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1 Úvod 
Smyslem inventarizace stávající úrovně infrastruktury a suprastruktury cestovního ruchu je předevńím 
zjińtění stavu připravenosti destinace resp. jejího potenciálu pro poskytování zázemí a sluņeb 
spojených s nabídkou produktů cílovým skupinám turistů a návńtěvníků. Tento dokument je 
dokumentem otevřeným, který můņe být průběņně doplňován a zpřesňován tak, jak se bude vyvíjet 
reálná situace, tedy jak se bude rozńiřovat a/nebo zuņovat vybavenost území vybranou supra či 
infrastrukturou. 

 

Vzhledem k nejednotné terminologii u českého a polského jazyka je nutné pro potřeby tohoto projektu 
nejprve nadefinovat pojmy ifnrastruktura a suprastruktura cestovního ruchu. 

 

Infrastruktura – ve slovníku cizích slov je infrastruktura definována jak soubor odvětví zajińťujících 
ekonomické a sociální systémové funkce. V případě cestovního ruchu se jedná o doplňkovou 
infrastrukturu cestovního ruchu, tj. dopravní infrastrukturu (silnice, ņeleznice, letińtě apod.), technickou 
infrastrukturu (datové a informační sluņby apod.) a občanskou vybavenost (sportovní zařízení, kulturní 
zařízení, obchod a sluņby, zdravotnická zařízení apod.). Tedy takovou infrastrukturu, která není 
primárně určená pro turisty a návńtěvníky a/nebo jimi převáņně uņívaná, ale za určitých podmínek či 
v určitých fázích jejich pobytu v daném území jimi můņe být vyuņívána.  

 

Suprastruktura cestovního ruchu - výkladový slovník cestovního ruchu definuje suprastrukturu jako 
specializovanou infrastrukturu, tj. část infrastruktury vyuņívanou pro určitý sektor podnikání. V případě 
cestovního ruchu ji tvoří informační centra, atraktivity, pěńí trasy, naučné trasy, cyklotrasy a 
cyklostezky, sjezdovky, ubytovací a stravovací kapacity apod.). Tedy taková infrastruktura, která je 
primárně určena pro vyuņití turisty či návńtěvníky a/nebo je jimi převáņně vyuņívaná.  

 

2 Východiska 
Východisky pro zpracování tohoto dokumentu jsou předevńím následující body: 

 v přípravné fázi projektu byla provedena celá řada terénních ńetření zaměřených na stav 
infrastruktury a suprastruktury cestovního ruchu v destinaci, 

 v průběhu terénních ńetření byla na české i polské straně provedena interview s podnikateli 
v cestovním ruchu, 

 na základě terénních ńetření a ve spolupráci s partnery přípravného projektu (Město Krnov, 
Gmina Prudnik a Gmina Glubczyce) byla zpracována databáze současné nabídky cestovního 
ruchu v destinaci, která tvoří základ inventarizace suprastruktury cestovního ruchu. 

 východiskem pro zpracování inventarizace doplňkové infrastruktury cestovního ruchu je jiņ 
zpracovaná analýza destinace v rámci projektu „Slezsko bez hranic – nová turistická 
destinace“, zejména pak její část zaměřená na dopravní infrastrukturu, 

 pro zpracování inventarizace byly vyuņity rovněņ strategické a programové dokumenty týkající 
se řeńeného příhraničního území: 

o Strategický plán rozvoje Mikroregionu Krnovsko 
o Strategie rozvoje Powiatu Prudnického 
o Strategie rozvoje Gminy Prudnik 
o Plán rozvoje Gminy Prudnik 
o Strategie rozvoje Gminy Glubczyce 
o Plán rozvoje Gminy Glubczyce 
o Strategie rozvoje Gminy Biala 
o Strategie rozvoje Gminy Glogówek 
o Plán rozvoje Gminy Glogówek 
o Studie rozvoje Gminy Lubrza  
o Strategie rozvoje Gminy Baborów 
o Plán rozvoje Gminy Baborów 
o Strategie rozvoje Gminy Branice 
o Plán rozvoje Gminy Branice 
o Strategie rozvoje Gminy Kietrz 

 dalńími podklady pro zpracování tohoto dokumentu jsou údaje Českého statistického úřadu a 
statistického úřadu Opolského vojvodství. 
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3 Doplňková infrastruktura cestovního ruchu 

3.1 Dopravní infrastruktura 
Úroveň a potenciál pro rozvoj cestovního ruchu jsou výrazně ovlivňovány úrovní a stavem dopravní 
infrastruktury. Tato kapitola analyzuje stav dopravní infrastruktury zejména z pohledu cestovního 
ruchu. Základními formami dopravy, ovlivňujícími cestovní ruch v daném území jsou zejména silniční a 
ņelezniční doprava. 

3.1.1 Silnice 
 

3.1.1.1 Silniční propojení 

Silniční propojení řeńeného území je zajińtěno předevńím silnicí č. I/45 s hraničním přechodem Krnov - 
Pietrowice a s napojením v Polsku na silnici č. 38 (spojující Krnov s Głubczycemi) a dále silnicí č. I/57 
s hraničním přechodem Bartultovice - Trzebina s napojením v Polsku na silnici č. 41 (spojující Krnov a 
Město Albrechtice s Prudnikem). V současné době se ve vymezeném území nachází 6 hraniční 
přechodů, přičemņ po vstupu do Schengenského prostoru není pohyb osob přes tyto přechody nijak 
omezen. Reņim na těchto hraničních přechodech sumarizuje následující tabulka: 

 

Tabulka 15: Hraniční přechody v řeńeném území 

Hraniční přechod Rozsah dopravy 

Krnov - Pietrowice P, C, M, OA, B, N 

Bartultovice - Trzebina P, C, M, OA, B, N 

Osoblaha - Pomorzowicki   P, C, M, OA 

Úvalno - Branice   P, C, M, OA 

Chomýņ - Chomiaża   P, C, M, OA 

Linhartovy - Lenarcice   P, C, M, OA 

Pramen: www.mikroregionkrnovsko.cz 

Rozsah dopravy: P - pěńí, C - cyklisté, M - motocykly, OA - osobní automobily, B - autobusy, N - nákladní doprava. 

 

Silniční propojení českého a polského území znázorňuje následující mapka: 

 

http://www.mikroregionkrnovsko.cz/
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3.1.1.2 Dopravní dostupnost destinace po silnici 

Řeńené území se nachází v centrální části střední Evropy s řadou populačně silných měst a 
městských aglomerací v relativně krátké dojezdové vzdálenosti (do cca 2-3 hod jízdy): 

 Wroclav 160 km (0,7 mil. obyvatel), 

 Katovice 130 km (0,3 mil. obyvatel,  

 Ostrava/Ostravsko 70 km (0,6 mil. Obyvatel, 

 Brno 160 km (0,4 mil. obyvatel). 

 

Kvalita dopravní dostupnosti po silnici z výńe uvedených populačně silných aglomerací je tedy velmi 
důleņitá. Silnice č. 38 na polském území je napojena na polskou dálnici A4 směrem na Wroclaw a 
Katowice. Na ostravskou aglomeraci je řeńené území napojeno silnicí č. I/57, která vede po českém 
území ve směru na Opavu. Tato silnice ovńem v současnosti nesplňuje svojí kapacitou poņadavky pro 
rychlou a bezpečnou dopravu do místa určení. Řeńené území je dále napojeno na českou dálnici D1 
směrem na Brno silnicí č. I/45. Dopravní dostupnost „Slezska bez hranic“ po silnici je zobrazena na 
následující mapce:   

 

 

 

3.1.2 Železnice 
 

3.1.2.1 Železniční propojení 

V současné době neexistuje přímé ņelezniční propojení českého a polského území, i kdyņ v minulosti 
zde přímé propojení existovalo (Krnov – Glubczyce). Existuje ovńem moņnost vystoupit na polském 
území v Glucholazích na trase Ostrava – Opava – Krnov – Jeseník – Ńumperk – Olomouc (dále viz 
kapitola 3.1.2.1).   

