiej, jest jedyną synagogą w całym rejonie  

(str. 32).

• Słynne wille krnowskie – wspaniali architekci spełniali sny i wizje 
zamożnym i wybitnym patrycjuszom w ramach mieszkania rodzinnego 

(str. 58 - 73, www.slavnevily.cz).   

• 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.

Praga – 361 km
Brno – 163 km
Ostrawa – 64 km

Głubczyce – 18 km
Prudnik – 35 km
Opole – 82 km

Z Krnowa do:

Europa

Republika Czeska

(Krnov) 
PrzewodniK  
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KRNÓW



  Zabytki sakralne (kościelne)
1) Kościół odpustowy Maryi Panny Siedmiobolesnej; 
2) Kościół św. Ducha ze szpitalem;  
3) Synagoga żydowska; 4) Kościół Narodzenia 
Maryi Panny z klasztorem braci mniejszych;  
5) Kościół św. Marcina; 6) Kościół Ewangelicki;  
7) Kościół św. Benedykta

  Wieże widokowe
8) Wieża widokowa na Cwilinie; 9) Wieża synagogi; 
10) Wieża ratusza; 11) Wieża kościoła św. Marcina; 
12) Wieża widokowa Na widoku

  Wille
13) Willa Theodora Flemmicha; 14) Willa Johanna 
Chlupaczka; 15) Wille i fabryka Larischów;  
16) Teatr; 17) Sala wystaw Silesia; 18) Fabryka 
Rieger-Kloss; 19) Willa Schnűrcha; 20) Poliklinika; 
21) Sala gimnastyczna; 22) Dom strzelecki;  
23) Willa Hanne Larisch na Jeżniku

  Parki i ścieżki nauczające
24) Sady Smetany; 25) Park Charzowski; 26) Stare 
glinisko; 27) Cwilin (Cvilín) – ścieżka edukacyjna; 
28) Wzgórze Bezrucza – ścieżka edukacyjna
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Witamy w Krnowie
Witamy Państwa w mieście organów i  ulubionego napoju Kofola. Wita-
my Państwa w mieście, w którego świątyniach można zobaczyć unikalne 
freski, gdzie zwiedzić mogą Państwo jedyną synagogę w całym rejonie, 
gdzie mogą być Państwo uczestnikami festiwalu filmowego, który jest 
unikalnym w skali Europy.

Możecie sobie Państwo wybrać, którą twarz tego miejsca Państwo zoba-
czą. Nasz przewodnik oferuje Państwu kilka możliwości, które jeżeli mają 
Państwo dosyć czasu, mogą Państwo połączyć i zobaczyć Krnów nie tylko 
z lotu ptaka, ale też w ramach szczegółowo poznać jego atrakcje przyrod-
nicze i kulturalne.

Nie mogą też Państwo zapomnieć na fakt, że jest to miasto graniczne i że 
można wykorzystać bliskość wspaniałych sąsiednich rejonów polskich 
Głubczycka i  Prudnicka. W ten sposób mogą sobie Państwo przybliżyć 
i wchłonąć do siebie poznanie tajemnic i tradycji tej części Śląska.
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Geografia
Miasto Krnów znajduje się w Kotli-
nie krnowskiej (Krnovská kotlina), 
w północno-wschodniej części Je-
seników Niskich (Nízké Jeseníky), 
która w okolicy miasta przechodzi 
w Nizinę Śląską (Slezská nížina). 
Centrum miasta znajduje się na wy-
sokości 316 m n. p. m. Najwyższymi 
wzgórzami są Wzgórze Bednarskie 
(Bednářský vrch -588 m n. p. m.) 
i Wzgórze  Trzasłowe (Tříslový vrch 
- 566 m n. p.m.). Jednak najbardziej 
widać wzgórza, które są dominan-
tami miasta, na wschodzie Przedni 
kopiec cwiliński (Přední cvilínský 
kopec - 441 m n. p. m.) z odpusto-
wym kościołem Maryi Panny i  na 
zachodzie Wzgórze Bezrucza Bez-
ručův vrch -390 m n. p. m.) z pomni-
kiem poety śląskiego Petra Bezru-
cza (Pert Bezruč). Krnów położony 
jest w zbiegu rzek Opawy (Opava) 
i Opawicy (Opavice). Miasto zajmu-
je obszar 44,3 km2.

Ludność
Na początku roku Krnów miał ludność 
24 558 obywateli, gęstość zasiedlenia wy-
nosi 554 osób na km2.

Komunikacja
www.infokrnov.cz/verejna-doprava
Przez Krnów prowadzi droga I. klasy n. I/45 
Šternberk - Bruntál – Krnov (granica pań-
stwowa z Polską), która krzyżuje się tutaj z 
drogą krajową n. I/57 Brumov-Bylnice (gra-
nica państwowa ze Słowacją) - Valašské 
Klobouky - Vsetín - Valašské Meziříčí - Nový 
Jičín - Fulnek - Hradec nad Moravicí - Opa-
va - Krnov - Město Albrechtice - Třemešná - 
Vysoká (granica państwowa z Polską). Dalej 
miastem prowadzą drogi II. klasy.
Najważniejszymi przedstawicielami usług 
transportowych autobusów regionalnych 
i dalekosiężnych w Krnowie są Arriva Mora-
va a. s. a Osoblažská dopravní společnost, 
s. r. o.. Dworzec autobusowy znajduje się 
w centrum miasta, w odległości dostępnej 
dla pieszych od dworca kolejowego.
Przez Krnów prowadzi linia kolejowa n. 310 
Olomouc - Opava východ, od której odłą-
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Informacje i usługi dla turystów  
i zwiedzających miasto
Turystyczne centrum informacyjne 
(Turistické informační centrum - 
TIC)
Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov
tel: +420 554 614 612
www.infokrnov.cz
E-mail: infocentrum.krnov@seznam.cz,  
info@infokrnov.cz
Usługi przewodnika, do dyspozycji jest  
też przewodnik audio.

Szereg atrakcji posiada już kody QR, do telefonu 
komórkowego albo tabletu pobrać można 
przewodnik mobilny (www.silesiatourism.com,  
www.krnov.cz/mobilnipruvodce).

Jak się podróżowało?
1. 4. 1834r. uruchomino regularną 
linię dyliżansową Krnów - Opawa 
(Krnov – Opava). Dyliżans 
jeździł 4x w tygodniu i jeszcze w 
te poniedziałki, kiedy w mieście 
odbywał  się targ. 

cza się tutaj linia 292 Krnov - Jeseník – Šumperk. Dworzec kolejowy Krnów 
(Železniční stanice Krnov) znajduje się w pobliżu centrum miasta. Na te-
renie miasta znajduje się też przystanek Krnów-Cwilin (Krnov – Cvilín linia 
nr 310), zatrzymują się tutaj wszystkie pociągi.
Działanie miejskiego transportu zbiorowego (MHD) zapewnia siedem linii 
autobusowych oznaczonych numerami 801-807, krnowska MHD włączo-
na jest do zintegrowanego systemu transportowego Ostrawy (ODIS).
Miasto położone jest na ważnej trasie rowerowej nr. 55, Magistrali Śląskiej 
(Slezská magistrála), która ma długość 111,11 km i prowadzi z  Jesenika 
przez Krnów i Opawę do jeziora hluczyńskiego (hlučínské jezero), gdzie 
rowerzyści kontynuować mogą jazdę trasą rowerową nr 5 Szlakiem bur-
sztynowym (Jantarová stezka). Na najważniejszych ulicach Krnowa znaj-
dują się ścieżki rowerowe.
Do komunikacji zalicza się też publiczne wewnątrz państwowe lotnisko 
Krnów z nawierzchnią z trawy. (www. letistekrnov.cz).

http://www.infokrnov.cz/
mailto:infocentrum.krnov@seznam.cz
mailto:info@infokrnov.cz
http://www.silesiatourism.com/
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Krótko z długiej historii miasta 
Krnowa

Początki miasta i Przemyślidzi (Přemyslovci)
W malowniczej krainie, gdzie spotykają się ostatnie kopce pasma Jeseni-
ków z równinami polskimi, gdzie rzeka Opawa łączy się z rzeką Opawica, 
położone jest miasto Krnów, nazywane też Karniów. Na starych mapach 
często widnieje jego nazwa w postaci niemieckiej Jägerndorf. Podobnie 
jak wiele innych siedzib w tym rejonie Śląska, na początku zawdzięczał 
Krnów swój rozwój kolonizacji, która chronić miała nieliczne w obywa-
teli obszary królestwa czeskiego przed zainteresowynymi tym obszarem 
sąsiadami. Nie ma dokumentów podających, kiedy Krnów zdobył prawa 
miejskie. Możemy tylko przewidywać, że było to już w połowie wieku XIII. 
Początki miasta powiązane są z  dynastią królewską Przemyślidów, do 
1377 roku miasto było częścią księstwa Opawskiego, ale po podziale dzie-
dzictwa stało się centrum nowego księstwa Krnowskiego.

Luteranie Hohenzollernowie z Ansbach (Hohenzollernové 
z Ansbachu)
Podstawową zmianę w życiu obywateli Krnowa przyniosła w 1523 roku 
sprzedaż księstwa  margrabiemu Jerzemu (Jiří) z Ansbach, przestawicielo-
wi rodu Hohenzollern. Z nowym panem przyszły nowe zasady życia. Jerzy 
był protestantem, przedstawicielem nauczania Luthera i  nowi poddani 
musieli przejść na nową wiarę. Z  miasta wypędzono zakony katolickie 
a budynki sakralne wykorzystano do celów świeckich.

Czego już się nie dowiemy
Najstarsza postać herbu miasta pochodzi 
z pieczęci z 1311 roku. Zawiera trzy czerwone 
złotem zdobione rogi na niebieskim polu, które 
wskazują trzy różne strony. Początki rogów 
zbiegają się w złotym kręgu po środku. Pomiędzy 
rogami znajdują się trzy srebrne gwiazdy 
z sześcioma promykami. Nie znamy znaczenia 
herbu, może są to trzy szlaki handlowe, na których 
skrzyżowaniu miasto powstało.
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W 1606 roku panowanie tu przejął ostatni z Hohenzollernów krnowskich 
Jan Jerzy (Jan Jiří). W historii zapisał się odwagą i wytrwałością z  jakimi 
wystąpił przeciwko Habsburgom (Habsburkové). Był dowódcą stanów 
śląskich po stronie Frederyka Falczyka (Fridrich Falcký). Wysłużył tak sobie 
utratę wszelkiego majątku i zmarł na wygnaniu w 1624 roku.

Austriacko-pruskie walki o Śląsk
Księstwo Krnowskie w 1622 roku przekazał cesarz rzymski Ferdynand II (Fer-
dinand II) nowemu  władcy, którym był Karol z Lichtensztein (Karel z Lich-
tenšteina). Z Lichtenszteinami utracił Krnów rolę siedziby książęcej, zarzą-
dzanie zabezpieczali tylko urzędnicy księcia. Do miasta wrócili zakonnicy 
i powagi nabrał kult Maryi Panny, co udowadnia kościół odpustowy za mia-
stem. Jednak Dziedzictwo Hohenzollernów stało się jednym z powodów do 
wojen prusko-austriackich, które zagrażały całemu obszarowi Śląska. Pokój 
zawarty w 1742 roku podzielił księstwo na dwie części i rzeka Opawica stała 
się granicą pomiędzy Prusami i Austrią. Krnów stał się miastem na granicy 
i wszelkie naturalne więzi handlowe zostały przerwane.

Czas bogactwa i prestiżu
Powrót prestiżu i pomyślności przynosi dopiero wiek XIX. Miasto kwitnie 
i szybko rozwija się produkcja przemysłowa. Punktem wyjściowym stała 
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Może piwa?
21. 8. 1827 roku wydano akt założenia 
browaru krnowskiego. Krnowskiego piwa 
muszą Państwo skosztować. Już nie produkuje 
się jednak w Krnowie, ale ciągle warzy się 
według oryginalnej recepty.

Czy wiedzą Państwo że?
Od 1826 roku obywatele Krnowa nie musieli 

już myśleć czy nie  zabrać wieczorem 
latarni – ulice oświetlało 105 latarni na 

olej rzepakowy. Oświetlenie to w 1866 roku 
zamieniono na lampy gazowe a w 1903 roku 

zastąpiono je lampami elektrycznymi.

tradycja rzemiosła włókienniczego. 
W 1832 roku Aloisy (Alois) Larisch buduje fabrykę do produkcji, prania 
i  kolorowania sukna. Szybko przybywa kolejnych fabryk  i  w 1895 roku 
jest już w Krnowie 49 zakładów przemysłowych. W 1873 rozpoczeła się tu 
produkcja fabryczna organów i powstaje firma braci Riegerów. Potencjał 
przemysłowy uzupełnia słodownia, browar, octownia i dwie palarnie.

Problemy XX wieku
Pomyślny rozwój całego rejonu zakończyła druga wojna światowa. Bom-
bardowanie zniszczyło szereg budynków, znikneły całe ulice. W ramach 
porządków powojennych wysiedlono obywateli narodowości niemie-
ckiej, którzy stanowili wtedy większość obywateli Krnowa.
Krnowsko, jak też inne rejony Sudetów (Sudety) powoli dosiedlano. Nowi 
obywatele pochodzili z różnych części Moraw, Czech, Słowacji i Ukrainy. 
Ważną role odegrali też Grecy uciekający przed wojną domową. W 1974 
roku Grecy byli co do ilości ważną grupą obywateli Krnowa. Wzruszająca 
ale bogata historia zapisana jest w ulicach i budynkach, dlatego Krnow 
jest miejsce, które warto poznać.



