
-687-

PROSINEC 2017
125

Zajímavosti v okolí Kuźnie Raciborske
Dnešním článkem navazuji na představení našeho polského partnerského města Kuźnie Raciborske v předchá-

zejícím čísle Zpravodaje. Upozorním Vás na zajímavosti v bližším i vzdálenějším okolí Kuźnii, které jsme navštívili 
při opakovaných návštěvách Polska. Ani tento článek neaspiruje na kompletního turistického průvodce, ale berte jej, 
prosím, jen jako tip na výlet do okolí našeho partnerského města.

Na úvod se vrátíme do turisticky nejatraktivnější 
místní části našeho partnerského města - do Rud, kde je 
největším lákadlem zdejší zámecko-klášterní komplex  
cisterciáků (Pocysterski Zespól Klasztorno-Palacowy) 
s rozsáhlým parkem, památnými duby, s rybníky a s bazi-
likou Nanebevzetí Panny Marie (Bazylika Wniebowzie-
cia). Vznik Rud je spojen s cisterciáky. Ti zde od 13. sto-
letí začali budovat klášter, který se stal nejvýznamnějším 
v Horním Slezsku a jeho řeholníci spravovali řadu stat-
ků, zakládali rybníky, rozvíjeli včelařství, pivovarnictví, 
lihovarnictví, pěstování vinné révy, lesnictví a v 17. sto-
letí doly a hutě. Díky nim zde v roce 1744 vzniklo první 
mužské gymnázium v Horním Slezsku a před sekulariza-
ci byla v klášteře shromážděna velmi bohatá knihovna. 
Po roce 1810 klášter přešel do rukou světské moci, která 
si celý areál adaptovala pro své potřeby. Celý komplex 
byl v roce 1945 zničen a po válce postupně obnovován. 
V poslední době byl zrekonstruován a stal se muzeem, 
poutním centrem s konferenčními sály umožňující pořá-
dání vědeckých, vzdělávacích, kulturních akcí a ekume-
nických činností. V blízkosti kláštera bylo zřízeno nové 
parkoviště i informační centrum. 

Zámecko-klášterní komplex cisterciáků v Rudach. Rajská zahrada v zámecko-klášterním komplexu v Rudach. 

Rybník v parku u zámecko-klášterního komplexu v Rudach. 
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Bazilika Nanebevzetí Panny Marie patří k nejvzác-
nějším historickým památkám Slezska. Má trojlodní 
uspořádání se čtyřmi klenbovými poli a po požáru v roce 
1945 jí byl při obnově vrácen gotický interiér. V přileh-
lém parku jsou zřízeny vycházkové trasy i cyklotrasa 
a rostou v něm mohutné a vzácné dřeviny. Největším 
a nejstarším stromem v něm je dub letní zvaný „Cysters“ 
s výškou 32 m, obvodem kmene 720 cm a předpokláda-
ným věkem 450 let.

Rudskými lesy mezi Rudami a Kuźniou Raciborskou 
vede řada cyklotras s posezeními pro turisty, na nichž 
můžete obdivovat nejen pěkné lesy, které unikly ničivé-
mu požáru v roce 1992 i letošnímu tornádu, ale i prame-
ny s pamětními kameny a lesními rybníčky.

Zrekonstruovaný interiér zámecko-klášterního komplexu cisterciáků 
v Rudach.

Nové parkoviště a informační centrum v Rudach.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Rudach.

Památný dub „Cysters“ v parku.

Kryté posezení u sv. Huberta na vrcholku Schlossberg (JK).

Lesní cesty v okolí Rud se značenými cyklotrasami (JK).

Lesní pramen Hugo Quelle (JK).
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Šest kilometrů jižně od Kuźnie Raciborske nalezne-
te přírodní rezervaci Łężczok, jejíž hlavním motivem 
ochrany je soustava několika rybníků nabízející optimál-
ní podmínky pro výskyt asi 200 druhů ptáků. Rezervací 
prochází cykloturistická trasa a je zde i zřízena dřevěná 
pozorovatelna.

Říčka Ruda protékající Rudami i Kuźniou, využívaná 
k rekreační plavbě na kajacích, vytéká z přehrady „Jezi-
oro Rybnickie”. Ta se nachází asi 14 km JV od Kuźnie, 
má plochu 4,5 km2, objem 22 mil. m3 a slouží jako zdroj 
vody pro tepelnou (uhelnou) elektrárnu Rybnik o in-
stalovaném výkonu 1800 MW. Přehrada je využívána 
i pro vodní rekreaci.

Protipožární vodní nádrž (Schlossberg, Raczok) (JK).

Informační tabule v přírodní rezervaci Łężczok.

Rybníky přírodní rezervace Łężczok (JK). 

Cykloturistická trasa procházející rezervací.