 

3.1.2.2 Dopravní dostupnost destinace po železnici 

Na českém území se z hlediska dopravní dostupnosti po ņeleznici jedná o trať č. 292 ve směru 
Ostrava – Opava – Krnov – Jeseník – Ńumperk - Olomouc. Tato trať na základě mezinárodní smlouvy 
České republiky s Polskem vede krátce po polském území na úseku mezi Jindřichovem ve Slezsku a 
Mikulovicemi přes polskou Pokrzywnou a Glucholazy. Po vstupu České a Polské republiky do 

Slezsko bez hranic 
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Schengenského prostoru je dnes moņné nastupovat do vlaku a vystupovat z vlaku na vlakovém 
nádraņí v Glucholazích. Jízdenku ovńem musí cestující zaplatit přímo ve vlaku (není ņádná sankce za 
nákup jízdenky ve vlaku). Zvláńtní pozornost zasluhuje trať č. 298, která vede po úzkorozchodné 
ņeleznici ve směru Třemeńná ve Slezsku – Osoblaha. Tato trať zajińťuje nejen dostupnost 
Osoblaņska, ale představuje také významný turistický produkt spojený s doprovodnými sluņbami. 
Nejbliņńí elektrifikovaná ņelezniční síť začíná v Ostravě a Olomouci.  Dopravní dostupnost české části 
a částečně i polské části řeńeného území po ņeleznici znázorňuje následující mapka: 

 

 

 

 

Na polském území je situace s ņelezniční dostupností sloņitějńí. Osobní přeprava je moņná pouze z 
Glucholaz směrem na Nysu a Wroclaw a dále z Prudniku směrem na Nysu a Wroclaw nebo na 
Glogówek a Katowice. Z Glubczyc vede zelezniční trať směrem na Baborów a Kietrz, která je ovńem 
určena pouze pro nákladní přepravu. Nejbliņńí elektrifikovaná ņelezniční síť začíná v Brzegu (75 km), 
v Opole (50 km) a v Kędzierzynu Koźle (50 km). 

 

Řada ņelezničních tratí na polském řeńeném území byla bohuņel buď uzavřena nebo dokonce 
zlikvidována. Jedná se předevńím o tyto tratě: 

 Pietrowice – Glubczyce (neprůjezdná) 

 Prudnik – Lubrza – Biala (uzavřena) 

 Glubczyce – Raclawice Slaskie (uzavřena) 

 Baborów – Pilszcs (uzavřena) 

 

Na mapce níņe jsou zobrazeny ņelezniční tratě na polském území. Černou plnou čárou jsou označeny 
tratě pro osobní i nákladní přepravu, červenou čárou tratě pouze pro nákladní přepravu, přeruńovanou 
čárou uzavřené tratě a zelenou přeruńovanou čárou neprůjezdná trať.  
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3.1.3 Letiště 
Na českém území se nachází veřejné vnitrostátní letińtě v Krnově (3 km severně od Krnova). Jedná se 
o letińtě s travnatou přistávací plochou, které je v provozu od 15. dubna do 15. října. Na letińti mohou 
přistávat letouny, vrtulníky, kluzáky, motorové kluzáky a ultralehká letadla. Provoz letińtě je zaměřen 
předevńím na ultralehké létání, parańutismus a vyhlídkové lety pro turisty a návńtěvníky.  

 

Základní údaje o letińti: 

Provozovatel letińtě:  Aeroklub Krnov  

Adresa:    Čsl. Armády 786/99, P. O. BOX 57, 794 01 Krnov  

Tel.:    +420 554 614 584  

Fax:    +420 554 616 000 

 

S nástupem nízkonákladových leteckých společností se pro cestovní ruch otevřely dalńí moņnosti 
hromadné dopravy turistů s cílových trhů. Řeńené území se nachází v dojezdové vzdálenosti cca 130 
km od dynamicky se rozvíjejících polských mezinárodních letińť ve Wroclawi a Katowicích. Letińtě 
Mońnov na české straně je sice vzdáleno od řeńeného území cca 100 km, ale prozatím zde není 
nabídka letů nízkonákladových společností a nabídka ostatních letů je velmi omezená. 

 

3.2 Technická infrastruktura 

3.2.1 Datové a informační služby 
Infrastruktura pro poskytování datových a informačních sluņeb je důleņitou částí doplňkové 
infrastruktury cestovního ruchu, která je nezbytná pro poskytování relevantních sluņeb turistům a 
návńtěvníkům. Zahrnuje předevńím pevné a optické sítě, wifi sítě, mobilní sítě a satelitní spojení. 
Pokrytí českého a polského území těmito sítěmi je uvedeno v následující tabulce: 
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Název Místo Popis 

Správní obvod Města Krnova 

Optická síť Krnov 

Jedná se o optickou síť v centru města a na sídlińti pod 
Cvilínem (směr Opava) provozovanou společností 
TKCSystem. Na této síti je poskytováno připojení 
k internetu,  VOIP sluņby, televize a sluņby e-shopu. 

Wifi síť Krnov 
Společnost Fifejdy.cz poskytuje bezdrátové připojení 
k internetu, datové, hlasové a housingové sluņby. 

Wifi síť Krnov, Brantice 
Provozovatel Martin Dratnal poskytuje připojení k 
internetu a sluņby v oblasti výpočetní techniky. 

Wifi síť 
Krnov, Linhartovy, 
Město Albrechtice 

Provozovatelem je společnost TKCSystem, který 
poskytuje připojení k internetu,  VOIP sluņby a  sluņby e-
shopu. 

Wifi síť 
Krnov, Město 
Albrechtice 

Provozovatel Tomáń Horák poskytuje připojení 
k internetu. 

Wifi síť Úvalno 
Provozovatel B(-NET Brumovice poskytuje připojení k 
internetové síti a komunikační infrastrukturu pro firmy. 

Pevná a mobilní síť 
Obce správního 
obvodu Krnova 

Poskytovatelem internetového připojení a hlasových 
sluņeb prostřednictvím pevné a mobilní sítě je společnost 
O2 (Telefónica). 

Mobilní síť Krnov 
Provozovatel MobilKom (UFON) poskytuje 3G mobilní 
připojení k internetu a hlasové sluņby. 

Mobilní síť 
Obce správního 
obvodu Krnova 

Poskytovatelem GPRS internetového připojení a 
hlasových sluņeb prostřednictvím mobilní sítě je 
společnost Vodafone. 

Mobilní síť 
Obce správního 
obvodu Krnova 

Poskytovatelem GPRS a 4G internetového připojení a 
hlasových sluņeb prostřednictvím mobilní sítě je 
společnost T-mobile. 

Powiat Prudnicki 

Pevná,  optická a 
wifi síť 

Prudnik 
Poskytovatelem internetového připojení prostřednictvím 
pevné sítě (ethernet), optické sítě a wifi sítě je 
společnost Internet Serwis. 

Wifi síť 
Gminy Powiatu 
Prudnického 

Poskytovatelem internetového připojení a hlasových 
VOIP sluņeb prostřednictvím wifi sítě je společnost 
Megacentrum-Netka. 

Wifi síť Prudnik 
Poskytovatelem internetového připojení prostřednictvím 
wifi sítě je společnost Flynet. 

Pevná síť 
Gminy Powiatu 
Prudnického 

Poskytovatelem internetového připojení a hlasových 
sluņeb prostřednictvím pevné sítě (ADSL, TP) je 
společnost Netia. 

Wifi síť 
Gminy Powiatu 
Prudnického 

Poskytovatelem internetového připojení prostřednictvím 
wifi sítě je společnost City Media Net. 

Wifi síť Gmina Glogówek  
Poskytovatelem internetového připojení prostřednictvím 
wifi sítě je společnost Raczek.Net. 

Satelitní spojení 
Gminy Powiatu 
Prudnického 

Poskytovatelem ńirokopásmového internetového 
připojení prostřednictvím satelitu je společnost 
Astra2Connect. 

Satelitní spojení 
Gminy Powiatu 
Prudnického 

Poskytovatelem ńirokopásmového internetového 
připojení prostřednictvím satelitu je společnost Tooway. 

Satelitní spojení 
Gminy Powiatu 
Prudnického 

Poskytovatelem ńirokopásmového internetového 
připojení prostřednictvím satelitu je společnost TS2. 

Pevná a mobilní síť 
Gminy Powiatu 
Prudnického 

Poskytovatelem internetového připojení a hlasových 
sluņeb prostřednictvím pevné sítě (ADSL, TP) a GSM 
technologie je společnost Dialog. 

Pevná a mobilní síť, 
Wifi 

Gminy Powiatu 
Prudnického 

Poskytovatelem internetového připojení a hlasových 
sluņeb prostřednictvím pevné sítě (ADSL, TP), wifi sítě a 
GSM technologie je společnost ERA. 
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Název Místo Popis 

Powiat Glubczycki 

Pevná a optická síť Glubczyce 
Poskytovatelem internetového připojení a hlasových 
sluņeb prostřednictvím pevné a optické sítě je společnost 
Vectra. 

Wifi síť Glubczyce 
Poskytovatelem internetového připojení prostřednictvím 
wifi sítě je Marcin Zapotoczny. 

Wifi síť 
Gmina Glubczyce, 
Gmina Baborów 

Poskytovatelem internetového připojení prostřednictvím 
wifi sítě je firma Ostrog.Net. 

Wifi síť Gmina Kietrz 
Poskytovatelem internetového připojení prostřednictvím 
wifi sítě je firma Kietrz.Net. 

Wifi síť Kietrz 
Poskytovatelem internetového připojení a hlasových 
sluņeb prostřednictvím wifi sítě je firma TanioFon. 

Satelitní spojení 
Gminy Powiatu 
Glubczyckého 

Poskytovatelem ńirokopásmového internetového 
připojení prostřednictvím satelitu je společnost 
Astra2Connect. 