Przed 30 000 laty rejon Krnowa osiedlają prawieczni łowcy,

przed 5 000 laty kultura rolników,

VI wiek n. e. rejon osiedla lud słowiański Gołęszyców 
(Holasicové),

27. 4. 1240 w dokumencie króla czeskiego Wacława 
(Václav) jest pierwsza notatka o zajeździe Kyrnow,

połowa wieku XIII Przemyślidzi powołują osadników 
z Niemiec i Flandrii,

31. 8. 1279 królowa czeska Kunhuta zatwierdza przywileje 
miejskie Krnowa,

1311 na pieczęci pojawia się pierwsza postać herbu miasta,

1377 powstało Księstwo Karniowskie,

1474 Krnów podbija Mateusz Korwin (Matyáš Korvín),

1475 v Krnowie bito monetę królewską Mateusza Grossus 
Carnoviensis, 

1490 po Przemyślidach Krnów przejęli Szelenbergowie 
(Šelenberkové),

1523 Jerzy (Jiří) Szelenberg otrzymał zgodę i sprzedał 
księstwo krnowskie Jerzemu (Jiří) Hohenzollernowi za 58 900 
węgierskich złotych,

1622 konfiskowane księstwo krnowskie za wierną służbę 
Habsburgom uzyskuje Karol z Lichtensztejn,

1722 uroczyście osadzono fundament kościoła na Cwilinie 
(Cvilín),

1742 Krnów po wojnie o Śląsk staje się miastem granicznym,

1. 4. 1779 podczas okupacji pruskiej spłoneło niemal całe 
miasto, 

1872 rozpoczęto działanie toru kolejowego: Krnów – 
Ołomuniec (Olomouc), Krnów – Jindrzychów (Jindřichov), 
Krnów – Opawa (Opava),

1882 wybudowano muzeum w Krnowie,

1890 miasto zdobyło połączenie telefoniczne,

1904 pierwszy samochód w Krnowie,

17. 12. 1918 w lokalnym garnizonie kwateruje się wojsko 
czeskie,

7. 10. 1938 Krnów w ramach Sudetów przyłączony jest do 
hitlerowskich Niemiec,

6. 5. 1945 do Krnowa wchodzi Armia czerwona,

21. 8. 1968 jednostki paktu warszawskiego przejeły miasto,

25. 3. 1990 zakończenie okupacji, z miasta odjechał ostatni 
transport armii rosyjskiej, 

7. 7. 1997 wielka powódź, zalany został cały obszar Krnowa.
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Mikołaj I Opawski (Mikuláš I. Opavský)
około 1255 – 1318
Założyciel opawskiej linii Przemyślidów, syn z lewego łoża króla 
czeskiego Przemysła Ottokara II (Přemysl Otakar II.) i Agnieszki 
z Kurning (Anežka z Kuringu). Chociaż Przemysłowi  Ottokaro-
wi II udało się u papieża uzyskać uznanie Mikołaja za swojego 
syna, nie udało mu się ustanowić go dziedzicem tronu czeskie-
go. Mikołaj był znaczącą postacią w ramach miasta Krnowa. 
Przemyślidzi władali krnowskiem aż do 1523 roku.

Mistrz Bogusław z Krnowa (Mistr Bohuslav z Krnova)
około 1330 – 1416
Rodak krnowski, profesor uniwersytetu Karola i  ważny dyg-
nitarz kościelny. W 1372 roku wstąpił do praskiego fakultetu 
prawniczego, należał do najbardziej szanowanych nauczycieli. 
Był kanonikiem ołomunieckim i w 1386 stał się dziekanem ka-
pituły praskiej. Po sprzeczce z królem Wacławem IV (Václav IV.) 
i arcybiskupem Jenszteinem (Jenštějn) w 1393 roku osobiście 
odczuł gniew króla; mimo zadanych ran zdołał przeżyć co nie 
udało się wikaremu generalnemu Janowi z Nepomuk.

Jan Jerzy Krnowski (Jan Jiří Krnovský), 1577 – 1624
Ostatni z  rodu Hohenzollernów. Margrabia 
brandenburski, wojewoda krnowski, był jed-
nym z najradykalniejszych dowódców postania 
stanów przeciwko Habsburgom. Stał się czoło-
wym przedstawicielem śląskiej protestanckiej 
opozycji stanów, dowódcą śląskiego wojska 
stanowego, namiestnikiem marki branden-

burskiej i komisarzem  króla Frederyka Falczyka. Wszelki jego 
majątek został za działanie przeciwko Habsburgom skonfisko-
wany.

Franz Rieger, 1812 – 1885
Rodak z Sosnowej (Sosnová) rzemiosło nauczył 
się u  słynnego wiedeńskiego budowniczego 
organów Józefa Seyberta (Josef Seybert). W 
1873 roku wybudował fabrykę wysokiej jakości 
organów, firmę przekazał swoim synom Ottowi 
i Gustawowi. Firma obecnie nazywa się Rieger – 

Kloss i szczyci się produkcją kilku tysięcy instrumentów, które 
znajdują się w budynkach sakralnych i salach koncertowych na 
całym świecie. 

Hans Kudlich, 1823 – 1917
Poseł, rewolucjonista, aktywny uczestnik woj-
ny obywatelskiej w Stanach Zjednoczonych, 
lekarz, pisarz pochodzi z sąsiedniej wsi Uwalno 
(Úvalno). Na uniwersytecie wiedeńskim stu-
diował filozofię i  prawo, w 1848 roku stał się 
posłem rzeszskiego parlamentu i  wnioskował 

o unieważnienie poddaństwa. Po stłumieniu rewolucji udał się 
na emigrację, w Zurychu i w Bernie zaocznie studia medyczne. 
W 1854 roku w Austrii został zaocznie skazany na śmierć i mu-
siał się osiedlić w Stanach Zjednoczonych. Aktywnie uczestni-
czył w wojnie domowej, w której walczył o zniesienie niewol-
nictwa. 

František Křižík, 1847 – 1941
Krótko połączył z  Krnowem swoje życie też 
wynalazca czeski Křižík. W latach 1872-1873 zo-
stał przez dyrekcję wiedeńska przydzielony do 
właśnie dokończonej Koleji Morawskośląskiej 
(Moravská dráha) Ołomuniec-Krnów-Opawa. 

Podczas pobytu w Krnowie przygotował nowy rodzaj elek-
trycznie sterowanego semaforu kolejowego. Sławę na skale 
światową przyniosło mu wynalezienie lampy łukowej, która 
odniosła sukces na wystawie światowej w Paryżu.

Julius Wagner von Jauregg, 1857 – 1940 
Z  Krnowa pochodziła rodzina laureata Nagro-
dy Nobla, austriackiego lekarza, neurologa 
i  psychiatry. Studiował medycynę w Wiedniu, 
w 1883 został mianowany profesorem. W 1927 
roku przyznano mu Nagrodę Nobla w dziedzi-

nie fizjologii i  medycyny, odkrył leczenie progresywnego pa-
raliżu szczepieniem zimnicy (terapia zimnicą, 1917). Ta metoda 
wykorzystywana była aż do ery antybiotyków.

Leopold Bauer, 1872 – 1938
Słynny architekt, projektant, teoretyk sztuki 
malarskiej i  profesor akademii wiedeńskiej. 
Często wracał do rodzinnego miasta w spra-
wach zawodowych. Obok nowych budynków 
publicznych realizował wiele rekonstrukcji i za-

projektował wiele wnętrz willi znaczących obywateli Krnowa. 
Znane są też jego budynki w okolicznych miastach, przykłado-
wo Dom kąpielowy Priessnitza w Jeseniku albo dom handlowy 
Breda & Weinstein w Opawie. Jego ostatnie dzieło powstało też 
w tym regionie, pomnik poległych w pierwszej wojnie świato-
wej, kościół św. Hedwiki (Hedvika) w Opawie.
Uczeń Otto Wagnera na początku kariery był aktywnym zwo-
lennikiem idei modernizmu malarskiego, później jednak jego 
twórczość opierała się na interpretacji historii i tradycji.
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Ważne postacie historii z powiązane 
z Krnowem
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1) Kościół odpustowy Maryi Panny Siedmiobolesnej (Poutní 
kostel Panny Marie Sedmibolestné)

2) Kościół św. Ducha ze szpitalem (Kostel svatého Ducha se 
špitálem)

3) Synagoga żydowska (Židovská synagoga)
4) Kościół Narodzenia Maryi Panny z klasztorem braci 

mniejszych (Kostel Narození Panny Marie s klášterem 
minoritů)

5) Kościół św. Marcina (Kostel svatého Martina)
6) Kościół Ewangelicki (Evangelický kostel)
7) Kościół św. Benedykta (Kostel svatého Benedikta)

Pod osłoną krzyża  
 i gwiazdy Dawida
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Kościół odpustowy Maryi Panny 
Siedmiobolesnej 
GPS 50°4 ‘48.115” N, 17°43’18.415” E
adres: Przedni kopiec cwiliński
odległość od centrum: 1,5 km

Przedni cwiliński kopiec (441 m n. p.m.) z  koś-
ciołem odpustowym jest charkterystyczną 
wizytówką miasta. Bez względu z  której stro-
ny wjeżdżamy do miasta, niezależnie od pory 
dnia, z daleka wita on Państwa. W nocy efek ten 
wzmocniony jest dzięki podświetleniu budynku 
kościoła. Miejsce odpustowe powstało dzięki 
działaniom gwadriana zakonu braci mniejszych 
Cornelia Ottweilera, który po wojnie 30-to letniej przyjął zadanie umoc-
nienia wiary katolickiej na obszarze Krnowska. Konsystorz biskupstwa w 
Ołomuniecu wydał w 1678 roku zezwolenie na budowę drewnianej ka-
plicy św. Krzyża i Maryi Panny Siedmiobolesnej. Grunt ofiarowało miasto 
Krnów.W kaplicy umieszczono cudowny obraz Maryi Panny Siedmiobo-
lesnej, który z wdzięczności za uzdrowienie córki namalował w 1683 roku 
malarz Krnowski Jindřich Täuber. Do obrazu przychodzili pielgrzymi pro-
szący o uzdrowienie i pomoc. Jego  cudowna moc przez konsystorz oło-
muniecki uchwalono i wydano zezwolenie na organizacje pielgrzymek 4x 
w roku. Popularność Maryi Panny bała taka wielka, że krnowscy mnisi za-
mówili u Täubera kolejny obraz, wielkie płótno ołtarzowe. Obraz został im 
przekazany w 1690 roku ale niestety nie miał cudownej mocy. Mnisi jed-
nak poradzili sobie – za ołtarz wstawili oryginalny mały obraz. Drewniana 
kaplica nie była wystarczająco reprezentatywna do miejsca tak lubianego 
przez pielgrzymów. Na wniosek kardynała Bedřicha Kubina rozpoczęto 
przygotowania do budowy wielkiego kościoła. Realizację przedsięwzięcia 
powierzono budowniczym regionalnym, którymi byli Ondřej Gans i jego 
syn Jiří Bedřich Gans. Kościół wybudowano w latach 1722-1728. Wielkim 
darczyńcą był też książę krnowski Józef Adam z Lichtensztein. Na wnętrzu 
pracowało wiele krnowskich malarzy i rzeźbiarzy. W 1724 majster opawski 
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Vaclav Thil ukończył organy. Malowidła freskowe powierzono znanemu 
malarzowi brnienskiemu Františkowi Řehoři Ecksteinowi, który pracował 
tu wraz z uczniami w latach 1726 i 1727. W 1865 roku wybudowali miesz-
czanie 222 kamiennych stopni, które umożliwiają dojście po stromym 
zboczu kopca i  widokowo uzupełniają to miejsce. Dużego uszkodzenia 
kościół doznał pod koniec drugiej wojny światowej, uszkodzone zostały 
obie wieże a sklepienie nawy zawaliło się. Obecne malowidła freskowe są 
tylko kopią pierwotnego dzieła Ecksteina. Kopia powstała dzięki przed-
wojennej fotodokumentacji.

Dla odwiedzających:
Msza święta odbywa się zawsze w niedziele o  godz. 10:00, od końca 
kwietnia aż do święta Maryi Panny Bolesnej (15. 9.). Kościół dostępny jest 
też w czasie pielgrzymek i odpustów.
Szczegóły na: www.krnov.minorite.cz
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Wychowanie według księcia
W1520 roku książę Jerzy z Szelemberk przekazał obywatelom Krnowa 
wzgórze Cwilin, żeby wici  z tutaj rosnących wierzb mogli wykorzystać 
do zrobienia mioteł, i jako przydatny środek wychowawczy młodzieży.