Satelitní spojení 
Gminy Powiatu 
Glubczyckého 

Poskytovatelem ńirokopásmového internetového 
připojení prostřednictvím satelitu je společnost Tooway. 

Satelitní spojení 
Gminy Powiatu 
Glubczyckého 

Poskytovatelem ńirokopásmového internetového 
připojení prostřednictvím satelitu je společnost TS2. 

Pevná a mobilní síť 
Gminy Powiatu 
Glubczyckého 

Poskytovatelem internetového připojení a hlasových 
sluņeb prostřednictvím pevné sítě (ADSL, TP) a GSM 
technologie je společnost Dialog. 

Pevná a mobilní síť, 
Wifi 

Gminy Powiatu 
Glubczyckého 

Poskytovatelem internetového připojení a hlasových 
sluņeb prostřednictvím pevné sítě (ADSL, TP), wifi sítě a 
GSM technologie je společnost ERA. 

 

3.3  Občanská vybavenost 

3.3.1 Sportovní zařízení 
Tato část doplňkové infrastruktury cestovního ruchu je důleņitá pro poskytování sluņeb spojených 
s produkty aktivní turistiky (uvedena ve vizi a strategických opatřeních). Jednotlivá vyuņitelná zařízení 
jsou dle území uvedena v následujících tabulkách: 

 

3.3.1.1 Koupaliště a bazény 

Název Místo Popis 

Správní obvod Města Krnova 

Městské koupalińtě Krnov 
Areál krnovského koupalińtě 50m – 8 plaveckých drah. Pro 

zájemce je zde k dispozici minigolfové hřińtě a hřińtě pro 
pláņový volejbal.  

Městské lázně 
s krytým bazénem 

Krnov 
25 metrů, 6 plaveckých drah, s lázněmi (saunou) a 
rehabilitací. 

Městské koupalińtě 
Město 
Albrechtice 

Venkovní bazény 33x18 a 10x5m. Voda vyhřívaná 
slunečními konektory. V areálu je hřińtě, skluzavka, dětský 
koutek s brouzdalińtěm. Bufet, restaurace, prodejna potravin. 

Bazén s vířivkou 
Město 
Albrechtice 

Zařízení Apartmánů Relax****.  

Koupalińtě Osoblaha 
Přírodní koupalińtě ve sportovním areálu, 50x25 m. V areálu 
je prodej občerstvení. 

Powiat Prudnicki 

Letní koupalińtě Prudnik 

Letní koupalińtě tvoří dva bazénu, včetně bazénku pro děti, 
které jiņ umějí plavat a brouzdalińtě pro nejmenńí děti. 
Odpočinek zpříjemňuje vodní skluzavka, hřińtě pro pláņový 
volejbal a hřińtě pro malý fotbal. 

Krytý bazén Prudnik 
Celoroční provoz bazénu. Objekt nabízí výuku plavání se 
zkuńeným instruktorem pro dospělé i pro děti od 7 let. 
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Název Místo Popis 

Koupalińtě s pláņí 
„Zielona Zatoka“  

Dębina Přírodní koupalińtě s plavčíkem. 

Městské koupalińtě Biała 
Koupalińtě s plavčíkem, olympijské rozměry, dostupná 
trampolína. 

Městské koupalińtě Glogówek Koupalińtě s tobogánem a dětským hřińtěm. 

Powiat Glubczycki 

Koupalińtě  Pietrowice Koupalińtě se skokanskou věņí a skluzavkou 25 m. 

Městské koupalińtě Głubczyce 
Koupalińtě se skládá z 5 menńích bazénků. V areálu je k 
dispozici také volejbalové hřińtě, koutek pro děti u 
brouzdalińtě, skluzavka, fontánka, parkovińtě a bufet. 

Venkovní bazén „Fala“ Branice Bazén v přírodě, 8 plaveckých drah. 

 

3.3.1.2 Sportovní zařízení 

 Název Místo Popis 

Správní obvod Města Krnova 

Sportovní areál K3 Krnov 
Moderní 3 kurtová tenisová hala, 4 kurty na badminton, 2 
venkovní antukové kurty. 

Zimní stadion 
Krystal 

Krnov Zimní stadion pro sportovní kluby i pro veřejnost. 

Bowling Financ Krnov 4 dráhy se ńňůrovými kuņelkami. 

Bowlingové centrum Krnov 
V rámci bowlingového centra je zřízena půjčovna a úschovna 
kol. 

Finess centrum 
Jalex 

Krnov 
Rekondiční a relaxační cvičení, cvičební programy, moņnost 
osobního trenéra. 

K-SPORT  Krnov 
Hřińtě s umělým povrchem, solárium, aerobic, rekondiční 
stoly, squash, Vacu Shape,  

Yachtklub Krnov 
Petrův rybník, tzv. Balaton, vodní plocha 36 ha – windsurfing, 
jachetní třídy malých plachetnic. 

Lyņařský vlek Krnov 
Ńelenburk Krnov, sjezdovka s nočním osvětlením o celkové 
délce 350 – 400m. 

Lyņařský vlek 
Vráclavek 

Hońťálkovy 

Dva lyņařské vleky. Jeden o délce 515m s převýńením cca 
130m a druhý o délce 330 metrů. Technické zasněņování, 
strojově upravovaná sjezdovka, moņnost večerního lyņování. 
V areálu restaurace. 

Tenisové kurty Krnov 2 objekty - Smetanův okruh a TJ Lokomotiva Krnov. 

Tenisové kurty 
Město 
Albrechtice 

Dva antukové tenisové kurty se zázemím, stěna, ńatny, 
sprchy a WC.  

Posilovna TJ 
Město 
Albrechtice 

Malá posilovna určená výhradně ņenám, je vybavená 
rotopedy a jednoduchými posilovacími stroji, relaxačními míči 
apod. 

Sportovní areál s 
kempem 

Osoblaha 
V areálu tenisové kurty, hřińtě, koupalińtě, prodej 
občerstvení, ubytování v chatkách. 

Powiat Prudnicki 

Sportovní hala Prudnik 
3 volejbalová hřińtě, 2 hřińtě na końíkovou, 1 tenisový kurt, 1 
hřińtě na házenou nebo nohejbal. 

Sportovní střelnice Glogówek Střelnice pro sportovní kluby i veřejnost. 

Sportovní hala Glogówek 
Hala se sociálním zázemím a posilovnou o rozměru 44 x 24 
m. 

Powiat Glubczycki 

Sportovní hala Glubczyce 
Celkem 12 hřińť (badminton, volejbal, házená, końíková, 
footsal). Hledińtě pro 500 diváků. 

Orlik Głubczyce Fotbalové hřiště, basketbalové hřiště a tenisový kurt 
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3.3.2 Kulturní zařízení 
Kulturní zařízení tvoří zázemí pro část programové nabídky řeńeného území, tj. zázemí pro pořádání 
pravidelných kulturních a společenských akcí (divadelní představení, koncerty, plesy, výstavy, 
vernisáņe, jarmarky apod.). 

 

Název Místo Popis 

Správní obvod Města Krnova 

Městské divadlo Krnov 

Monumentální budova Městského divadla byla postavena 
roku 1928 podle projektu Kotěrova ņáka Leo Kammela. 
Budova nese prvky českého architektonického kubismu. 
Kapacita sálu 696 míst. Sál je moņno pronajímat k pořádání 
kulturních akcí, v budově je zajińtěn provoz bufetu. 

Koncertní síň 
svatého Ducha 

Krnov Kapacita 155 míst, v budově je zajińtěn bufet. 

Kino Mír Krnov 
Kapacita sálu 322 míst, sál má klimatizaci a je vybaven 
smyčkou pro neslyńící. 

Kofola Music Club Krnov 
Music bar, malá scéna  - sál lze vyuņít i na ńkolení, večírky, 
plesy apod., po dohodě z provozovatelem, velká scéna - lze 
vyuņít i na divadlo, firemní večírky, plesy, ńkolení apod.. 

Kulturní dům Osoblaha 
Pro společenské účely účely slouņí dva víceúčelové sály 
(max. kapacita 250 a 70 míst).   

Prostory zámku 
Linhartovy 

Město 
Albrechtice 

Prostory vyuņívány pro kulturní a společenské akce (výstavy, 
jarmarky apod.) 

Powiat Prudnicki 

Divadelní sál Prudnik 
Kapacita sálu 216 míst + 46 míst balkón. Ozvučení, 
osvětlení. 

Konferenční sál Prudnik 
Kapacita 60 – 100 míst pro konference, firemní setkání a 
prezentace. Klimatizace, ozvučení, osvětlení. 

Taneční sál Prudnik Sál s okny vybavený plochou televizí 42 palců, ozvučení. 

Powiat Glubczycki 

Víceúčelové 
Středisko kultury 

Glubczyce 
Divadelní sál s kapacitou 320 míst, 2 výstavní sály, 2 
konferenční sály, hudební a fotografické studio, kino 
Centrum, taneční sál. Sály jsou ozvučené i osvětlené. 

 

3.3.3 Obchodní a jiné služby 
Podle tzv. satelitního účtu cestovního ruchu část útraty turistů a návńtěvníků (cca 20 - 30%) tvoří 
útrata za zboņí. V případě potravin a spotřebního zboņí lze tedy očekávat útratu turistů a návńtěvníků 
v nákupních centrech a supermarketech řeńeného území. V následující tabulce je uveden výčet těchto 
nákupních zařízení. 

 

3.3.3.1 Nákupní centra a supermarkety 

Název Místo Popis 

Správní obvod Města Krnova 

Billa Krnov Prodej potravin a spotřebního zboņí. 

Kaufland 
Krnov – pod 
Cvilínem 

Prodej potravin a spotřebního zboņí. 

Lidl 
Krnov – pod 
Bezručovým 
vrchem 

Prodej potravin a spotřebního zboņí. 

Albert Krnov Prodej potravin a spotřebního zboņí. 

Powiat Prudnicki 

Carrefour Prudnik Prodej potravin a spotřebního zboņí. 

Albert Prudnik Prodej potravin a spotřebního zboņí. 

Tesco Glogówek 
Prodej potravin a spotřebního zboņí. 
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Název Místo Popis 

Powiat Glubczycki 

Mega Glubczyce Prodej potravin a spotřebního zboņí. 

Supermarket PSS Glubczyce Spotřební zboņí. 

Biedronka Głubczyce Prodej potravin a spotřebního zboņí 

Lidl Głubczyce Prodej potravin a spotřebního zboņí 

Lewiatan Głubczyce Prodej potravin a spotřebního zboņí 

Novex Głubczyce Prodej potravin a spotřebního zboņí 

Avita Głubczyce Prodej potravin a spotřebního zboņí 

Żabka Głubczyce Prodej potravin a spotřebního zboņí 

Rossmann Głubczyce Kosmetika a domácí potřeby 

Natura Głubczyce Kosmetika a domácí potřeby 

 

4 Suprastruktura cestovního ruchu 

4.1 Informační centra a informační služby 
Informace o cestovním ruchu v řeńeném území jsou pro relevantní subjekty (turisté a návńtěvníci, 
podnikatelé v CR apod.) schopny poskytovat specializovaná informační centra, informační portály a 
městské úřady/úřady gmin. 

 

 Informační centra: 

MIC Krnov, +420 554 614 612, infocentrum.krnov@seznam.cz, www.krnov.mic.cz  

IC Dívčí Hrad, +420 554 650 014, infocentrum@divcihrad.cz 

IC Bohuńov, +420 554 642 121, oubohusov@raz-dva.cz  

PTTK Prudnik, +4877 4363941, biuro@prudnik.pttk.pl, www.prudnik.pttk.pl  

 

 Informační portály: 

www.europraded.cz 

www.europradziad.pl  

www.jeseniky.net 

www.krnov.mic.cz  

www.mikroregionkrnovsko.cz 

www.orot.pl 

www.osoblazsko.cz 

www.powiatglubczycki.pl 

www.powiatprudnicki.pl 

 

Informace a důležité kontakty: 

 Městské úřady: 

Baborów, +4877 4036920, sekretarz@baborow.pl, www.baborow.pl 

Biala, +4877 4387552, sekretariat@biala.gmina.pl, www.biala.gmina.pl  

Branice, +4877 4868228, ug@branice.pl, ug@branice.pl 

Glubczyce, +4877 4853021, um@glubczyce.pl, www.glubczyce.pl  

Kietrz, +4877 4854504, umig@kietrz.pl, www.kietrz.pl  

Krnov, +420 554 697 111, epodatelna@mukrnov.cz, www.krnov.cz  

Město Albrechtice, +420 554 637 391, podatelna@mesto-albrechtice.cz, www.mesto-albrechtice.cz  

Osoblaha, +420 554 642 031, podatelna@osoblaha.cz, www.osoblaha.cz  

Prudnik, +4877 4066200, um@prudnik.pl, www.prudnik.pl 

 

mailto:infocentrum.krnov@seznam.cz
http://www.krnov.mic.cz/
mailto:infocentrum@divcihrad.cz
mailto:oubohusov@raz-dva.cz
mailto:biuro@prudnik.pttk.pl
http://www.prudnik.pttk.pl/
http://www.europraded.cz/
http://www.europradziad.pl/
http://www.jeseniky.net/
http://www.krnov.mic.cz/
http://www.mikroregionkrnovsko.cz/
http://www.orot.pl/
http://www.powiatglubczycki.pl/
http://www.powiatprudnicki.pl/
mailto:sekretarz@baborow.pl
mailto:sekretariat@biala.gmina.pl
http://www.biala.gmina.pl/
mailto:ug@branice.pl
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mailto:umig@glubczyce.pl
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mailto:umig@kietrz.pl
http://www.kietrz.pl/
mailto:epodatelna@mukrnov.cz
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mailto:podatelna@mesto-albrechtice.cz
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mailto:podatelna@osoblaha.cz
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mailto:um@prudnik.pl
http://www.prudnik.pl/
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4.2 Atraktivity 
 

Správní obvod Města Krnova 

Název Místo Popis 

Technické unikáty 

Úzkorozchodná 
trať Třemeńná – 
Osoblaha 

Osoblaņsko 

Provoz na této trase byl zahájen jiņ v roce 1898. Trať s rozchodem 
760 mm a délkou 20,3 km spojuje obce Osoblaņska (Osoblaha - 
Bohuńov - Koberno - Slezské Rudoltice - Amalín - Horní Povelice - 
Dívčí Hrad - Liptáň - Třemeńná ve Slezsku). Je na ní 102 oblouků, 
z toho 24 má menńí poloměr neņ 100 metrů. Dnes je jediným 
úzkorozchodným systémem v síti Českých drah s pravidelnou 
osobní dopravou. V letní sezoně jezdí turistický vláček vedený parní 
lokomotivou nebo historickou motorovou lokomotivou. 

Výroba varhan od 
roku 1873 

Krnov 
Tradice výroby koncertních a chrámových píńťalových varhan vńech 
typů a velikostí, varhanářská ńkola a muzeum. 

Historické objekty 

Ņidovský hřbitov Osoblaha 
Od dob středověku v Osoblaze působila silná ņidovská komunita, 
jejíņ připomínkou je ņidovský hřbitov se zhruba 300 náhrobky ze 17. 
aņ 19. století. 

Městská radnice Krnov 

Trojpodlaņní neorenesanční budova se secesními detaily, 
realizována Ernstem Latzelem a Aloisem Geldnerem v letech 1901-
3, podle projektu Moritze Hintragera na místě původní renesanční 
radnice ze 16. století. 

Městské divadlo Krnov 
Monumentální budova Městského divadla byla, s prvky českého 
architektonického kubismu, postavena roku 1928 podle projektu 
Kotěrova ņáka Leo Kammela. 

Flemmichova vila Krnov 

Tento architektonický klenot je od roku 2008 dalńím kulturním 
stánkem města. Je zde dlouhodobě umístěna expozice secese a 
individualistické moderny, probíhají zde kulturně-společenské akce – 
krátkodobé výstavy, přednáńky, koncerty, zábavné a vzdělávací 
pořady apod. 

Střelecký dům 
(dnes Středisko 
volného času 
Méďa) 

Krnov 
Dílo předního rakouského představitele vídeňské Wagnerovy ńkoly 
architekta Leopolda Bauera (rodák z Krnova, profesor vídeňské 
akademie) z roku 1906. 

Poutní kostel 
Panny Marie 
Sedmibolestné 

Krnov - 
Cvilín 

Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné byl postaven v letech 
1722 – 1728 na místech dřevěné kaple. Tradice poutí na vrch Cvilín 
je stará více neņ 400 let a zachovala se dodnes. Legenda o léčivé 
moci obrazu Panny Marie Sedmibolestné, který je umístěn za 
hlavním oltářem, se traduje jiņ od středověku.  

Soubor čtrnácti 
kaplí kříņové cesty 

Krnov - 
Cvilín 

Jedná se o jedinečný soubor 13 empírových kaplí z počátku 19. 
století a jedné barokní kaple z roku 1729. V době poutí i mimo ně 
jsou cílem mnoha věřících i návńtěvníků. 

Kostel sv. Ducha 
s bývalým 
ńpitálem 

Krnov 

Počátky gotického kostela sahají do 13. století. Nacházejí se v něm 
nástěnné malby z konce 14. a počátku 15. století. V současné době 
slouņí tyto prostory jako městská koncertní síň, ve které mohou 
návńtěvníci mimo jiné obdivovat varhany krnovské firmy Rieger-
Kloss a unikáty z krnovského muzea. Prohlídky kostela s průvodcem 
zajińťuje Turistické informační centrum Krnov. Nutno domluvit 
předem. 