Z legend cwilińskich
Hohenzollernowie po 1523 roku wypędzili 
z miasta wszystkich katolików, w klasztorze 
braci mniejszych rozpoczęto bicie monet, 
z kościoła zrobiono spichlerz a w jego kaplicy 
marjackiej zamieszkał stolarz, który niszczył 
i spalał obrazy świętych i to wraz z obrazem 
ołtarzowym. Za ten czyn spadła na niego klątwa. Od klątwy mógł 
się odkupić poprzez czynienia dobra w surowych warunkach aż do 
czasu, kiedy odnowione będzie czczenie Maryi Panny. To uczyniło 
z niego pustelnika, który żył w jaskini na zboczu Cwilina i żywił się 
tylko korzeniami i owocami lasu. Z ziół przygotowywał maści, które 
zostawiał dla chorych. Przed ludźmi się jednak ukrywał i nazywano go 
diabelskim cyrulikiem. Dopiero po powrocie mnichów do miasta został 
pozbawiony klątwy, wyspowiadał sie i otrzymał rozgrzeszenie.  
Na Cwilinie wybudowano kaplicę dla Mari Panny i wtedy  mógł 
skonać w pokoju.
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Atrakcje w pobliżu

Wieża widokowa na Cwilinie (Cvilín)
GPS 50°4’55.340” N, 17°43’21.070” E
Odległość od kościoła: 220 m w kierunku północnym (str. 45)

Zamek Cwilin (Cvilín)
GPS 50°4’ 7.937” N, 17°43’ 39.320” E
Odległość od kościoła: 1,5 km na wschód idąc zielonymi szlakiem.
Pierwsze wzmianki o zamku, położonym na Zachodnim kopcu cwilińskim 
(423 m n. p. m.) pochodzą z  1253 roku, Zamek  pod nazwą Lobenstein 
miał istnieć już w 1238 roku. Cwilin co do właścicieli posiadłości należał do 
Beneszowiców (Benešovici), potem do książąt opawskich i potem stał się 
siedzibą książąt krnowskich. Zamek miał kształt kwadratu z masywną wie-
żą w południowej części fortyfikacji. Mateusz Korwin w 1474 roku zamek 
zdobył lecz odnowiono go dopiero za księżny Barbary Krnowskiej (†1510) 
i Jana z Szelemberk (†1508). To od niego wywodzi się nazwa zamku – Sze-
lenberk (Šelemburk).
Zamek za Hohenzollernów utracił znaczenie strategiczne a siedzibę ksią-
żąt przeniesiono do zamku w mieście. Obecnie zamek jest ruiną.

Wieża widokowa Hansa Kudlicha w Uwalnie 
(Úvalno)
GPS 50°3’1.779”N, 17°43’59.784”E
Odległość od kościoła: 5,4 km na wschód przez zachodni kopiec Cwiliń-
ski idąc zielonym szlakiem (str. 46).

Ostatni mistrz kat
Skałka na Cwilinie 
albo też Skała diabła 
czy Ambona diabła 
(Čertova skála, Ďáblova 
kazatelna) są lokalnymi 
nazwami dla formacji 
skalnej na północnej 
stronie Przedniego kopca 
cwilińskiego. U jego 
podnuży znajdowało się 
miejsce skazania. Prawo 
do zasądzania kary śmierci 
nadał miastu Mikołaj II 
już w 1325 roku. Ostatnim 
katem krnowskim był 
Ignacy Jausch, który 
musiał rzemiosło porzucić  
w 1787 roku, kiedy to 
cesarz Józef II (Josef II.) 
zniósł karę śmierci. Miecz 
kata z 1709 roku znajduje 
się w muzeum miejskim.
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Kościół św. Ducha ze szpitalem  2

GPS 50°5’27.292” N, 17°42’23.388” E
adres: Sv. Ducha 5

Do obowiązków miasta należała za-
wsze opieka dotycząca starych i cho-
rych ludzi bez rodzin. W Krnowie 
powstał szpital z  kościołem naj-
prawdopodobniej w latach 80-tych 
XIII wieku, którego fundatorem był 
książę opawski Mikołaj I. Kościół św. 
Ducha należy do najstarszych bu-
dynków miasta. Pierwotnie znajdował 
się na samym skraju miasta, w pobliżu 
bramy nazywanej Głubczycką (Hlubčická), 
która otwierała drogę do obecnie polskich Głub-
czyc. Do 1408 roku zarządzał nim zakon rycerzy niemieckich, ale z rozka-
zu margrabiego morawskiego Joszta (Jošt) przekazano kościół i szpital w 
ręce mieszczan. Margrabia przekazał ośrodek w bardzo złym stanie i kazał 
mieszczanom, żeby to naprawili. Rozpoczęto więc budowę nowego koś-
cioła, podczas której z oryginalnego kościoła został tylko łuk triumfalny 
przy wschodnim murze obecnej nawy. Gotycka przestrzeń jedno-nawo-
wa zasklepiona jest sklepieniem krzyżowym i żebrowym, które mimo, iż 
widać na nim nierówności przetrwało już całe wieki.

Skarb średniowiecznego malarstwa na ścianach
Działania budowlane zakończono w drugiej połowie wieku XV unikalny-
mi malowidłami freskowymi. Nie znany nam autor ulokował tutaj 27 obra-
zów ze Starego i Nowego Testamentu. Zakres, wiek i sposób uchwycenia 
jest obecnie unikalnym  dowodem ma-
larstwa średniowiecznego w tej części 
Śląska. Autor był na pewno doświadczo-
nym malarzem, który znał  wzory zwłasz-
cza z  Porenia, w wielu jego figurach 
pojawiają się przepiękne tradycje stylu 
czeskiego. Ciężko powiedzieć, czy to li-
cencja autora czy życzenie inwestorów, 
czyli mieszczan, ale interesujące jest, że 
szereg  scen porusza tradycję kolejności 
biblijnej  i malowidła zawierają też wol-
ne w dwu albo trzech szeregach obrazy 
oramowane bordurą z  motywem liści 
dębowych.
To że freski przetrwały aż do dni obec-
nych, to zasługa kilku okoliczności. 
Pierwszą była zmiana właściciela budyn-
ku, i  z  nią powiązana zmiana wyznania 
i  nowe wykorzystanie kościoła i  szpita-
la. Tutaj temat Boga i  poświęcenia był 
nieprzydatny. Po 1523 roku malowidła 
zamalowano, nawę kościoła podzielono 
drewnianym sufitem na dwie części. Na 
parterze powstała gospoda, miała rzeko-
mo złą reputację, i nad nią wybudowano 
spichlerz.



Wielką rekonstrukcję przeprowadzono dopiero w latach 1771-1773 na 
podstawie planów budowniczego miejskiego Michala Clementa. Budy-
nek szpitala wybudowano od nowa a kościół połączono z nim fasadą ba-
rokową.
Po drugiej wojnie światowej obiekt ulegał stopniowemu zniszczeniu, od-
nowienie przychodzi dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku. W 1988 
roku otworzono uroczyście salę koncertową. Organy w prezbiterium wy-
konano w fabryce krnowskiej Rieger – Kloss, noszą nazwę Opus 3600, 
mają 2 710 piszczałek i są pierwszym instrumentem wyposażonym w pa-
mięć komputerową który wyprodukowany został w Krnowie.

Dla zwiedzających:
W pobliskim centrum informacyjnym (TIC) zamówić można zwiedzanie 
z przewodnikiem, który Państwu szczegółowo przedstawi ten oto zabytek 
i pokaże wyjątkowy instrument muzyczny.
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Synagoga żydowska 3

GPS 50°5’ 23.222” N, 17°42’26.963” E
adres: Soukenická 28

Synagoga krnowska jest w obecnym Okręgu Morawsko-Śląskim jedyną, 
która przetrwała tzw. Noc kryształową w 1938 roku i nie została też w ko-
lejnych latach przebudowana.

W 1871 roku w miejscu byłych murów miej-
skich, tuż obok klasztoru braci mniejszych 
wybudowano synagogę. Jej autorem był 
właściciel najstarszej firmy budowlanej w 
mieście Ernst Latzel. Budynek został wy-
budowany  w stylu neoromańskim z wyko-
rzystaniem elementów wczesnego chrześ-
cijaństwa a  zwłaszcza architektury bizan-
tyjskiej. Front wschodni ozdabiają dwie 22 
m wieże i  szyld z  tablicami 10 przykazań. 
W dekoracyjnym  wnętrzu zastosowano 
elementy architektury żydów sefradskich. 
Trójnawowa przestrzeń bez sklepienia po-
dzielona jest arkadami, nad nią znajduje 
się galeria przeznaczona dla kobiet i dzieci. 
Drewniany sufit kasetowy zdobiony jest or-
namentami.
Los synagogi to bardzo interesująca opo-
wieść. Niemiecko-języczna rada miejska 
zdobyła się na odwagę i w 1938 roku wyra-
ziła swoje nieposłuszeństwo wobec Berlina. 
Nie pozwoliła synagogę ani obrabować, ani 
spalić, lecz pod osłoną nocy usunięto sym-
bole żydowskie a z budynku zrobiono tar-

gowisko. Po wojnie był tutaj magazyn a potem archiwum. Synagoga wró-
ciła do rąk gminy żydowskiej po powodzi w 1997 roku. Stopniowo rozpo-
częto remonty i synagoga zaczyna służyć celom kulturalnym. W ramach 
programu Rewitalizacji zabytków żydowskich w Republice Czeskiej w 
2013 roku ukończono odrestaurowanie. Niestety nie ma już oryginalnych 
mebli, ale udało się, na podstawie fotodokumentacji, odnowić skrzynię 
na Torę (aron ha-kodesz) ukrytą za tradycyjną zasłoną na podwyższonym 
podium (bima albo almemor). Siedem szeregów ław pochodzi z wypalo-
nej synagogi ołomunieckiej. Odrestaurowanie  zakończono instalacją wy-
stawy muzealnej, która upamiętniała ży- dowskich przedsiębiorców 
i wynalazców.

Dla zwiedzających: Kwiecień-paździer- nik, (poniedziałek- piątek) 
– rozpoczęcie zwiedzania zawsze w pełnej godzinie czyli 
o 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 i 15:00). Opłata 50 Kcz, bilet 
ulgowy 20 Kcz (dzieci, studenci, 
emeryci).

Szczegóły na:  
www. krnovskasynagoga.cz

10 gwiazd
Synagoga w Krnowie 
jest jednym z 10 miejsc, 
w którym powstały 
lokalne centra kultury 
żydowskiej w ramach 
projektu Rewitalizacji 
zabytków żydowskich w 
Republice Czeskiej, który 
dofinansowany został ze 
środków UE.

Czy Państwo wiedza co to Stolpersteiny?
Na ulicy Soukenické, Mikulášské i na Hlavním náměstí możecie 
widzieć Stolpersteiny. W chodniku są osadzone małe deseczki 
mosiężne z imionami i losami byłych obywateli Krnowa, którzy 
nie przeżyli grozy holokaustu. Obecnie jest ich 12, ale kolejne 
imiona będą jeszcze dodawane.
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Kościół Narodzenia Maryi Panny 
z klasztorem braci mniejszych 
GPS 50°5’22.788” N, 17°42’20.718” E
adres: Štursova 2

Działanie zakonu braci mniejszych (minorytów) jest powiązane z losami 
Krnowa już od wieków. Według tradycji ich pierwszy klasztor wybudowa-
no w 1273 roku a kilkadziesiąt  lat później rozpoczęto budowę kościoła. 
Klasztor ulokowano obok wschodnich murów, w pobliżu bramy niosącej 
nazwę Opawska. 

Obecny, monumentalny obiekt składa się 
z  trójnawowej bazyliki z  dwoma wie-
żami poligonalnymi od strony frontu. 
Klasztor przylega do północnej ściany 

kościoła, ma trzy skrzydła z  trzypiętro-
wymi budynkami w stylu barokowym.
Kościół jest w dużym stopniu w stylu 
gotyckim, przewidujemy, że najstarsza 

jego część to prezbiterium (1300 – 
1340), do tego stylu nawiązuje prze-

strzeń trójnawowa. Po stronie połu-
dniowej zachowała się interesująca 
a w czeskich warunkach niezwykła 

kaplica św. Maryi Magdaleny (wy-
budowana około roku 1360). 
Po 1523 roku, kiedy Krnowsko 
kupili luteranie Hohenzoller-

4

Fakty z historii
Minoryci od wieków byli źródłem 
wykształcenia, ich klasztor pełnił ważną 
role, był to punkt nauki, sztuki i polityki. 
W wieku XV Krnów był siedzibą 
Prowincji Czesko - Polskiej, która 
zarządzała 50 klasztorami obecnych 
Czech, Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi, 
Rosji i Mołdawji. Bracia mniejsi sprawowali  też na tych terenach 
stanowiska w służbie dyplomatycznej papieża i władców.
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nowie, bracia mniejsi zostali wygnani z miasta. W kościele wybudowano 
sufit, górna część służyła jako spichlerz, pod nią znajdował się magazyn 
broni. Budynek klasztoru służył do wybijania  monet, jako browar, siedzi-
bę miał tu sejm ziemski i a nawet znaleźli tu schronienie pacjenci z pobli-
skiego szpitalu, który został zlikwidowany. 
Powrót braci minorytów stał się możliwy dopiero po 1623 roku, ale i ich 
działania i rola uwidoczniła się dopiero po zakończeniu wojny 30-to let-
niej. 
W 1736 roku kościół uzyskał dwie nowe wieże, wybudowano nowy klasz-
tor a cały obiekt ujednolicono za pomocą fasady barokowej. We wnętrzu 
pracował szereg artystów, bardzo cenne jest malowidło freskowe austria-
ckiego mistrza działającego w Brnie, Josefa Sterna (1716 – 1775). Stern na-
leżał do ulubionych artystów tej epoki, więc bracia mniejsi zaprosili go do 
Krnowa. Pracował tu z pomocnikami w 1766 roku. Freski pokazują opo-
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wieść Maryi Panny, prezbiterium i nawę główną zdobią sceny z jej życia, 
boczne nawy i kruchta poświęcone są jej uwielbieniu i jej czci. Malowidło 
rokokowe jest w formie aż zabawowej, przepełnionej  słońcem i  jasnymi 
kolorami. Dzieło to ukryte było przez dłuższy czas pod warstwami farby 
i kurzu. Dopiero żmudne  prace restauratorów zakończone w 2012 roku 
ukazały ich pierwotne piękno.
Malowidła na ścianach uzupełniły też refektarz klasztoru. Tutaj pracował 
rodak prościejowski František Antonín Sebastini (1724 – 1789).
Po likwidacji zakonów kościelnych w 1950 roku klasztor słu-
żył do różnych celów, w 1975 roku wybudowano tu hotel. 
Kościół zaś wykorzystano jako magazyn.
Bracia mniejsi wrócili do Krnowa w 1990 roku. Paradok-
salnie, że wszystko niszcząca powódź w 1997 roku po-
mogła odnowić i odremontować kościół.