Ņidovská 
synagoga 

Krnov 

Jediná turistům přístupná synagoga v Moravskoslezském kraji 
postavená roku 1871 stavitelem Ernstem Latzelem. Unikátní 
historické interiéry v arabskońpanělském stylu. Dnes slouņí také jako 
výstavní a koncertní síň. Prohlídka v turistické sezoně kaņdou 
sobotu. 

Kostel sv. 
Benedikta  

Krnov - 
Kostelec 

Podle nejnovějńích archeologických výzkumů pochází sakristie 
kostela z 1. poloviny 13. století a byla kněņińtěm původního 
středověkého kostela. Jedná se o nejstarńí dochovanou sakrální 
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Název Místo Popis 

stavbu tohoto typu na území Moravskoslezského kraje. Byly zde 
objeveny vzácné středověké nástěnné malby.  Prohlídka je moņná 
po dohodě. 

Kostel Narození 
Panny Marie 
s kláńterem 
Minoritů  

Krnov 

Traduje se, ņe kláńter vznikl v roce 1273 za vlády českého krále 
Přemysla Otakara II. V 16. a 17. století zde byly raņeny mince a 
medaile krnovských Hohenzollernů. Interiér kostela je dekorován 
nástěnnými malbami známého malíře Josefa Sterna, obrazy 
v kláńteře pocházejí z 18. století a jsou dílem malíře F. A. 
Sebastiniho.  Prohlídka je moņná po dohodě. 

Kostel sv. Martina Krnov 

Dějiny farního kostela sv. Martina sahají aņ k přelomu 13. a 14. 
století. Jedná se o monumentální gotickou stavbu s pozdně barokní 
přestavbou s dvěma věņemi pevnostního charakteru. Na severní 
stěně jsou umístěny cenné renesanční náhrobky z 16. století a vedle 
kostela stojí mariánský sloup  se sochou Panny Marie Immaculaty 
z 18. století. 

Zámek Linhartovy 
Město 
Albrechtice 

Linhartovský zámek byl vybudován v 2. pol. 16. století přestavbou 
linhartovské tvrze na renesanční sídlo. Vedle zámku se rozkládá 
zámecký park se spoustou zajímavých okrasných dřevin a 
památným dubem z konce 13. století. Interiér zámku byl zpřístupněn 
veřejnosti v létě roku 2005. Ke shlédnutí nabízí řadu expozic. 
Prohlídka zámku je moņná po dohodě i mimo otevírací dobu 
(skupiny min. 20 osob). 

Zámek Slezské 
Rudoltice 

Slezské 
Rudoltice 

Byl postaven na místě bývalé gotické tvrze Supů z Fulńtejna. Za 
Alberta z Hodic, během 18. století, zámek nebývale vzkvétal a stal 
se jedním z kulturních center, jemuņ se také říkalo slezská 
„Versailles“. K významným hostům patřil pruský král Fridrich II., vítěz 
nad Marií Terezií ve slezských válkách, rakouský císař Josef II. a 
zejména francouzský literát a filosof Francois Marie Aroust, známý 
pod pseudonymem Voltaire. 

Zámek Dívčí Hrad Dívčí Hrad 
Je renesančním sídlem, které bylo postaveno na místě bývalého 
gotického hradu v roce 1573. V okolí zámku jsou dochovány 
kamenné hradby ze 14. století. Zámek není veřejnosti přístupný. 

Zřícenina hradu 
Ńelenburk 

Krnov - 
Cvilín 

Zřícenina gotického hradu pochází z 1. poloviny 13. století. Hrad byl 
vybudován na místě prehistorického sídlińtě lidu popelnicových polí. 
Nájezdy vojska uherského krále Matyáńe Korvína byl pońkozen a po 
stavbě kníņecího zámku v Krnově opuńtěn. 

Zřícenina hradu 
Fulńtejn 

Bohuńov 

Zřícenina se nachází nad korytem říčky Osoblaha. V minulosti se 
jednalo o rozsáhlý a na svou dobu dokonale propracovaný 
fortifikační systém. Hrad byl zaloņen před rokem 1255 Herbortem z 
Vulmu. 

Ńvédská zeď Krnov 

Část původní městské hradby. Uńlechtilá renesanční arkádová zeď 
s lunetovým cimbuřím byla na městskou zeď nastavěna za 
markraběte Jana Jiřího Krnovského roku 1529. 
 

Muzea a expozice 

Expozice zámku 
Linhartovy 

Město 
Albrechtice 

První dětská galerie v ČR, Keramika Jana Kutálka, Ńicí stroje od 
roku 1900, Historie křesťanství na Albrechticku, Zámecká 
obrazárna, Expozice dobového nábytku, Lahve – flańky – sklenice, 
Zvony – zvonky – zvonečky, Expozice 900 plyńových medvědů, 
Expozice pońtovnictví - muzeum Praha, Expozice akordových citer, 
Zámecká zbrojnice. 

Městské muzeum 
a výstavní síň 

Krnov 
Dlouhodobé muzejní expozice z depozitářů, krátkodobé tématické 
výstavy (historie, umění ). 

Rozhledny a vyhlídková místa 

Rozhledna Cvilín 
Krnov - 
Cvilín 

Je vysoká 26 m a byla postavena roku 1903. Jedná se o 
romantickou kamennou stavbu, která poskytuje nádherný výhled  
nejen  na Jeseníky a jeho nejvyńńí horu Praděd. 

Rozhledna Hanse 
Kudlicha 

Úvalno 
Byla postavena v roce 1913 na počest úvalenského rodáka a 
nejmladńího poslance vídeňského sněmu Hanse Kudlicha. Ve svém 
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přízemí ukrývá jeho mauzoleum. Prohlídka rozhledny je obohacena 
o stálou expozici historických fotografií a dobových předmětů. 

Rozhledna Jeņník 
na vrchu Vyhlídka 

Krnov 
Současná dřevěná rozhledna o výńce 17,5 m byla postavena na 
místě původní rozhledny z roku 1894, která byla první rozhlednou v 
okolí Krnova. 

Rozhledna Liptáň Liptáň 
Rozhledna Liptáň na vrchu Stráņnice je vysoká 8 m a nabízí pohled 
na opolskou níņinu, zejména na město Prudnik. 

Přírodní atraktivity 

Přírodní rezervace 
Staré hlinińtě 
s naučnou 
stezkou 

Krnov 

Nachází se severně od Krnova v opuńtěném jámovém hlinińti bývalé 
cihelny, o celkové rozloze 4,39 ha. Vyskytují se zde někteří vzácní 
ņivočichové, zejména obojņivelníci: čolek velký (Triturus cristatus), 
čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris). 

Přírodní rezervace 
Velký Pavlovický 
rybník 

Slezské 
Pavlovice 

Nachází se v katastru obcí Hlinka, Osoblaha a Slezské Pavlovice. V 
letech 1987 - 1995 zde bylo napočítáno 153 druhů ptáků, z toho 33 
chráněných. Vyskytuje se zde i velký počet různých druhů 
obojņivelníků, jako kuňka obecná (Bombina bombina), skokan 
zelený (Rana esculenta), či rosnička zelená (Hyla arborea). 

Přírodní rezervace 
Krasovský kotel 

Krasov 

Jedná se o druhově bohatou mezofilní louku v nadmořské výńce 660 
m, na níņ se z rostlinstva hojně vyskytuje populace mečíku 
střechovitého (Gladiolus imbricatus), z chráněných druhů rostlin zde 
můņeme nalézt pětiprstku ņeņulník (Gymnadenia conopsea), 
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis). 

Chářovský park Krnov 

Park zaloņený v roce 1899 na území tehdejńí obce Chářová. Je 
řazen k dendrologicky nejvýznamnějńím parkům v okrese Bruntál. 
Má rozlohu 2,2 hektaru, charakter parku i podmínky pro růst dřevin 
ovlivnil jeho zakladatel vybudováním atraktivních  vodních ploch – 
kaskády jezírek napájených z řeky Opavy mlýnským náhonem. Je 
v něm vybudována síť cestiček i mostů k překonávání vodních 
ploch. 

 

Powiat Prudnicki 

Název Místo Popis 

Historické objekty 

Radnice Prudnik 

První zmínky o prudnické radnici pocházejí jiņ ze středověku.  
Dneńní podoba radnice pochází z 18. století, avńak v 19. století 
byly budova a k ní přiléhající věņ zvýńeny.  Dnes se zde nachází 
matriční úřad a sídlo Euroregionu Praděd.  

Franklova vila  Prudnik 
Zámeček rodiny Frankel, nazývaný „Bílý dům“,  pochází z konce 
19. století. Dnes se zde konají kulturní akce. 