Dla zwiedzających: zwiedzenie można zapewnić po 
uzgodnieniu w centrum informacyjnym (TIC).

37



38

odbyła się w stylu barokowym, dobu-
dowano kruchtę i  południowe schody. 
Rozebrano jednak kaplice po południo-
wej stronie kościoła. Nowy styl malarski 
pojawił się też we wnętrzu. Pracował 
tutaj szereg nie tylko miejscowych ma-
larzy, rzeźbiarzy i  sztukatorów. Autorem 
św. Marcina na głównym ołtarzu jest Jan 
František Greipel z Wiednia. W 1882 roku 
mistrz Weltzel z  Karlik wybudował dla 
kościoła organy. W 1904 roku instrument 
został zastąpiony produkcją firmy Rieger 
i  służył jako instrument promocyjny dla 
klientów firmy. W latach 80-tych ubie-
głego wieku malarz ołomuniecki Jan 
Jemelka pomalował okna witrażowe na 
zachodnim końcu nawy i w prezbiterium. 
Już od początku otaczał kościół cmen-
tarz. Cztery nagrobki z  pierwotnego 
cmentarza z  XVI-XVIII wieku zostały na 
początku wieku XX osadzone przy pół-
nocnym murze kościoła. Tutaj znajduje 
się też posąg Immaculaty. Maria Panna 
stoi na kuli ziemskiej otoczonej przez 
węża, i  jest wspaniałym przykładem 
współpracy okresu baroku z  1764 roku. 
W 2014 roku zostały atrakcyjne wieże 
udostępnione dla publiczności i dołączy-
ła też do nich miejska wieża kościoła św. 
Marcina, wzbogacona o wystawę mieszkania wieżowego (str. 54).

Dla zwiedzających: możliwości zwiedzania w centrum informacyj-
nym (TIC).

Kościół św. Marcina
GPS 50°5’25.606” N, 17°42’4.744” E
adres: plac Osvobození

Pierwsza wzmianka o  kościele pochodzi z  1281 roku, 
kiedy Mikołaj I  Opawski oddał kościół pod opiekę za-
konowi rycerzy niemieckich. Przewidujemy, że kościół 
znajdował się w tym samym miejscu co obecnie.
Na przełomie  wieków XIV i  XV powstał obecny dziś 
budynek z jedną nawą w stylu gotyki. Podstawowym 
materiałem budowniczym był kamień. W wieku XV 
dobudowano południową wieżę, północna wieża 
sięgała  dachu. W kolejnym wieku uzyskał 
kościół nawy boczne a z nimi charakter ba-
zyliki. W tym czasie dobudowano też przed-
pokój południowy. W 1554 roku dobudowano 
wieżą północną. Wieża nazywana była miejską 
i służyła też jako mieszkanie i miejsce pracy wie-
żowego.
Jan Jerzy Krnowski kazał na początku wieku XVII odre-
montować kościół i nowa fasada uzyskała zdobienie 
sgraffitowe. Obecnie pozostałości wieży można zo-
baczyć nad wejściem południowym.
Wielki pożar w 1779 roku kościół parafialny bar-
dzo zniszczył, zawalił się dach i sklepienie głównej 
nawy. Wielki remont wspierali książę krnowski i ce-
sarzowa Maria Teresa. Odnowę prowadził budow-
niczy księcia Jindřich Haucke i nowa konsekracja 
miała miejsce w 1789 roku. Podstawowa renowacja 

5
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Kościół św. Benedykta   7

GPS 50°5’6.904” N, 17°40’18.449” E
adres: lokalna dzielnica Kościelec (Kostelec), ulica Bruntálská

Kościół św. Benedykta, albo przynajmniej jego wschodnią część możemy 
uważać za najstarszy budynek w obecnym Krnowie. Pierwotnie romański 
budynek o rzucie podłużnym ma prezbiterium zakończone apsydą, istnie-
jące sklepienie przestrzeni pochodzi z połowy wieku XIV.
Obecną postać w stylu baroku kościół uzyskał w latach 1769-1772. Naj-
starszą część wykorzystano jako zakrystię. Powodem przebudowy był 
fakt, że kościół był miejscem, gdzie znajdowała się kopia bardzo szano-
wanego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Oryginalny obraz spłonoł 
w 1779 roku a  kopię stworzył František Antonín Sebastini. Murowaną 
wieżę w zachodniej fasadzie dobudowano w ramach remontu w 1862 
roku. Pierwotny projekt przewidywał instalację zegara na wieży, to jednak 
nastąpiło dopiero w 2012 roku w ramach starań i środków finansowych 
mieszkańców Kościelca.

Kościół Ewangelicki
GPS 50°5’25.187” N, 17°41’40.609” E
adres: Husovo náměstí

Powiększenie miasta poza mury średniowieczne rozpoczęło gwałtowny 
rozwój urbanistyczny. Powstały nowe ulice, place, całe dzielnice. Nowy 
plac powstał też na skrzyżowaniu drogi w kierunku Miasta Albrechcice 
i  do nowego dworca kolejowego. W latach 1901-1903 wybudowano tu 
nowy symbol Krnowa, kościół ewangelicki. Budynek zaprojektował Fran-
tišek Blash, który w tym czasie pracował dla budowniczego Ernsta Lat-
zela. Stworzył on salę o trzech nawach w stylu nowogotyckim z frontem 
w kierunku placu. Oś frontu podtrzymuje wieża na bazie kwadratu (52 
m), po bokach uzupełniona jest przez niższe wieże ze schodami. Budynek 
dofinansowano ze skladek zebranych  nie tylko pomiędzy ewangelikami 
krnowskymi ale też ze składek zebranych w całej Europie. Zegar na wieży 
opłaciła pobożna wdowa z Zurychu. Organy zbudowała firma krnowska 
Rieger.

Szczegóły na: www.krnov.evangnet.cz

6
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Wspaniałe freski
Najcenniejsze są w tym budynku freski w najstarszej części kościoła, w za-
krystii. W apsydzie odkryto zdobienie romańskie, które musiało powstać 
na początku wieku XIII, tuż po dobudowaniu kościoła. W centrum wid-
nieje postać Boga Ojca na tronie, który uzupełniają po stronach symbole 
ewangelistów. Pod nimi znajduje się pas aniołów i świętych. Kolejne pasy 
poziome pokazują sceny z dzieciństwa Chrystusa. Malowidła romańskie 
z  Kościelca są na pewno wielkim odkryciem, które znacząco uzupełnia 
nieliczny przykład malarstwa romańskiego na naszych terenach.
Północna strona prezbiterium opowiada legendę o  św. Benedykcie. 
Strona przeciwna przypomina scenki miłosierdzia i grzechy śmiertelne – 
wszystko to powstało w połowie wieku XV. Koronacja Maryi Panny i Prze-
mienienia Pańskiego na górze Tabor, uchwycone na przeciwko siebie na 
wschodniej i zachodniej ścianie, możemy datować na  1470 rok. W tym 
czasie powstało też zdobienie sklepienia żebrowego z  obrazami ojców 
świętych, symbolami ewangelistów i galeria herbów.
Prace restauratorskie odbywały się w latach 2000 -2007 i po nich przyszła 
ogólna renowacja kościoła.

Posąg św. Jana Chrzciciela (Jan Křtitel) 
Przy południowej ścianie kościoła znajduje się posąg z piaskowca św. Jana 
Chrzciciela. Wspaniała praca późnego baroku pochodzi z warsztatu rzeź-
biarza ołomunieckiego Ondřeja Zahnera z 1745 roku.

Dla zwiedzających: poniedziałek, czwartek, sobota i niedziela od 13:00 
do 17:00. Zwiedzanie można zarezerwować w podane dni od godz. 13:00 
do godz. 17:00 pod numerem +420 731 623 421. Przewodnik otworzy dla 
Państwa kościół do 15 minut. Telefoniczna rezerwacja zwiedzenia możli-
we jest  najpóźniej do godz. 16:00. Zwiedzanie można zarezerwować też 
elektronicznie: www.svaty-benedikt.cz 
Wykład audio w zakrystii: po polsku, po niemiecku, po angielsku i po cze-
sku

Czy wiecie Państwo?
Zakon św Benedykta (lac. Ordo Sancti 
Benedicti) jest najstarszym istniejącym zakonem 
chrześcijaństwa zachodniego. Kieruje się 
zasadami św. Benedyktego z Nursji z początku 
wieku VI, które opisane zostały dla mnichów na 
Monte Cassino. Hasłem zakonu stało się  „Ora 
et labora“ –„Modli się i pracuj“.
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Wieża widokowa na Cwilinie,  
Wieża widokowa Lichtenszteina
GPS 50°4’55.340” N, 17°43’21.070” E
adres: Przedni kopiec cwiliński
odległość od centrum: 1,9 km

Na północnym zboczu frontowego 
wzgórza cwilińskiego (436 m n. p. m.), 
w pobliżu kościoła odpustowego wybu-
dowano na początku wieku XX wieżę wi-
dokową. Na podstawie wniosku Moraw-
sko-Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa 
Górskiego (Moravskoslezský sudetský 
horský spolek) Burmistrz krnowski Jan 
Kienel zlecił budowniczemu Ernesto-
wi Latzelowi wybudowanie kamiennej 
wieży widokowej. Budowę opłacał też 
książę Lichtensztein, burmistrz i obywa-
tele w postaci składek. Wieżę nazywa się 
również Wieżą Lichtensteina w związku 
z liczbą datków przekazanych na budo-
wę wieży. Uroczyste otwarcie nastąpiło 
1903 roku. Cylindrowy budynek z  ka-
mienia i  pasów z  cegieł klinkierowych  miał pierwotnie wysokość 35.2 
metrów, w ramach remontu usunięto jednak małą wieżyczkę. Obecnie 
wieża ma wysokość 29 metrów, do których prowadzi 144 drewnianych 
schodów, które prowadzą na taras z dekoratywną blanką. Są tu wspania-
łe widoki na miasto Krnów, po stronie północnej na Polskę, a po stronie 
zachodniej przy dobrej widoczności można zobaczyć nadajnik Pradziad 
(1492 m n. p. m.) i wzgórza pobliskich Jeseników.

Dla Zwiedzających: maj: sobota, niedziela, święta, od 10:00 do 17:00
każdy dzień: czerwic – październik, od 10:00 do 17:00. Bilet: 20 Kcz
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 8) Wieża widokowa na Cwilinie (Rozhledna na Cvilíně)
 9) Wieża synagogi (Věž synagogy)
 10) Wieża ratusza (Věž radnice)
 11) Wieża kościoła św. Marcina (Věž kostela sv. Martina)
 12) Wieża widokowa Na Widoku (Rozhledna na Vyhlídce)

Dla amatorów widoków  
 z lotu ptaka

Zwiedzenia Krnowa oferuje też kilka możliwości dla 
tych, którzy lubią poznawać miasto i okolice z lotu ptaka. 
Wieże widokowe i otwarte wieże miejskie dla publiczności 
wzmocnią Państwa doznania z nowej perspektywy.

8



Atrakcje w pobliżu:

Kościół odpustowy Maryi 
Panny Siedmiobolesnej
GPS 50°4’48.115” N, 17°43’18.415” E
220 m kierunek południowy (str. 23)

Zamek Cwilin (Hrad Cvilín)
GPS 50°4’ 7.937” N, 17°43’ 39.320” E
1,7 km na wschód, od kościoła po zielo-
nych znakach turystycznych (str. 26)

Wieża widokowa Hansa 
Kudlicha
GPS 50°3’1.779”N, 17°43’59.784”E 
adres: wzgórze Strážiště u Uwalna (Úvalno) 5,7 km na wschód, od kościo-
ła idąc zielonym szlakiem turystycznym

Na Wzgórzu nad wsią Uwalno (Lobenstein) w wysokości 395 m n. p. m. 
wybudowana została w 1913 roku wieża widokowa ku czci najsłynniejsze-
go syna ziemi krnowskiej Hansa Kulicha (*1823 Uwalno – †1917 Hoboken, 

Stany Zjednoczone). Wieża ma wysokość 22 metrów, taras 
widokowy znajduje się na wysokości 18 metrów.

Dla zwiedzających:
Dni wolne i święta
kwiecień, październik 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
maj, czerwiec, wrzesień 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
każdy dzień: lipiec, sierpień 9:00 - 12:00, 13:00 - 
18:00. Bilet: 10 Kcz
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Jak to było z turystyką?
Sudeckie Towarzystwo Górskie (Sudetský horský 
spolek) – druga połowa wieku XIX była w 
Europie czasem powstania pierwszych organizacji 
turystycznych i górskich. W Śląsku austriackim 
jako pierwsza powstała sekcja Morawsko-
Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego (Moravskoslezský 
sudetský horský spolek), która powstała w Opawie w 1882 roku  
i w Witkowicach (Vítkovice) dwa lata później. Związek był bardzo 
aktywny, budował wieże widokowe i chaty górskie, miał udział  
w udostępnianiu i wytyczaniu tras i w promocji turystyki pieszej.
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Wieża synagogi
GPS 50°5‘23.222“ N, 17°42‘26.963“ E
adres: Soukenická 28

Odwiedzając wieże Krnowa muszą Państwo odwiedzić synagogę ży-
dowską (str. 32), która oprócz samego zabytkowego budynku, oferuje 
Państwu  możliwość zwiedzenia jednej z wieży (22 m) i  zajrzenia  do 
sekretnego pomieszczenia na poddaszu, które przeznaczone było 
jako schronisko dla uszkodzonych tor.

Wieża ratusza
GPS 50° 5‘23.148“ N, 17°42‘12.362“ E
adres: Hlavní náměstí 1

Jeśli wejdziecie Państwo po krętych, metalowych 
schodach na wieżę ratusza, ukaże się Państwu miasto 
jak na dłoni, ze wszystkimi swoimi atrakcjami i zaka-
markami. Historyczny ratusz i przylegający do niego 
budynek kasy oszczednosciowej  (spořitelna) są 
obecnie  wizytówkami centrum. Zniszczenia po-
wojenne usunęły całe budynki domów, ze starego 
miasta zanikły całe ulice i  dlatego obecnie ratusz 
dominuje nad bardzo dużą przestrzenią.
Ratusz był zawsze symbolem praw miejskich, do-
wodem stanowiska mieszczan i  świadectwem 
bogactwa miasta. Jego ściany chroniły cen-
ne przywileje miejskie i  księgi ziemskie, 
które służyły dla sądów. Dokumenty te 
chronił wybierany burmistrz i rada miejska.
Z  zrzutu starego miasta przewiduje-
my, że ratusz zawsze znajdował się w 
zachodniej części rynku. Nie ma infor-
macji o  najstarszym wyglądzie miasta, 
ratusz pierwszy raz wspominany jest 
w 1582 roku. Ówczesny mieszczanin 
krnowski Antoni Marhus z  Misachu 
wybudował renesansowy budynek, któ-
ry zastąpił poprzedni budynek zniszczony 
w pożarze. Ratusz ten przetrwał wszystkie 
remonty, renowacje i  przebudowy aż do 
początku wieku XX. 

4948
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Skazanym dzwoniono
13. 10. 1865 roku z wieży ratusza zdjęto 
dzwon, którego dźwięk towarzyszył 
skazanym przy ich drodze na szafot.

W 1900 roku radni rozpisali konkurs architektoniczny. Tutejszy rodak Leo-
pold Bauer ze swoim, na owe czasy bardzo odważnym wnioskiem w stylu 
nadchodzącej secesji, nie odniósł sukcesu. Obecny budynek jest realizacją 
projektu architekta wiedeńskiego Moritza Hinträgera i  jest to częściowa 
replika ratusza z dzielnicy wiedeńskiej Währing. Autor spełnił tu wyma-
gania konserwatywnej rady miejskiej. Budynek neorenesansowy chlubi 
się dekorem stiukowym, jak na fasadach, tak i we wnętrzach. Znaczenie 
ratusza podkreśla 52 metrów wysoka wieża z zegarem.
Na pierwszym piętrze wieży zainstalowana jest wystawa starych zdjęć, 
które pokazują przemianę centrum miasta w czasie ponad stu lat. 

Widoki z najwyższego piętra ukazuje całe miasto:

północ – Sady Smetany (Smetanovy sady), cmentarny kościół św. Krzyża, 
Polska (str. 76)

wschód – synagoga, kościół i klasztor minorytów, Cwilin z kościołem od-
pustowym i wieżą widokową (str. 32, 34, 23)
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południe – rzeka Opawa, fabryki

zachód – kościół św. Marcina, kościół ewangelicki, Wzgórze Bezrucza (str. 
38, 40, 84)

Dla zwiedzających: maj – wrzesień, so, nie 13:45 i 14:30, po 10:00  i 15:00.
Bilet: 20 Kcz
Początek zwiedzania przed ratuszem, sprzedaż biletów w centrum infor-
macyjnym (TIC), Hlavní náměstí 25.
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Za wykroczenia groził pręgierz i więzienie
Za Hohenzollernów wydane zostały reguły 
dla obywateli miasta. Nakazywały one 
podstawowe zasady higieny jako prewencję przed 
powtarzającymi się epidemiami moru, opisane tu 
było, jak zapobiec pożarom. Interesujące jest też 
to, że regulamin z 1551 roku nakazywał Ale też 
opisywał wykroczenia i odpowiednie kary.
Każdy mieszczanin musiał położyć przed swoim 
domem kostkę żeby nie chodzić w błocie. Jeżeli 
w mieście albo w okolicy był pożar, obywatele 
musieli świecić świeczkami przez okna swoich 
domów, żeby W ten sposób pomóc w gaszeniu pożaru. Kto na weselu 
skakał, szybko się kręcił albo zginał się za bardzo musiał płacić karę 
12 groszy albo iść na trzy dni do więzienia. Na weselu mogło tańczyć 
najwyżej 12 par. Zakazane było tańczyć w nocy i żadna z kobiet nie 
mogła tańczyć tak, żeby się jej sukienka podnosiła. Jeżeli tańczący 
młodzieniec zdjął płaszcz, To tracił go i wsadzono go do więzienia. 
Jeżeli w gospodzie zastano kobietę, czekała na nią kara co najmniej 
6 groszy albo areszt. Karczmarka, która nalewała pod miarę i tak 
cyganiła gości, szła bez litości na pręgierz. W niedzielę i w świętach 
zabroniona była jazda konna i na wozach.

Co można zobaczyć w pobliżu ratusza? 

Kasa oszczędności 
(Spořitelna) 
W latach 1906-1907 wybudowano w 
jednej części ratusza kasę oszczęd-
ności, której ekspozytura miała aż do 
1869 roku siedzibę w starym ratuszu. 
Autorem budynku kasy oszczędno-
ści był architekt krnowski František 
Blasch.

Pomnik Leopolda Bauera
Słynnym rodakiem z  Krnowa był 
z pewnością architekt Leopold Bauer 
(1872 – 1938. Lokalni artyści wybu-
dowali mu w 2000 roku pomnik. Ten 
oto pomnik znajduje się w pobliżu 
zachodniej ściany ratusza.

Domy mieszczańskie – 
kamienice
Za pomnikiem Leopolda Bauera 
można zobaczyć resztki pierwotnego 
zabudowania miasta, od frontu po-
łudniowego Zachowało się się kilka 
domów mieszczańskich - kamienic. 
Do wieku XVI większość budynków w mieście była drewniana, wyjątkiem 
były mury miejskie i  najważniejsze budynki, czyli kościoły i  klasztor. Po 
powtarzających się wielkich pożarach, które miały miejsce w wieku XVI, 
obywatele Krnowa zaczęli budować domy z kamienia. Ich forma była po-
dłużna i większość z nich wyposażono od strony ulicy w arkady które stały 
się pożyteczną krytą częścią przestrzeni publicznej i wygodnym miejscem 
sprzedaży. Zasklepione pokoje na parterze służyły do handlu i dla rzemio-
sła, pomieszczenia mieszkalne znajdowały się na kolejnych piętrach.
Gdy Państwo opuszczą wieżę, zachęcamy do odwiedzenia i  spędzenia 
czasu   malowniczej Kawiarence Bauera (Bauerova kavárna) albo w Hotelu 
Pepa. Piękne renesansowe sklepienie stiukowe można zobaczyć po prze-
ciwnej stronie rynku w Piwiarni (Pivnice). 
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Zamek
Po odkupieniu majątku przez Ho-
henzollernów w 1523 roku rozpo-
częto budowę siedziby księcia w 
mieście. Zamek wybudowano przy 
zachodnich murach, Nieopodal 
bramy miejskiej. W budowie brał 
udział budowniczy Hanuš Ennych z Ennychu i wiemy, że 1532 roku Zamek 
był już zamieszkany. Nowa siedziba zainspirowana była srogim renesan-
sem północnym z akcentem obronnym. Kompleks składa się z nieregu-
larnego dziedzińca z budynkiem mieszkalnym w zachodniej części i do 
Niego przylegających murów obronnych od północy. Nad Bramą znajdu-
je korytarz z arkadami otwarty na dziedziniec. W wschodniej części wybu-
dowano budynki gospodarcze.
Jan Jerzy Krnowski poświęcał przebudowie i ulepszeniom swojej siedziby 
wielką uwagę. Między innymi kazał ozdobić korytarz arkadowy sgrafito-
nami figuralnymi. W Krnowie odbyło się też w 1610 roku jego wielkie we-
sele z Ewą Krystyną z Wűrtemberg. Liczni goście świętowali pięć dni, od-
były się biesiady, turnieje, fajerwerki i orszaki. Jeszcze Przez sto lat uzna-
wano siedzibę za godną władcy. Za Lichtenszteinów zamek utracił swoje 
znaczenie, uszkodzenia wojenne i po pożarach usuwano tylko z koniecz-
ności, bo zamek już nie był siedzibą, tylko służył celom administracyjnym. 

Park, Sady Smetany (Smetanovy sady)
(str. 76)



Wieża kościoła  
św. Marcina (Věž kostela svatého 
Martina)
GPS 50°5‘25.606“ N, 17°42‘4.744“ E
adres: Náměstí Osvobození

Kościół parafialny św. Mar-
cina (str. 38) był ze swoimi 
wysokimi wieżami elemen-
tem obronnego systemu 
miasta. Każda z  wież jest 
inna, Nie tylko z  powodu 
czasu budowy, ale również 
ze względu na wygląd. 
Wieża północna, nazywana 
też miejską, dobudowana 
została w 1554 roku o  wy-
sokości 50 metrów, na niej znajduje się ambit. Aż do 1900 roku służyła 
jako mieszkanie i miejsce pracy wieżowego. Jego zadaniem było co go-
dzinę wejść na ambit, spojrzeć na uliczki i na okolice miasta, czy gdzieś 
nie wybuchł pożar albo się nie zbliża wróg. Jeżeli nic nie groziło, to trąbił 
na cztery strony świata przekazując informację, że obywatele  Krnowa są 
bezpieczni. Jeżeli zauważył pożar, to musiał kierunek zaznaczyć flagą a w 
nocy latarnią. Równocześnie trzeba było bić w dzwony ostrzegawcze. 

Dla zwiedzających: możliwość zwiedzenia w centrum informacyjnym 
(TIC)
Szczegóły na: www.farnostkrnov.webnode.cz
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Wieża widokowa Na widoku 
(Rozhledna na Vyhlídce)
GPS 50°5‘48.986“N, 17°37‘51.461“E
adres: lokalna dzielnica Jeżnik (Ježník)
odległość od centrum: 6,6 km

Najstarsza wieża widokowa w Krnowie 
wybudowana została przez Morawsko-
-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie  
(Moravskoslezský sudetský horský spo-
lek) w 1894 roku. W lasach podmiejskich 
w obecnej dzielnicy Jeżnik, w kierunku 
południowo-wschodnim od miasta na 
wzgórzu Widok (Vyhlídka 558 m n. p. m) 
powstała drewniana wieża o  wysokości 
15 metrów. Miasto Krnów na budowę 
dostarczyło materiał, bogate wsparcie 
finansowe dał też książę Lichtensztein. 
W 1934 roku wieżę zastąpiła nowa kon-
strukcja, która również nie wytrzymała 
próby czasu. Zarząd lasów miasta Krnowa 
(Lesní správa města Krnova) w 2001 roku 
wybudował tu trzeci wariant wieży wido-
kowej. Projekt miał jak  najbardziej zbliżyć 
się do wizerunku pierwotnej wieży i opra-
cowany został na podstawie jej dawnych 
zdjęć i  resztek konstrukcyjnych. Wieża 
z  modrzenia ma wysokość 17,5 metrów 
a najwyższy taras widokowy Ma wysokość 
13,6 metrów. 

Z wieży roztaczają się wspaniałe widoki na szeroką okolicą. W kierunku 
wschodnim możemy podziwiać widok na miasto z  kościołem odpusto-
wym na Cwilinie i na cwilińską wieżę widokową. Na zachodzie horyzont 
kształtują wzgórza Jeseników, nad którymi góruje Pradziad (1492 m n. p. 
m.). Na północnym zachodzie możemy podziwiać górzysty kraj Hynczycki 
(Hynčická hornatina) i pagórki Jindrzychowskie (Jindřichovská pahorkati-
na). Na północy zobaczą Państwo Chomiażę (Chomýž), Linhartowy (Lin-
hartovy) i tereny polskie za rzeką Opawicą.