Ņidovský hřbitov Biala 

Nejstarńí a jeden z největńích zachovalých ņidovských hřbitovů ve 
Slezsku. Nachází se na západním svahu kopce Kopiec. 
Rozprostírá se na plońe 6.676 m2, na které je evidováno 907 
náhrobků dochovaných v celku nebo částečně.  Nejstarńí 
dochovaná stela je nalezena na hrobě ņeny zemřelé na přelomu 
roku 1621/1622, nejnovějńí jsou na hrobech z roku 1931. Větńí 
polovina náhrobků pochází z první poloviny  19. století. 

Ņidovský hřbitov Prudnik 

Hřbitov byl zaloņen v 19. století a do dneńního dne se zde 
dochovalo více neņ sto náhrobků včetně hrobky Frankelů – 
významného rodu v dějinách Prudniku. Vedle hřbitova se nachází 
objekt, který kdysi slouņil jako smuteční síň. Dnes slouņí jako 
modlitebna evangelikálního sboru.  

Kostel sv. 
Michaela 
Archanděla 
   

Prudnik 
  

Kostel je jedním ze dvou barokních architektonických skvostů 
Prudniku. Jeho současná podoba pochází z 18. století a 
reprezentuje pozdně barokní sloh. Kostel se dnes nachází na místě 
prvního prudnického chrámu postaveného v roce zaloņení města 
(Farní náměstí). 

Kostel sv. Petra a Prudnik Kostel sv. Petra a Pavla je zástupcem barokní architektury v 
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Pavla Prudniku. Je zděný, omítaný a jednolodní. Interiér kostela zdobí 
charakteristický hlavní oltář. U kostela se nachází kláńter řádu 
Bonifratrů. 

Kostel sv. Anny Niemysłowice 
Kostel byl postaven jako protestantský na místě dřevěného kostela 
z 15. století. Pochází z 16. století.  

Poutní místo sv. 
Josefa  

Prudnik 

Poutní místo sv. Josefa a kláńter frantińkánů v Prudnickém lese 
zůstává v péči řádu.  Na poutním místě byla vytvořena Lurdská 
jeskyně – ideální místo k rozjímání.  Nepochybnou atrakcí je zajisté 
souvislost kláńtera s osobou polského kardinála Stefana 
Wyszyńského, který zde byl v padesátých letech 20. století více 
neņ rok internován.  Návńtěvníci mají dnes moņnost si prohlédnout 
místa, kde kardinál trávil několik měsíců ņivota a vyslechnout 
výklad o jeho uvěznění.  

Kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie 

Biala 
Postaven kolem roku 1270. Zprvu dřevěný (14. a 15. století),  po 
poņáru v roce 1544 zděný, gotický, pod presbytářem náhrobní 
krypta. 

Kostel sv. Petra a 
Pavla 

Biala Zmiňovaný v roce 1225. Gotický sloh, hlavní oltář barokní. 

Kostel sv. 
Stanislava  

Ligota Bialska 
Kostel byl postaven během jednoho roku (1908-1909) podle 
kostela na Wawelu v Krakově. Cennými památkami jsou tři vitráņe 
zhotovené podle projektu Włodzimierze Tetmajera z Krakova. 

Věņ Dolní brány Prudnik 

První obranné hradby měl Prudnik zřejmě jiņ ve 14. století.  Ve 
středověku vedly do města dvě brány –  horní, nazývaná nyská a 
dolní, u níņ byla pro posílení obranných vlastností postavena v 15. 
století kamenná věņ.  Objekt, který se zachoval do dneńních dnů, 
je cennou architektonickou památkou města. Před několika lety 
byla věņ Dolní brány rekonstruována.  

Hradní věņ 
(Wokova) 

Prudnik 

Kamenná hradní věņ kruhového půdorysu se zdmi několikametrové 
tlouńťky, nazývaná Vokova, je nejstarńí památkou Prudniku. Vznik 
věņe je datován na konec 50. let 13. století ačkoli je známá také 
legenda o jejím původu z předkřesťanských dob, díky čemuņ je 
také nazývána Pohanská.   Objekt je pozůstatkem středověkého 
hradu, postaveného českým rytířem Vokem z Roņmberku, kolem 
něhoņ bylo město zaloņeno.  

Bańty městských 
hradeb 

Prudnik 

Středověk v Prudniku připomínají také dvě gotické bańty 
představující zbytek obranných městských hradeb z 15. století.   
Bańty z kamene a cihel slouņily rovněņ jako arsenál, městská 
věznice, mládeņnická ubytovna a tlaková věņ. V současné době 
zde sídlí Prudnické muzeum.  

Nyská věņ ( vodní 
věņ) 

Biala 
Postavená v roce 1606 Prószkowskými k přivedení vody do hradu.  
Zděná, renesanční. Původně měla ńindelovou střechu.  

Zřícenina hradu 
Templářů 

Chrzelice 

Hrad v Chrzelicích vznikl ve 13. století na suchém ostrově v 
mokřinách.  Pravděpodobné jej postavili joanité. S templáři jej 
spojuje zmínka ze starých dokumentů, uvádějících, ņe v roce 1306 
patřila vesnice právě tomuto řádu.  V 17. století byla stráņnice 
přestavěná na barokní rezidenci. 

Muzea a expozice 

Muzeum Země 
Prudnické 

Prudnik 

V Prudnickém muzeu se nachází expozice vojenství, archeologické 
oddělení prezentující například formy pro odlévání nářadí a ozdob 
z bronzu, etnografické oddělení představující lidové kroje, 
předměty pouņívané v tehdejńích domácnostech v subregionu a 
nástroje pouņívané na zpracování lnu a pro tkalcovskou výrobu.  

Centrum tradice 
tkalcovství  - 
Muzeum Země 
Prudnické 

Prudnik 
Expozice historie tkalcovství, zejména období jeho rozkvětu v 19. 
století – továrna Frotex pruského podnikatele Hermanna Frankla. 

Rozhledny a vyhlídková místa 

Vyhlídková věņ na 
poutním místě 

Prudnik 
Patnáctimetrová, pětiúrovňová dřevěná věņ v blízkosti kostela sv. 
Josefa v Prudniku. Tři vyhlídkové terasy na věņi umoņňují turistům 
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kostela sv. Josefa obdivovat krásná panoramata Prudniku. 

Vyhlídka Wieszczyna 

Patnáctimetrová, pětiúrovňová dřevěná vyhlídková věņ v 
romantické obci Wieszczyna na úpatí kopce Długota.  Z věņe lze 
obdivovat panoramata Prudniku, Zlatohorské vrchoviny s 
nejvyńńím vrcholem Biskupskou kupou a okolních obcí.  

Přírodní atraktivity 

Městský park Prudnik 

Prudnický park zaloņený v roce 1880. Myńlenkou zaloņení parku 
bylo jeho propojení s okolními lesy, coņ mělo usnadnit přirozený 
pohyb zvěře, která by byla současně jeho atrakcí. S postupem 
doby byl park doplňován o dalńí prvky zahradní architektury, 
například pomník lovící Diany, kańnu nebo zahrádku.  Jedním z 
takovýchto prvků je také altán, dříve nazýván hudebním pavilonem. 

Rezervace Jelení 
dvůr 

Biala 

Přírodní rezervace Jelení dvůr byla zřízena 1.1.1959 pro ochranu 
zachovaného smíńeného boru bývalého Niemodlińského pralesa. 
Plocha rezervace činí 3,49 ha lasu smíńeného lesa nacházejícího 
se ve vzdálenosti asi 6 km od Chrzelic v obci Bělá (Biała).  

 

Powiat Glubczycki 

Název Místo Popis 

Technické unikáty 

Ņelezniční viadukt 
Nowa 
Cerekwia 

Jedná se o technickou zajímavost na trase Baborów – Pilszcz. 

Historické objekty 

Dřevěný kostel sv. 
Josefa  

Baborow 

Jeden z mála dřevěných kostelíků v Opolském vojvodství 
postavený ve tvaru řeckého kříņe je příkladem lidového umění a 
kultury regionu.  Byl postaven v letech 1700-1702. Nachází se na 
mírné vyvýńenině, kostel obklopuje hřbitov se starými břízami, 
lípami a moruńovníky, které této zajímavé architektonické 
církevní památce přidávají na kráse a váņnosti. 

Radnice Głubczyce 
Městská radnice postavená v letech 2005-2008 v 
pseudorenesančním stylu na troskách radnice zničené v roce 
1945. 

Náměstí Opawica 
Na náměstí v Opawici se nachází dvě sochy z 18. století – sv. 
Jana Nepomuckého a Panny Marie s Dítětem. 

Ņelezniční nádraņí Głubczyce 
Postavené v 2. polovině 19. století ve tvaru parní lokomotivy a v 
nezmění podobě se dochovalo do dneńní doby.  

Kostel svaté 
Trojice  

Opawica 

Barokní kostel svaté Trojice postavený v roce 1730, avńak první 
zmínka o jeho existenci pochází z roku 1410. Uvnitř stavby se 
dochovaly krásné fresky, rokoková kazatelna ve tvaru lodi, oltářní 
křtitelnice, oltář a tzv. Praņské Jezulátko. 