Lesní správa města Krnova v roce 2001 vybu-
dovala třetí variantu rozhledny. Projekt, který 
měl dosáhnout co největší shody s  původní 
věží, byl vypracován na základě dobových 
fotografií a zbytků konstrukce rozhledny pře-
dešlé. Modřínová věž je vysoká 17,5 metru, 
nejvyšší vyhlídková terasa je ve výšce 13,6 
metru.
Z  rozhledny jsou výhledy do širokého okolí. 
Východním směrem se nabízí pohled na měs-
to s poutním kostelem na Cvilíně a  rozhled-
nou na témže vrchu. Na západě je horizont 
formován vrcholy Jeseníků, kterým vévodí 
Praděd (1492 m n. m.). Na severozápadě 
se rozprostírá Hynčická hornatina a  Jindři-
chovská pahorkatina. Severně uvidíte obce 
Chomýž, Linhartovy a polské území za řekou 
Opavicí.
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Rozwój przemysłu w drugiej połowie XIX wieku przyniósł 
zapotrzebowanie na nowe budynki – fabryki, budynki 
użyteczności publicznej i mieszkania. W ramach zwiedzania 
miasta można zaplanować trasę zapoznającą nas z tą wspaniałą, 
lecz już zanikłą historią miasta. Wille byłych obywateli Krnowa 
należą do cennych dowodów nowoczesnej architektury Republiki 
Czeskiej i są pod ochroną zabytkową. Część fabryki Larischa jest 
też narodowym zabytkiem kultury. 

13) Willa Theodora Flemmicha (Vila Theodora Flemmicha)
14) Willa Johanna Chlupaczka (Vila Johanna Chlupačka)
15) Wille i fabryka Larischów (Vily a továrna Larischů)
16) Teatr (Divadlo)
17) Sala wystaw Silesia (Výstavní hala Silesia)
18) Fabryka Rieger-Kloss (Továrna Rieger-Kloss)
19) Willa Schnűrcha (Schnűrchova vila)
20) Poliklinika
21) Sala gimnastyczna (Tělocvična)

Poszerzenie trasy
22) Dom strzelecki (Střelecký dům)
23) Willa Hanne Larisch na Jeżniku  
      (Vila Hanne Larisch na Ježníku)

Śladami epoki  
 industrializacyjnej  
 i nowoczesnej
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Willa Theodora Flemmicha
GPS: 50°5‘31.653“ N, 17°42‘35.863“ E
adres: Hlubčická 18 i 20

Rodzina Flemmichów należała od 
dawna do najznakomitszych przed-
stawicieli włókiennictwa krnowskie-
go. Theodor Flemmich (1864–1926) 
był ważnym wspólnikiem fabryki 
włókienniczej Franza Kurza i  posta-
nowił wybudować sobie wygodną 
willę rodzinną w pobliżu tej fabryki. 
Projekt skierował do słynnego archi-
tekta, nauczyciela malarstwa i projek-
tanta wiedeńskiego Otto Prutschera, 
(1880–1949). Otto Prutscher w latach 
1914–1915 stworzył nie tylko bu-
dynek willi, ale też do wyposażenia 
wnętrza przelał wyobrażenia swoje 
i  inwestora dotyczące prywatności, 
wygody, piękna i poczucia smaku.
W czasie powojennym jednak wyposażenie znikło, willa służyła przez 
krótki czas jako mieszkania, potem ośrodek dla niemowlaków. Obecnie 
budynek wykorzystywany jest do organizacji wystaw  i dla działań kultu-
ralnych i szkoleniowych.

Dla publiczności: wt – nie 8:00 – 18:00; Bilet: 20 Kcz

13
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Willa Johanna Chlupaczka 
(Chlupáček)
GPS: 50°5‘14.290“ N, 17°42‘10.473“ E
adres: Textilní 3, 5

Do byłych producentów włókienniczych w 
Krnowie należał też Jan Chlupaczek. W 1891 
roku dla niego miejscowy budowniczy Ernst 
Latzel wybudował siedzibę, a  raczej 2 takie 
same wille w stylu neobaroku wiedeńskiego. 
W latach 1923-1925 jego syn Alois pozwolił 
na przebudowę budynku. Zadanie zlecił Le-
opoldu Bauerowi, jednak warunki inwestora, 
stanowiła jego żona Maria. Bauer obie wille 
połączył poprzez dobudowanie holu, jadalni 
i salonu. 
Dużą uwagę poświęcono wnętrzom, które 
podporządkowano wystawności budynków. 
Pomieszczenia zdobiły ornamenty stiukowe, 
drewniane taflowanie ścian, kute kraty, witra-
że i meble z masywu.
Na przeciwko siedziby rodzinnej znajduje  
się obecnie teren obecnej Pegy a. s.,  
której część była fabry-
ką towaru wełniane-
go Jan Chlupaczek 
i syn. 

14
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Alois Larisch i synowie
GPS: 50°5‘18.907“ N, 17°42‘8.696“ E
adres: Říční okruh 12

Najważniejszą rodziną w Krnowie byli właś-
ciciele najstarszej i największej fabryki włó-
kienniczej w mieście, Larischowie. Fundator 
firmy Alois Larisch (1810 – 1880) był nie tylko 
przedsiębiorcą, ale też politykiem. W latach 
1864 i 1872 był burmistrzem miasta.
W latach 60-tych wieku XIX rozpoczął budo-
wę nowoczesnej zmechanizowanej fabryki 
Włókienniczej w pobliżu centrum miasta. 
Wybudował ją na lewym brzegu Opawy. 
Zainstalowano tutaj, według opisów, pierw-
szą maszynę parową w mieście (rok 1862).  
W 1868 roku do firmy wchodzą synowie fun-
datora i nazwa firmy jest od tego momentu 
rozszerzona.
Po drugiej wojnie światowej i po upaństwo-
wieniu firma z  ponad stuletnią tradycją zo-
stała razem z  innymi fabrykami na terenie 
miasta, włączona do zakładu państwowego 
Karnola. Ta znowu zakończyła swoją dzia-
łalność w latach 90-tych ubiegłego wieku. Obecnie część areału należy 
do Archiwum ziemskiego (Zemský archiv) w Opawie a  część do miasta 
Krnowa. Do miasta należy przędzalnia, która jest narodowym zabytkiem 
kultury, wraz z nią powiązana jest wzórkownia z działającymi maszynami 
historycznymi i wyjątkowym archiwum próbek i wzorów tkanin produko-
wanych przez Larischów a następnie w Karnoli i to już od 1862 roku. Areał 
jest obecnie odnawiany.

Wille Larischów
Synowie Aloisa Larischa zdecydowali wybudować sobie domy, zgodnie 
z tradycją, w pobliżu fabryki. Alois jun. i Karel zlecili w 1895 roku miejsco-

wemu budowniczemu Ernstu Latzelowi wybudowanie niemal jednako-
wych willi w stylu klasycystycznym. Wybudowano je przy końcu
nowo powstałej ulicy Larischa (obecnie Dělnická). Rozwiązanie architek-
toniczne nie nawiązywało do ówczesnego stylu zabudowy rodzinnej za-
możnych obywateli Krnowa. Do ich stylu dołączył też potem brat Rudolf.

Willa Aloisa Larischa jun.
GPS: 50°5‘17.559“ N, 17°42‘10.682“ E
adres: Dělnická 9

Willa zachowała swoje ówczesne cechy zewnętrzne. Po rekonstrukcji słu-
ży jako przyjemny i wygodny pensjonat.

15
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Krnów miasto Kofoli 
Kofola ma siedzibę w Krnowie, lecz miejscem 
powstania jest sąsiednia Opawa. Aptekarz 
Gustav Hell (1843 – 1921) już w drugiej połowie 
wieku XIX oferował w aptece „U białego anioła“ 
(U bílého anděla) wspaniały tonizujący syrop 
Sirupus Colae compositus „Hell“. Przemysłową 
produkcję syropu ziołowego z zawartością 
kofeiny zajmował sie od 1960 roku zakład 
farmaceutyczny Galena w Opawie. I ten syrop jest 
podstawą dla napoju bezalkoholowego. Od połowy lat 90-
tych ubiegłego wieku rozpoczęła się produkcja koncentratu 
i napoju skierowana do jednego zakładu. Tym zakładem 
jest Kofola a. s. w Krnowie. 

Willa Karla (Hermanna) Larischa
GPS: 50°5‘17.740“ N, 17°42‘9.198“ E
adres: Říční okruh 12a

W 1910 roku willę po stryju Karlu uzyskał syn Rudolfa Larischa, dyrektor 
techniczny zakładu rodzinnego, Hermann. O przebudowę poprosił przy-
jaciela rodziny Leopolda Bauera. Ten zajął się tym zadaniem etapowo. W 
latach 1911-1913 wybudował serce domu, hol ze schodami i wielkim ar-
tystycznym kominkiem. Jadalnia z wysokimi oknami powstała przy holu 
i umożliwiała dostęp od ogrodu od strony rzeki. Wielką uwagę poświęco-
no wspaniałym wnętrzom i wyposażeniu domu. W 1926 roku na podsta-
wie projektu Bauera wybudowano na piętrze sypialnię właściciela.

Willa Rudolfa Larischa
GPS: 50°5‘17.895“ N,17°42‘4.064“ E
adres: Říční okruh 14

Najmłodszy ze synów fundatora imperium włókienniczego Rudolf zde-
cydował wybudować dom też na brzegu rzeki, ale po zachodniej stronie 
areału fabryki, w pobliżu murów zamku. W odróżnieniu od braci, którzy 
preferowali miejscowego budowniczego, Rudolf zaprosił w 1888 roku au-
torów z głównego miasta, z Wiednia. Postawił na karierę Hansa Mikscha 
i Juliana Niedzielskiego, którzy wygrali konkurs dotyczący budowy teatru 
w Libercu, wybudowali tam kasę oszczędności i wsławili się też promena-
dą w Laźniach Mariańskich (Mariánské lázně). Dla Larischa wybudowali 
reprezentatywną, efektowną siedzibę w której łączą się motywy rene-
sansu północnego i zabawnego manierysmu. Front tworzą okna różnych 
kształtów, ryzality i  szyldy. Od 1902 
roku projektował dla Rudolfa Laris-
cha ekskluzywne meble i bogate re-
monty wnętrza Leopold Bauer.
Obecnie ma tu siedzibę Czechosło-
wacki bank handlowy (Českoslo-
venská obchodní banka) i kiedy jest 
otwarty można zajrzeć by najmniej 
do holu.

Spokojną ulicą Šmeralovou idziemy około willi Leo Westreicha (1900) 
i  byłej palarni likierów wybudowanej przez jego szwagra Siegfrieda  
Gesslera (1889). Tutaj produkowano poza innym słynny likier ziołowy 
Altvater (Pradziad). Po wojnie jego produkcję przesunięto do Niemiec. 
U nas produkowano likier o tej samej nazwie, ale jednak zupełnie innego 
charakteru. Od 2005 roku rozpoczęto produkcję według pierwotnej re-
ceptury, ale przez firmę Rudolf Jelínek w Wizowicach (Vizovice). W fabryce 
krnowskiej w 1993 roku odnowiono też produkcję klasycznej Kofoli, na-
poju czeskiego rodzaju  Coca – cola, któremu groziło zapomnienie.
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Teatr
GPS 50°5‘23.164“ N, 17°41‘44.348“ E
adresa: Mikulášská 21

Okres po pierwszej wojnie światowej przy-
niósł wiele nowości i  też zamiłowanie do 
wówczas młodej sztuki, do filmu. Dla rad-
nych krnowskich był to apel do wybudowa-
nia ważnego budynku publicznego. Zdecy-
dowali połączyć dwie funkcję, wybudować 
scenę teatralną i zarazem stworzyć warunki 
do wyświetlania filmów. Projekt zlecili Leo 
Kammelowi, uczniowi Jana Kotěry. Cha-
rakterystyczny budynek w stylu ekspre-
sionizmu wybudowany został w latach 
1927-1928 z  widownią, która mogła 
pomieścić 1009 widzów.

16

Sala wystaw Silesia
GPS 50°5‘24.774“ N, 17°41‘29.185“ E
adres: Mikulášská 12

Hurtownię sukna Tuchhaus Silesia w latach 1907-1908 wybudował Edu-
ard Frank jako salę wystaw. Powstał wspaniały budynek, którego szkielet 
żelazowo-betonowy jest charakterystyczny dla budynków przemysło-
wych, chociaż zewnętrzne fasady zdobią bogaty stiuk secesyjny i posągi.

17



Fabryka Rieger-Kloss
GPS 50°5‘18.419“ N, 17°41‘24.544“ E
adres: Revoluční 56

Produkcja organów miała na Śląsku wieloletnią tradycję. Fundator fa-
bryki Franz Rieger (1812 – 1885) do 1873 roku sam wybudował 32 in-

strumentów. W 1873 roku powstała fabryka, która szybko zdobyła 
sobie miejsce na rynku. Pomógł temu sukces na światowej 
wystawie w Paryżu w 1878 roku, który przyniósł szereg za-

mówień krajowych i  zagranicznych. Cesarz Franciszek 
Józef I  (František Josef I.) nadał firmie tytuł „c. k. 
dworski dostawca“ a  właścicielowi krzyż rycerski. 

Riegerów docenił też papież Lew XIII. W1899 
roku zaprojektowano salę do kompletowa-

nia instrumentów, która do dziś należy do 
największych swojego rodzaju na świecie.
Po wojnie firma Rieger połączona została 

z mniejszym zakładem Josefa Klossa. Firma 
Rieger-Kloss należy też dzisiaj do najwięk-
szych i  najstarszych producentów tego 
królewskiego instrumentu na świecie.

Dla zwiedzających: tylko okazyjnie
Szczegóły na: www.rieger-kloss.cz

68 6969
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Willa Schnűrcha (Bellaka)
GPS 50°50 5‘19.097“ N, 17°41‘31.682“ E
adres: Revoluční 46

Ulicą Revoluční wracamy do centrum 
i omijamy majestatyczną willę w stylu 
renesansu północno-niemieckiego 
zdobioną szyldami i wieżyczkami. Bu-
dynek powstał w 1903 
roku według planów 
architekta Wenzela 
Bűrgera w nawią-
zaniu do saskiej 
kamienicy. Prze-
piękne są zwłasz-
cza luksusowe 
wnętrza w stylu 
art deco. Wnętrza 
te, w 1927 roku 
na zamówienie 
zaprojektował 
słynny architekt 
austriacki Otto 
Prutscher, który 
pracował tu już 
przed pierwszą 
wojną światową przy budowie willi 
Theodora Flemmicha (str 59).
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Poliklinika 
GPS 50°5‘ 22.805“ N, 17°41‘ 55.500“ E
adres: plac Hrdinů 5, 6, 7, 8, 9

Tam, gdzie ulica 
Revoluční spoty-
ka się z Namestim 
Hrdinů, zwróćcie 
Państwo uwagę na 
szereg budynków 
bogatych w elemen-
ty ozdobne, wysokie 
szyldy, alkierze, wi-
kierze, portale i arka-
dy z sgrafitonami. Ten historyczny budynek, z wyraź-
nymi elementami, typowymi dla renesansowej za-
budowy Krnowa, został w latach  1922 – 1924 wybu-
dowany przez Antona Kőstlera i Eugena Kocha. Budynek 
centralny należy do kasy chorych. Nad głównym wejściem 
znajduje się wieża z zegarem. Jest to replika renesansowej 
wieży ratusza, zniesionej przed rokiem 1900. Domy przyle-
gające od ulic Revoluční i z drugiej strony ulicy Mikulášské 
należały do wspólnoty mieszkaniowej. 
Obecnie jest tu poliklinika.
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Sala gimnastyczna
GPS 50°5‘33.986“ N, 17°41‘55.681“ E
Adres: Petrovická 2

Chociaż Leopold Bauer większość życia 
spędził w Wiedniu, to z jego spuścizną 
spotkają się Państwo w Krnowie niemal 
na każdym kroku. W północnej części 
miasta, na Plac Hrdinu, prowadzi ulica 
Petrovicka, tam Bauer wybudował w 
latach 1932–1933 salę gimnastyczną 
dla krnowskich Turnerów. Budynek  
sfinansowano  ze składek a miasto za-
oferowało grunt. Sala gimnastyczna 
jest wspaniałą kombinacją wyobrażeń 
Bauera o  konieczności utrzymywania 
dobrej kondycji fizycznej z epoką mo-
dernistyczną. Prostokątne szyldy były 
aż do końca wojny zdobione czterema 
turnerskimi F.
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Czy wiedzą Państwo kto zainspirował Tyrša?
Turnerzy (Turneři) - Friedrich Ludwig Jahn (11. sierpnia 1778,  Lanz 
– 15. października1852, Freyburg) był pedagogiem pruskim i patriotą 
. Znany jest pod przezwiskiem Turnvater Jahn, co w tłumaczeniu 
znaczy „ojciec gimnastyki“ Jahn. Pierwszy 
Turnplatz, czyli salę gimnastyczną pod gołym 
niebem otworzył Jahn w Berlinie w 1811 roku 
Turnverein (związek gimnastyczny) szybko się 
poszerzał. Działania Jahna zainspirowały też 
czeskiego fundatora Sokola Miroslava Tyrše.



Poza tą trasą zwiedzania Możecie Państwo zapoznać się również 
z dwoma dziełami, które Leopold Bauer wybudował w Krnowie.

Dom strzelecki
GPS 50°5‘10.291“ N, 17°42‘46.753“ E
adres: Dobrovského 16

Przy drodze na wzgórze cwilińskie 
(str. 23, 45, 82), na pewno zobaczą 
Państwo ośrodek przeznaczony do 
spędzania czasu wolnego.
Przekrój w twórczości Leopolda 
Bauera, od promotora rzeczywi-
stości epoki w sztuce do amatora 
tradycji, nigdzie indziej nie widać 
tak dobrze jak w rodzinnym mie-
ście tego słynnego architekta.. 
Dla związku strzeleckiego zapro-
jektował budynek, który służył do 
reprezentacyjnych wydarzeń to-
warzyskich i zarazem też był zaple-
czem dla strzelnictwa sportowego. 
Pierwszy z  projektów z  1904 roku 
był w stylu modernistycznym, ale 
w 1907 roku autor go zasadniczo 
poprawił. Powstał tu monumentalny budynek z wysokim szyldem, parte-
rem arkadowym, wspaniałymi schodami prowadzącymi do głównej sali. 
Materiał do swojej teorii o przesłaniu architektury jako i inspiracji znalazł 
w niemieckim renesansowym zamku letnim.
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Dom weekendowy Hanne Larisch
GPS 50°5‘32.920“ N, 17°38‘23.024“ E
adres: Ježník 71

Przy drodze na wieżę widokową Widok na Jeżniku (str. 56), około 150 m 
przed poboczną drogą gruntową, można wstąpić po lewej stronie do 
ogrodu, który ukrywa ostatnie z dzieł Bauera w Krnowie.
W latach 1935-1936 wybudował dla małżonki Rudolfa Larischa dom 
weekendowy. Jego styl wywodzi się od stylu domów amerykańskich pio-
nierów, jednak wnętrze w pełni zaspokaja zapotrzebowanie w komfort 
i wygodę.
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Do czego potrzebni byli 
strzelcy?
Związek strzelców (Střelecký spolek) 
w Krnowie powstał chyba w wieku 
XV. Mieszczanie mieli za zadanie 
przygotować się do obrony miasta 
poprzez regularne ćwiczenia. Podczas 
świąt świętojańskich regularnie odby-
wały się zawody strzeleckie. Przyna-
leżność do związku była  
w tych czasach 
nie tylko ho-
norem, ale też 
obowiązkiem 
i od wieku XIX 
stało się to 
kwestią prestiżu.
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Usytuowanie parków
Przechadzkę po parkach miejskich rozpoczynamy na Hlavním náměstí. 
Większość przestrzeni zielonych osadzona Została na miejscu gdzie jesz-
cze w pierwszej połowie wieku XX stały domy mieszczańskie. Aczkolwiek 
pierwotne zakładano, że powstałe parki będą tymczasową rekompensatą 
za domy usunięte po drugiej wojnie światowej, obecna forma parków sta-
ła się niepodzielną częścią tej przestrzeni.
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24) Sady Smetany (Smetanovy sady)
25) Park Charzowski (Chářovský park)
26) Stare glinisko (Staré hliniště)
27) Cwilin (Cvilín) – ścieżka edukacyjna
28) Wzgórze Bezrucza (Bezručův vrch) – ścieżka edukacyjna

Dla chwili relaksu 
i wypoczynku
 Parki, lasy, atrakcje przyrody

Krnów nazywany jest„zielonym miastem“. Warto wybrać 
się z nami w celu wypoczynku i relaksu zarówno do 
parków miejskich jak i zapoznać się z walorami pobliskiej 
przepięknej przyrody.



Sady Smetany 
GPS 50°5‘28.119“N, 17°41‘58.341“E
adres: Nám. Hrdinů, Smetanův okruh
odległość od centrum: 300 m

Sady Smetany są chlubą Krnowa. Ich powstanie 
połączone jest z rozwojem miasta w latach 70-tych 
XIX wieku, kiedy zburzono mury miejskie i zasypano 
fosę obronną. W czasie powstania pełniły one funkcję 
promenad i  spotkań towarzyskich, które uzupełniały 
liczne koncerty. Sady szczycą się swoją bogatą historią, 
drobną architekturą w postaci fontann pomników, po-
sągów i innych artefaktów artystycznych, a zwłaszcza 

350 drzewami, w szczególności lipami, 
klonami, kasztanami dzikimi i platanami. 

Sady przeszły konieczną rekonstrukcję, 
której celem było połączenie pier-
wotnego konceptu parku z wyma-
ganiami XXI wieku. Jednym 
z  wejść do parku jest ot-
warta przestrzeń przed 
budynkiem gimnazjum 
z  fontanną i artefaktami artystycznymi z kamienia 

odlewanego z  szeregu Lungo Mare, które prze-
znaczone są do siedzenia i pochodzą z produk-
cji hiszpańskiej firmy projektowej Escofet. Droga 

nas dalej zaprowadzi przed pozostałości tzw. Mu-
rów szwedzkich (Švédská zeď) z fontanną Neptuna. 
W centralnej części parku znajdziemy posąg kom-
pozytora muzycznego Bedřicha Smetany. Chodzi 
tu o dzieło Vincence Havla – rzeźbiarza, który two-
rzył w pobliskiej Opawie i w Hradcu nad Morawicą 
(Hradec nad Moravicí).
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Już od swojego wybudowania park pełnił funkcję edukacyjną 
dla mieszkańców, również obecni uczniowie i studen-
ci pobliskich szkół wykorzystują do nauki alpinium 
albo secesyjną skrzynię z  barometrem, wilgotnoś-
ciomierzem włosowym, termometrem i  termohy-
drografem który jest obecnie zabytkiem techniki.
W ramach rekonstrukcji w latach 2013-2014 po-
nownie wybudowano altanę muzyczną. Z miejsca 
ruchliwego skrzyżowania przed posągiem Bedři-
cha Smetany przesunięto ją do spokojniejszej 
części parku przed pomnik Greków osiedlonych w 
Czechach profesora Lefterisa Joanidisa. Budynek 
altany przypomina powiewające żagle.
W pobliżu szkoły podstawowej park zakończo-
ny jest placem zabaw dla dzieci wybudowa-
nym u  plastyki Kogut (Kohout) od rzeźbiarza 
akademickiego Miroslava Jiravy. Plastyka ta 
stworzona jest jako przelazanka dla dzieci 
i swojemu celu służy już od 1960 roku.

Może zainteresuje Państwa?
Fontanna Neptuna z 1750 roku, która znajduje się przed Murem 
szwedzkim pochodzi z zamku w Śląskich Rudolcicach 
(Slezské Rudoltice). Miasto Krnów posąg 
zdobyło w aukcji, kiedy Albert Hodic przez 
swój hulaszczy styl życia popadł w długi. 
Posąg, który się tutaj obecnie znajduje 
to replika, oryginał zobaczyć można 
w Domu czesko-niemieckiego 
porozumienia (Dům česko-německého 
porozumění) na Placu Centralnym.
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Park Charzowski 
GPS 50°4‘52.313“N, 17°41‘4.819“E
adres: ulica Chářovská
odległość od centrum: 2,1 km

Park wybudowany został w 1899 roku na terenie ówczesnej wsi Charzo-
wa (Chářová, Krotendorf ) przez Stowarzyszenie w celach upiększających 
i później zaszeregowany został do najcenniejszych parków na ziemi brun-
talskiej ze względu na swój drzewostan.
Jak można się doczytać w publikacji z 1923 roku, prace prowadził wtedy 
prezes Stowarzyszenia charzowskiego, dyrektor szkoły J. Konne, amator 
rozmaitości nie tylko przyrody naszego kraju, ale tez zagranicznych roślin. 
Podobnie jak w innych parkach, powstałych na przełomie wieku, były tu w 
Charzowe starania wybudować park z wykorzystaniem ciekawych drzew 
egzotycznych. Podczas planowania parku jak i w czasie jego powstania  
we wszystkich pracach  uczestniczył budowniczy F. Wiedra. 
Już od począt- ku park służył jako obiekt publiczny do-
stępny tylko dla zaproszonych gości. Charakter parku 
i warunki dla drzew określone zostały 

przez fundatora parku poprzez wybudowanie atrakcyjnych przestrzeni 
wodnych – kaskad stawów nawadnianych z rzeki Opawy kanałem młyń-
skim. Wybudowano tu też sieć ścieżek i mostów do przekraczania wody.
Losy parku tylko nieznacznie się różnią od losów innych parków na po-
graniczu. Od początku drugiej wojny światowej park był utrzymywa-
ny i  uzupełniany. Podczas lat wojennych park nie ucierpiał, ale kilka lat 
później, z  powodu braku fachowej opieki stan roślin bardzo się pogor-
szył, a wrażliwe rośliny bezpowrotnie zanikły.  W latach 70-tych park po-
szerzono poprzez zasadzenie drzew i  roślin dekoracyjnych nie tylko w 
części parkowej, ale również w części starego ogrodu owocowego. Od-
nowiono również cały areał parku. Od 1998 trwa rekonstrukcja i odnowa 
parku, którą wywołały powodzie w latach 1996 i 1997. Usunięte zostały 
uszkodzone i przestarzałe drzewa, odnowiono część ścieżek, wyczyszczo-
ny i  naprawiony został napęd wodny i  system stawów osadzono nowe 
krzewy i drzewa. Projekt dotyczący zasadzania nowych roślin w ramach 
opracowanej dokumentacji ma utrzymać wcześniejszy charakter zbioru 
roślinnego (zwłaszcza drzewa iglaste, rododendrony i azalie). 

Dla zwiedzających: 1. 5. - 30. 9. każdy dzień 8:00 - 20:00 
1. 10. - 30. 4. każdy dzień 8:00 - 17:00.
Wejście darmowe.