Ńpitální komplex 
biskupa Józefa 
Nathana, bazilika 
sv. Rodiny 
v Branicích 

Branice 

Psychiatrickou léčebnu tvoří komplex vybudovaný z iniciativy 
místního biskupa Nathana v letech 1904-1939, lidmi nazýván 
Městečkem milosrdenství. V letech 1929-32 byl v areálu 
postaven kostel svaté Rodiny podle vzoru starověkých 
křesťanských bazilik.  

Kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie 

Pilszcz 

Goticko-renesanční kostel z konce 16. století byl přestavěn a 
zvětńen v 2. polovině  18. století (východní část). Pětipodlaņní 
věņ má čtvercový půdorys, poslední podlaņí, dobudované v 17. 
století má tvar osmiboké věņe.  Poutní místo.  

Kostel Narození 
Panny Marii 
Panny 

Lubotyń 
Cihlový kostel zasvěcený Panně Marii pochází z 
předreformačního období. Po protireformaci v roce 1691 byla k 
němu přistavěná věņ.  

Barokní kostel sv. 
Tomáńe 

Kietrz 
První zmínka pocházejí z roku 1266. Několikrát byl ničen, jeho 
současná podoba v barokním slohu pochází z doby obnovy v 
letech 1720-22. 

Kostel Narození 
Panny Marie  

Głubczyce 
Gotický farní kostel Narození Panny Marie ze 13. století, 
rozńířený ve 14. století a poté v letech 1903-1907 podle projektu 
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M. Hasaka. 

Kostel a kláńter  
řadu frantińkánů 

Głubczyce 
Kostel a kláńter řadu frantińkánů byl postaven v roce 1448 
posledním přemyslovským opavsko-glubčickým kníņetem Janem 
Poboņným. Původně byl postaven ze dřeva.  

Kostel Povýńení 
sv. Kříņe  

Bogdanowice 
Farní kostel Povýńení sv. Kříņe postavený v roce 1910. V 
interiéru renesanční  kamenné náhrobní desky rodu 
Bogdanowských  z českými nápisy. 

Kostel sv. Petra a 
Pavla 

Nowa 
Cerekwia 

Kostel byl postaven v letech 1783-1787. Reprezentuje smíńený, 
barokně-klasicistní sloh. Interiér proveden poměrně jednotně v 
závěru 18. století. 

Kostel sv. 
Bartoloměje 

Dzierżysław 
Farní kostel sv. Bartoloměje zmiňovaný v roce 1483, postavený v 
19. století, v období reformace vyuņíván evangelíky. 

Kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie  

Branice 
První zmínka o kostele v Branicích pochází z roku 1248. Farní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v roce 1792 a 
rozńiřován v letech 1888-1889 a 1913-1914. 

Zámecký a 
parkový areál 

Nasiedle 
Barokní palác postavil v roce 1730 Antonín Sedlnický. Uvnitř se 
dochovala ńtuková výzdoba a ozdobné stropy s mytologickou 
tématikou.  

Zřícenina kostela 
sv. Mikuláńe  

Włodzienin 
Kulturní hodnotou i atrakcí jsou zříceniny hřbitovního kostela ve 
Włodzienině z 15. - 16. století, krásně situované na návrńí, z 
něhoņ lze obdivovat panoráma vsi Włodzienin a okolí. 

Muzea a expozice 

Okresní muzeum 
v Glubčicích  

Głubczyce 
Muzeum sídli v budově městské radnice rekonstruované v letech 
2006-2008. Muzeum má 4 oddělení: vzdělávací, etnografické, 
archeologické, historické a oddělení umění. 

Expozice národní 
paměti  

Głubczyce 
Výstava pamětihodností související s dějinami Polska na 
základní ńkole ZŚM v Glubčicích. 

Expozice 
slezského folklóru  

Sucha Psina 
Regionální síň tradic, ve které je moņno obdivovat předměty 
kaņdodenního ņivota místních obyvatel Suché Psiny. 

Expozice 
„Městečko 
milosrdenství“ 
biskupa Nathana 

Branice 
Expozice je součástí ńpitálního komplexu biskupa Józefa 
Nathana. 

Stálá 
archeologická 
expozice 

Kietrz 

Artefakty kamenné, hliněné, bronzové a ņelezné, fotografická 
dokumentace výzkumu, rekonstrukce několika hrobů  ņárové 
kultury a kosterních zbytků z různých období, publikace týkající 
se archeologie Kietrze. Stálá archeologická expozice je součástí 
Pamětní síně na základní ńkole č. 1 v Kietrzi. 

Rozhledny a vyhlídková místa 

Vyhlídka 
z radniční věņe 

Głubczyce 
Z obnovené věņe radnice se rozprostírají nádherné výhledy na 
Glubčice a okolí.  

Přírodní atraktivity 

Chráněná oblast 
Mokre 

Mokre – 
Lewice 

Polská část Zlatohorské vrchoviny (v Polsku Góry Opawskie) 
kolem Mokrych a Lewic patří k nejméně navńtěvovaným místem 
v regionu, ačkoli je zde řada přírodních a krajinných zajímavostí.  
Avńak pro ty, kteří mají rádi klid a odpočinek, je místem přímo 
vysněným.  

Glubčický les 
s lipovou alejí 

Głubczyce 

Glubčický les se vyznačuje také bioterapeutickými vlastnostmi a 
má velký význam pro turistiku a volnočasové aktivity obyvatel 
Glubčic. Městský les spojuje s městem třířadá lipová alej 
chráněná zákonem.  

Městský park Głubczyce 

Městský park se nachází v jiņní části města podél levého břehu 
řeky Psiny. Za zaloņení parku vděčí město radnímu, lékaři 
Josefu Laufferovi, který v roce 1837 navrhl vysuńení mokřadů a 
odstranění druhého koryta řeky Psiny, která dříve vedlo středem 
dneńního parku. 

Přírodní 
rezervace 

Kietrz 
Floristická rezervace xerotermní a stepní (tj. suchomilné a 
světlomilné) květeny. Zřízen v roce 1957 v bývalém dolu 
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Název Místo Popis 

„Sádrová hora“ 
s naučnou 
stezkou 

sádrovce.  

 

4.3 Pěší trasy 
Krnov – Jeņník – Radimský kopec – Hradský potok – Zátor, 18 km 

Úvalno – Stráņińtě, 2,5 km 

Krnov – Jeņník – Krasov – Karlovice – Vrbno pod Pradědem, 25,5 km 

Krnov – Cvilín – Stráņińtě – Úvalno – Lichnov – Milotice nad Opavou, 28 km 

Turistická trasa IV. Přírodní park Chrzelice - rezervace Jeleni Dwór- částečně Bory 
Niemodlińskie, 6 km 

Turistická trasa V. Biała-Dobroszewice-Lubrza-Prudnik-Głuchołazy 

Turistická trasa VI. Biała-Śmicz-Ścinawa Nyska-Nysa 

Turistická trasa VII. Biała-Solec-Rostkowice-Mochów-Głogówek 

 

4.4 Cyklotrasy a cyklostezky 
Název cyklotrasy Popis cyklotrasy Délka 

Česko – polská 
dálková cyklotrasa 

Mikulovice - Jeseník - Krnov - Opava - Bohumín - Orlová - 
Jablunkov - Bukovec 

231 km 

Cyklotrasy Opavice Cyklotrasy Opavice jsou společnym projektem českych a 
polskych měst: Krnov, M.Albrechtice, Uvalno, obce, Osoblaņska, 
Glogowek, Glubczyce a Branice. 
 
Cyklotrasa č. 55: Jeseník - Dětřichov - Rejvíz - “údolí Černé 
Opavy” - “Drakov” - Heřmanovice - Holčovice - Hynčice - 
M.Albrechtice - Linhartovy - Krásné Loučky - Krnov – Opava (86 
km) 
 
Cyklotrasa č. 503: Krnov - Brantice - Zátor - Leskovec n.M. -
 Bohdanovice - Hořejńí Kunčice - Kerhartice - vodní nádrņ 
Kruņberk (hráz) (do  Starého Jičína 88 km) 
 
Cyklotrasa č. 6116: Město Albrechtice - Piskořov - S.Rudoltice - 
Dolní Povelice - Bohuńov -  Osoblaha – hraniční přechod (25,7 
km) 
 
Polská cyklotrasa č. 34: Wiechowice (hran.přechod) - Wysoka - 
Branice - Bliszczice - Lewice - Zubrzyce - Chrostno - Pietrowice - 
Chomiaza - Krasne Pole - Opawica - Dobieszow - Rowne - 
Goluszowice - Glubczyce - Pomorzowiczki - Pomorzowice - 
Raclawice Slaskie - Dzierzyslawice – Glogowek (91 km) 

220 km 

Slezská magistrála Jeseník - Krnov - Opava - Velké Hońtice - Hlučín - Ostrava 160 km 

Česko – Polská 
cyklotrasa č. 2 

Krnov - Pietrowice - Opawica - Dobieszów - Równe - 
Gołuszowice - Głubczyce 

36,5 km 

Cyklotrasa č. 6159 Hlavnice - Svobodné Heřmanovice - Sosnová - Úblo - Pocheň 
(vodní nádrņ) - Býkov - Úvalno 

25 km 

Cyklotrasa č. 6165 Úvalno - Býkov - Láryńov - Dubnice - Zátor 14,4 km 

Cyklotrasa č. 6166 Úvalno - Brumovice - Velké Heraltice - Sádek - Nový Dvůr u 
Ńtěbořic 

14,5 km 

Cyklotrasa č. 6076 Holčovice - Křiņovatka Jelení x Česká Ves - Jelení (Vrbensko) - 
Křiņovatka nad Hájovnou - Karlovice 

9,5 km 
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4.5 Ubytovací kapacity 
Ubytovací kapacity tvoří podstatnou část suprastruktury cestovního ruchu. I kdyņ neexistuje jednotná 
kategorizace ubytovacích zařízení v české a polské republice, je vzhledem k tvorbě produktů 
cestovního ruchu v následujících tabulkách uveden seznam hromadných ubytovacích zařízení podle 
chatakteru ubytování. 