7978
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Stare glinisko   26

GPS 50°6‘29.733“N, 17°41‘38.014“E
adres: ulica Petrovická
odległość od centrum: 2,6 km

Zabytek przyrodniczy Stare glinisko uznany został 
w 1989 roku za chroniony obszar o  powierzchni 
4.39 ha na terenie byłej cegielni i  przylegającej 
kopalni nieopodal drogi prowadzącej do przejścia granicznego z Polską. 
Chodzi tu o powstałą jamę, z widocznymi tarasami po eksploatacji gliny 
ceglarskiej. Dwie trzecie terenu stanowią drzewa samosiejki  – brzozy, ol-
sze, topole i wierzby. W części wschodniej porastają tu rośliny typowe dla 
łąki. W północno-wschodniej części zobaczymy rośliny typowe dla stepu. 
Z powodu działań ludzkich powstało tu kilka specyficznych mniejszych 
obszarów.
Znajdują się tutaj zagrożone wyginięciem gatunki, i  to niekiedy tyl-
ko w postaci kilku sztuk. Są to przykładowo trzaska zwyczajna, górska 
i wielka;˛ropucha zielona i zwyczajna; rzekotka zielona albo też szczegól-
nie zagrożony kumak górski. Oaza ta jest miejscem schronienia szeregu 
ptaków, które są prawnie chronione – skowronek leśny, wilga gajowa, kro-
gulec zwyczajny, pokląskwa, dzięcioł średni, południowy i inne rodzaje.

Prowadzi tu ścieżka edukacyjna o  długości 
700 m i  jest ogólnie dostępna. Wycieczkę 
z  wykładem fachowym zamówić można w 
Ośrodku wychowania ekologicznego (Středi-
sko ekologické výchovy tel. +420776593987, 
e-mail: sevkrnov@ krnov.cz).
W tym miescu powstały też stałe punkty 
kontrolne do biegania na orientacje, które 
umożliwiają wszystkim chętnym zapoznać 
się z  tym oto sportem. Szczegółowe infor-
macje i instrukcje podane są w miejscu prze-
znaczonym do odpoczynku przed wejściem 
do zabytku przyrody.
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Cwilin (Cvilín) – ścieżka edukacyjna  27  
GPS 50°4‘29.384“N, 17°43‘22.762“E
adres: ulica V Zálesí
odległość od centrum: 2,4 km

Ścieżka edukacyjna Cwilin nawiązuje 
do tematu leśnictwa, ekologii i  przy-
rody Jeseników. Poprowadzi Państwa 
lasami mieszanymi w okolicy Cwilina 
i  pokaże Państwu niemal wszystkie 
miejscowe przykłady roślin i zwierząt.
Kopiec Cwilin ma dwa wzgórza, na jed-
nym jest kościół i wieża widokowa, na 
drugim jest ruina zamku (str. 23, 26, 45). 
Tutejsze zalesienie tworzy bogata mie-
szanka drzewostanu i  obok świerków 
rosną tu buki, sosny, klony, modrzenie, 
lipy i jodły.
Podstawo -
wa ścieżka, 
która zaczy-

na się i kończy przy pensjonacie pod Szelen-
bergiem, ma długość 4 km i czeka tu na Państwa 
9 postojów. Niemal w połowie trasy widoczna jest 
droga boczna do kolejnych 2 postojów o długości 
około 2 km, która ciągnie się dalej pod zielonym 
znakiem turystycznym do Uwalna (Úvalno) przez 
wzgórze Strażyście (Strážiště) z wieżą widokową. 
Cwilin jest ostatnim wzgórzem po tej stronie Je-
seników, dalej rozciąga się się tylko żyzna równina 
polska. 
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Łąka Jeża (Ježečkův palouk)
GPS 50°5‘33.814“N, 17°38‘56.951“E
adres: część lokalna Jeżnik (Ježník)
Odległość od centrum: 4,4 km

Leśne miejsce wypoczynkowe z placem zabaw, schronieniem, totemem, 
ogniskiem, ławeczkami, tablicami informacyjnymi i ławkami przy potoku 
jeżnickim jest ulubionym miejscem wycieczkowym mieszkańców Krno-
wa. Projekt leśnego miejsca wypoczynkowego powstał przy współpracy 
z mieszkańcami, którzy wnioskowali o utworzenie i nazwę tego miejsca.

Wzgórze Bezrucza (Bezručův vrch)  
– ścieżka edukacyjna  28

GPS 50°5‘24.143“N, 17°40‘25.726“E (Wzgórze Bezrucza)
adres: miejscowa dzielnica Jeżnik (Ježník)
odległość od centrum: 2,6 km

Trasa o długości 3,5 km rozpoczyna się na Wzgórzu Bezrucza i kończy się 
na Jeżniku. Prowadzi terenem relatywnie górzystym porośniętym drze-
wami iglastymi, liściastymi i mieszanymi, przeważnie po drogach leśnych, 
które są odpowiednie dla pieszych i dla rowerzystów. Trasa nie jest w ca-
łości uznawana jako ścieżka edukacyjna, ale bardziej jako zbiór postojów 
w lesie podmiejskim: od altany z widokiem na Krnów, przez plac zabaw 
dla dzieci z huśtawką i przejściem nad przepaścią, aż po zwykłe miejsca 
odpoczynku w lesie z wystawą przyrodniczą domków dla ptaków. Tablice 
na ścieżce edukacyjnej informują o gospodarce leśnej, ekologii, przyro-
dzie i drzewach.
Wielka część lasów w okolicy Krnowa, ogólnie 482 ha zaszeregowana jest 
do kategorii lasu z przeznaczeniem rekreacyjnym. Chodzi tu o las, w któ-
rym zainteresowanie publiczne dotyczące ulepszenia i ochrony środowi-
ska naturalnego przeważa nad wykorzystaniem gospodarczym lasu. Dla-
tego też leśniczy tutaj poza zwykłą działalnością w lesie, zajmują się też 
budowaniem różnych elementów wypoczynkowych – postojów, tablic 
informacyjnych albo placów zabaw dla dzieci.

Jeżnik (Ježník)
Już w drugiej połowie wieku XIX Jeżnik 
był ulubionym miejscem wypoczynkowym 
mieszkańców pobliskiego Krnowa. Częścią 
Krnowa stał się w 1903 roku a miasto 
wybudowało tutaj liczne i dobrze zadbane 
ścieżki wycieczkowe i miejsca wypoczynkowe. Obecnie też miasto przy 
współpracy z Zarządem lasów miasta Krnowa (Lesní správa města 
Krnova) udostępnia szlaki przeznaczone dla wypoczynku, osadza 
i odnawia ławki wypoczynkowe i buduje altany. Odnowiono tu już trzy 
zbiorniki wodne jak i utworzono  nowy dla lepszego gospodarowania 
wodą w czasie suszy i dla stworzenia odpowiedniego środowiska 
dla stworzeń wodnych. Do przyjemnego spaceru wzdłuż potoku 
jeżnickiego służy ścieżka Dolní, która jest też dla rowerzystów, razem 
z miejscem przeznaczonym do odpoczynku - Łąka Jeża. Dodatkowym 
atutem Jeżnika jest wieża widokowa na wzgórzu Na widoku (Vyhlídka), 
Studzienka jeleni (Jelení studánka) albo Ogród kwiatów (Květinová 
zahrada). Informacje o historii i sytuacji obecnej Jeżniku zawierają  
4 tablice informacyjne, które znajdują się na przystanku autobusu, przy 
drogach bocznych od główniej drogi do Łąki Jeża i na parkingu na 
początku Jeżnika.
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Miejskie baseny
Basen kryty 25 m, masaże 
rehabilitacyjne, sauny itd. 
Adres: Čsl. Armády 15, www.tskrnov.cz/
index.php/provozovny/mestske-lazne
Tel.: +420 602 550 213

Kąpielisko
Oferuje nie tylko kąpanie, ale też 
minigolf i boisko dla siatkówki plażowej.
Adres: Petrovická 41, www.tskrnov.cz/
index.php/provozovny/koupaliste
Tel.: + 420 602 550 213

Rybnik Piotra (Petrův rybník)
W lecie możliwość kapania,jachting klub, 
sprzedaż świeżych ryb.

Stadion piłki nożnej
Ze sztuczną trawa oferuje wiele wrażeń 
sportowych.
Adres: Petrovická 4, 
Tel.: + 420 602 550 213

Stadion zimowy Krystal 
Oferuje lodowisko dla sportu aktywnego 
i dla relaksu.
Adres: Petrovická 6,  
www.tskrnov.cz/index.php/provozovny/
zimni-stadion
Tel.: +420 602 550 213

Lotnisko – Aeroklub Krnów 
Skoki ze spadochronem, latanie 
szybowcem, loty wycieczkowe, zeskoki 
w tandemie, to i więcej dla odważnych.
Adres: Čsl. Armády 786/99,  
www.letistekrnov.cz
Tel.:  + 420 554 614 584,  
+420 602 343 847

Willa Flemmicha
Muzeum miejskie – wystawy, wykłady 
imprezy kulturalne i towarzyskie.
Adres: Hlubčická 20,  
www.muzeumkrnov.cz
Tel: +420 776 593 989

Kino Mír 70 Krnów
Projekcje cyfrowe i tradycyjne – serce 
festynu KRRR! 
Adres: Náměstí Míru 1/14,  
www.kinomir.wz.cz,  
www.70mmfilm.wz.cz
Tel: +420 554 615 050, +420 554 625 201

Kofola Music Club 
Klub, który umie i wie co Państwu 
zaoferować.
Adres: Bruntálská 72,  
www.kofolamusicclub.cz
Tel: +420 603 302 939

Sala koncertowa św. Ducha 
(Koncertní síň Sv. Ducha)
Chluba Krnowa – wnętrze z XV wieku, 
organy z pamięcią milionową, wspaniała 
akustyka i wspaniałe koncerty.
Adres: ulica Sv. Ducha 30,  
www.infokrnov.cz
Tel: +420 554 614 612

SVČ Méďa
Ośrodek czasu wolnego Méďa (Středisko 
volné času Méďa) – różne formy 
spędzania czasu wolnego dla dzieci i dla 
dorosłych, wykłady, przedstawienia, 
konkursy, itd.
Adres: Dobrovského 16,  
www.svcmeda.cz
Tel.: +420 554 614 690, +420 554 614 024

Teatr Miejski
Przedstawienia teatralne, koncerty, 
programy kulturalne. 
Adres: Mikulášská 21,  
www.mikskrnov.estranky.cz
tel.: +420 554 614 706

Czas wolny – gdzie?
Po prostu dla każdego coś
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KRRR! - 70MM FILM FEST KRNÓW 
www.krrr.cz
pierwsza połowa kwietnia

TRADYCYJNY JARMARK  
– obchody Dnia Ziemi
www.infokrnov.cz
druga połowa kwietnia

DZIEŃ DZIECKA  
– lotnisko w Krnowie 
www.infokrnov.cz
ostatnia sobota w maju

FESTYN GÓRNOŚLĄSKI 
www.infokrnov.cz
w maju – każdy rok parzysty

DNI GRECKIE W KRNOWIE
www.rokm.hyperlink.cz
w czerwcu

KRNOWSKI FESTYN MUZYCZNY 
www.khskrnov.cz
we wrześniu

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
www.krnov.cz
w grudniu

Na pewno muszą Państwo 
odwiedzić nasze tradycyjne festyny 
i uroczystości w Krnowie
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Osobłoska kolej wąskotorowa – kolej o stu zakrętach
www.osoblazsko.com
Z lokomotywą parową lub spalinową, wspaniałą krainą z nutką 
przeszłości.

Zamki i pałace
	pałac w Wysokiej, Branice RP
	zamek Linhartowy (Linhartovy)
	zamek Śląskie Rudolcice (Slezské Rudoltice)
	zamek Jindrzychów (Jindřichov)
	willa rodziny Fränkelów w Prudniku RP

Muzeum i wystawy
	Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej , Głubczyce RP
	Muzeum pralek, Hoszczalkowy (Hošťálkovy)
	Muzeum wideł i widlactwa, Lichnów (Lichnov)
	Muzeum afrykańskie, Holčovice
	Muzeum Janovska i Jindřichovska, Janów (Janov)
	Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik RP
	Centrum tradycji tkackich, Prudnik RP
	Obserwatorium w Głogówku, RP

Co i gdzie w pobliżu Krnowa  
i po obu stronach granicy!
Szczegóły na na www.silesiatourism.com

Kościoły i klasztory
	bazylika Świętej rodziny, Branice RP
	kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Głubczyce RP
	kościół i klasztor zakonu franciszkanów w Głubczycach, RP
	kościół św. Józefa w Baborowie, RP
	sanktuarium Św. Józefa i klasztor franciszkanów w Prudniku, RP
	klasztor św. Franciszka z Asyżu, Głogówek RP

Zabytki żydowskie
	cmentarz żydowski w Osobłodze (Osoblaha)
	cmentarz żydowski w Prudniku, RP

Miejsca i wieże widokowe
	 wieża we Włodzieninie, Branice RP
	 wieża ratusza w Głubczycach, RP
	 wieża widokowa Wzgórze Graniczne (Hraniční vrch), Miasto 

Albrechcice (Město Albrechtice)
	 wieźa widokowa Na Skalce, Holčovice
	 wieża Woka (Voka) w Prudniku, RP
	 wieża widokowa w Wieszczynie, Prudnik RP
	 wieża widokowa na Koziej Górze, Prudnik RP
	 wieża widokowa na Biskupiej Kopie, Złote góry (Zlaté Hory)  

CZ – Prudnik RP
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