4.5.1 Hotely 

Název Počet lůžek Místo 

Správní obvod Města Krnova 

Hotel Cvilín 32 Krnov 

Hotel Pepa 31 Krnov 

Hotel Praha 79 Krnov 

Hotel Steiger 37 Krnov 

Hotel Dlouhá Voda 180 
Dlouhá Voda - Hynčice u 
Krnova 

Hotel Město Albrechtice 35 Město Albrechtice 

Powiat Prudnicki 

Hotel Oaza  49 Prudnik 

Hotel Obuwnik  15 Łąka Prudnicka  

Hotel & Restaurace "Pod Łysą" 20 Biała 

Powiat Glubczicki 

Hotel Domino 80 Głubczyce 

 

4.5.2 Penziony 

Název Počet lůžek Místo 

Správní obvod Města Krnova 

Penzion Eso 35 Krnov 

Penzion Larischova vila 27 Krnov 

Penzion Eva 10 Krnov 

Penzion Koliba 44 Krnov 

Penzion Plaváček 10 Krnov 

Penzion U Rajfů 6 Krnov 

Penzion Ńelenburg 29 Krnov 

Penzion pod Duby 22 Bohuńov 

Penzion Elińka 27 Holčovice 

Penzion ZAMO 23 Holčovice - Spálené 

Penzion Eden 12 Jindřichov 

Penzion Marie 15 Město Albrechtice 

Penzion Hájenka 25 Petrovice 

Penzion Karlův dvůr 18 Petrovice 

Penzion Psí pohoda 8 Třemeńná 

 

4.5.3 Turistické chaty a ubytovny 

Název Počet lůžek Místo 

Správní obvod Města Krnova 

Ubytovna TJ Lokomotiva Krnov 45 Krnov 

Penzion Marie 15 Město Albrechtice 

Turistická ubytovna 30 Osoblaha 

Powiat Prudnicki 

Mládeņnická ubytovna u Veřejné základní ńkoly v 
Łączniku  25 Łącznik 

Powiat Glubczicki 

Turistická chata mládeņe v Pietrowicích 35 Pietrowice 
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4.5.4 Ubytování v soukromí 

Název Počet lůžek Místo 

Správní obvod Města Krnova 

Robert Schaffartzik 12 Bohuńov 

Josef Vendolský 6 Bohuńov 

Jarmila Schnaubeltová 12 Dolní Povelice 

Naděņda Koutná 6 Holčovice 

Marie Raclavská 11 Lichnov 

Apartmán u Kaldů 5 Osoblaha 

Lubomír Labaj 7 Třemeńná 

Powiat Prudnicki 

Ubytování v soukromí "U Olajossych"  4 Biała 

 

4.5.5 Chaty a chalupy 

Název Počet lůžek Místo 

Správní obvod Města Krnova 

Chata Kříņová 17 Kříņová 

Chalupa pod lesem 10 Arnultovice - Jindřichov 

 

4.5.6 Campy a autocampy 

Název Počet lůžek Místo 

Správní obvod Města Krnova 

Kemp Osoblaha 20 Osoblaha 

Powiat Glubczicki 

Camping Pietrowice 80 Pietrowice 

 

4.5.7 Ranče, agroturistika 

Název Počet lůžek Místo 

Správní obvod Města Krnova 

Farma Foltis 10 Janov 

Ranč Solný Potok 6 Hynčice - Město Albrechtice 

Powiat Prudnicki 

Agroturistické středisko Końskie Zacisze  12 Łąka Prudnicka  

Agroturistické středisko "Dziki Raj" 12 Łącznik 

Agroturistické středisko Adam Wojtuś 6 Łącznik 

Agroturistické středisko Krzysztof Burosz 10 Łącznik 

 

4.5.8 Ostatní ubytování 

Název Počet lůžek Místo 

Správní obvod Města Krnova 

Vzdělávací centrum Slezské univerzity 84 Krnov 

Rekreační areál Bohuńov 102 Bohuńov 

BOTOS 8 Bohuńov 

Zájezdní hostinec Holčovice 8 Holčovice 

Základní ńkola Holčovice 40 Holčovice 

Vilka Anna 10 Jindřichov 

Domov mládeņe při SOŃ, SOUZ ve Městě 
Albrechticích 100 Město Albrechtice 

Meta Rekrea 54 Petrovice 

Motorest Lerche 12 Zátor - Loučky 
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Powiat Prudnicki 

Obecní kulturní centrum v Bělé  22 Biała 

Rekreační centrum "Zielona Zatoka" 24 Łącznik 

 

4.6 Stravovací kapacity 
Název Místo 

Správní obvod Města Krnova 

Restaurace Barbara Krnov 

Bistro Halfar Krnov 

Bistro Transgolf Krnov 

Bowling Steakhouse Krnov 

Bufet U Rajfů Krnov 

Cactus Krnov 

Druņba Krnov 

Čajovna - kavárna Ninive Krnov 

Golf Krnov 

Hermes Krnov 

Janina Krnov 

Kelta Krnov 

Kotelna Krnov 

Las Vegas Krnov 

Pizzerie Miláno Krnov 

Restaurace a Motel Alvin Úvalno 

Restaurace Na Pile Brantice 

Na rozcestí Krnov 

Na Vyhlídce Krnov 

Na Ńpici Krnov 

Nádraņní restaurace Krnov 

Oáza Krnov 

Orient Krnov 

Pivnice Krnov 

Pivnice Cobra Krnov 

Pizzerie Na výsluní Krnov 

Pizzerie Slon Krnov 

Pod Cvilínem Krnov 

Kavárna Pohoda Krnov 

Hostinec Prezident Krnov 

Restaurace Patriot Krnov 

Restaurace Sklípek Krnov 

Restaurace U ņida Krnov 

Restaurace Stráņińtě Úvalno 

Kavárna U Houdků Krnov 

Restaurace U Jezu Krnov 

Restaurace U Krbu Krnov 

Restaurace U Kvasničků Krnov 

Restaurace U Minarčíků Krnov 

Campanula Krnov 

Restaurace Ńárka Krnov 

Zájezdní hostinec Holčovice Holčovice 

Restaurant WESTERN Vysoká - Bartultovice 

Restaurace U Kańtanu Třemeńná 

Hostinec ve Vraclávku Hońťálkovy - Vraclávek 

Powiat Prudnicki 

Agroturistické středisko Złoty Potok  Prudnik 

Agroturistické středisko Leśny Wypoczynek  Prudnik 

Restaurace MIT Prudnik  
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Restaurace Concordia  Prudnik 

Restaurace Canada Dream  Prudnik 

Restaurace Classic  Prudnik 

Pizzerie Camelot  Prudnik 

Pizzerie Coco Prudnik 

Kavárna Prudnik 

Kavárna Rzemieślnik  Prudnik 

Hostinec Szafa  Moszczanka  

Restaurace Parkowa  Moszczanka  

Pstruņí farma "U Bodzia" Moszczanka  

Pstruņí farma "Pstrąg"  Moszczanka  

Restaurace "U Hupki" v Solci Gostomia 

Restaurace "U Suchego" v Krobuszi Biała 

Restaurace "U Kołka" v Pogórzi Łącznik 

Powiat Glubczycki 

Restaurace u Kurka Głubczyce 

Cafe Paradiso Głubczyce 

Restaurace Italia Głubczyce 

Drink Bar Maraton Baborów 

Joker Baborów 

Kavárna pod ořechem  Baborów 

Amarena Baborów 

Pub Centrum Baborów 

Vegas Nowa Cerekwia 

PHU Grzesik Pietrowice Wielkie 

Lidová restaurace Kietrz 

Restaurace Miraż Kietrz 

Grand-Cafe Kietrz 

 

 