Dřevěná pozorovatelna pro pozorování ptáků v rezervaci.
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Severně od Kuźnie Raciborske – po proudu řeky Odry 
- můžete navštívit řadu zajímavých míst. Severněji, asi 
30 km od Kuźnie, se nachází Hora sv. Anny (Góra Świę-
tej Anny), která „vyrůstá“ z okolní krajiny do nadmořské 
výšky 408 m n. m. a která nabízí řadu atraktivit pro celo-
denní výlet. Na geologické zajímavosti tohoto místa Vás 
upozorní v roce 2010 vyhlášený „Geopark Krajowy“. 
V bývalém povrchovém lomu jsou zřízeny procházkové 
chodníčky, vyhlídkové terasy, posezení i informační ta-
bule. Část tohoto bývalého lomu je i přírodní rezervací. 
Hora sv. Anny nabízí ukázky vulkanické činnosti a hor-
nin, působení ledovce i krasové projevy s bohatými na-
lezišti zkamenělin. Ty naleznete i u kamenných dlažeb, 
které Vás doprovodí při cestě k další zajímavosti – k pří-
rodnímu amfiteátru a pomníku slezských povstalců.

Jak se dočtete z místních informačních tabulí, v prů-
běhu III. Slezského povstání došlo ve dnech 21.–26. květ-
na 2017 mezi Poláky a Němci k bojům o Horu sv. Anny. 
Na počest těchto bojů byl u amfiteátru postaven pomník 
podle projektu Xawera Dunikowskiego, k němuž byl 
položen základní kámen dne 17. 4. 1947. Předchůdcem 
tohoto pomníku bylo mauzoleum věnované německým 
vojákům, k němuž byl základní kámen položen dne 
23. 8. 1936.

Za pomníkem se nachází přírodní amfiteátr  postave-
ný v místě bývalého vápencového lomu podle projektu 
berlínských architektů Franze Böhmera a Georga Petri-
cha. Jeho stavba započala 14. 7. 1934 a po dokončení na-
bídla místo až pro 30 tisíc lidí. O místních zajímavostech 
se můžete více dočíst z názorných informačních tabulí.

Hráz přehrady „Jezioro Rybnickie” zřízené na říčce Rudě.

Jezioro Rybnickie s tepelnou elektrárnou v pozadí.

Vyhlídková terasa geoparku na Hoře sv. Anny.

Zkameněliny v dlažbě.

Dlážděná přístupová cesta k amfiteátru se zkamenělinami.

Geopark na Hoře sv. Anny.
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Další informace můžete získat v místním informačním 
centru, které naleznete na cestě od amfiteátru na vrchol 
Hory sv. Anny. Zde získáte mapy a informační materiály 
a na jeho zahradě můžete spatřit malý ekologický koutek 
. To, že je vrchol Hory sv. Anny navštěvován poutníky 
i turisty, dokládají četné restaurace a penziony nabízející 
občerstvení i noclehy.

Pomnik Czynu Powstańczego z roku 1955.

Původní německé mauzoleum v místě pomníku na fotografii z infor-
mační tabule.

Přírodní amfiteátr v místě bývalého vápencového lomu (JK). 

Informační centrum na Hoře sv. Anny. 

Ekologický koutek u informačního centra (JK).
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Samotný vrchol Hory sv. Anny patří především pout-
níkům a věřícím, poněvadž zde stojí bazilika sv. Anny, 
kde jsou téměř permanentně slouženy mše svaté a v níž 
můžete spatřit sochu sv. Anny z 15. století. To ale ne-
znamená, že sem mají nevěřící a turisté vstup omezen. 
I pro ně jsou zde různé stánky a obchůdky a nabízejí ob-
čerstvení i různé drobnosti. Mimo baziliky je na vrcho-
lu k vidění socha papeže Jana Pavla II., Lurdská brána, 
poutní dům, další kostely, křížová cesta a velká spousta 
kaplí, kapliček i křížů. Na cestě z Hory sv. Anny do Leś-
nice můžete navštívit Muzeum Czynu Powstańczego.

Severně asi 18 km od Kuźnie se nachází město Kedzier-
zyn-Koźle, kde můžete obdivovat Gliwicki plavební kanál, 
který slouží k dopravě uhlí z Gliwic k řece Odře a na němž 
je zřízeno několik plavebních komor. Můžete si prohléd-
nout i v současnosti nevyužívaný říční přístav  na vyústění 
kanálu do řeky Odry, který se postupně opravuje. 

Na česko-polském sympóziu pořádaném v letošním 
roce v Kuźnii Raciborske zazněly příspěvky o plánech 
na znovuobnovení provozu přístaviště i na splavnění 
řeky Odry. V rámci tohoto sympózia jsme absolvovali 
plavbu na osobní říční lodi z nákladního přístaviště na le-
vém břehu řeky Odry, korytem řeky Odry do Gliwické-
ho kanálu až k první, nejvyšší plavební komoře „Śluza 
Kłodnica“, jíž jsme propluli a vrátili se zpět.

Pokud se do Kuźnie Raciborske vydáte, doporučuji 
Vám udělat si při návratu zastávku v samotné Ratiboři 
(Raciborz), kde můžete navštívit zdejší muzeum, Zamek 
Piastowski, Arboretum Bramy Morawskiej, prohlédnout 
si staré koryto řeky Odry, Zaczarowany Ogród, mini 
ZOO nebo velký bludný balvan v jednom z parků.

Bazilika sv. Anny na vrcholu hory. 

Stánky a drobné obchůdky. 

Socha papeže Jana Pavla II. 

Jedna z kapliček na úbočí Hory sv. Anny.
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Osobní říční loď, na níž absolvovali účastníci sympózia plavbu.

Nákladní přístaviště v Kedzierzynu-Koźle. 

Plavební komora „Śluza Kłodnica“ v Kedzierzynu-Koźle. 

Účastníci sympózia o řece Odře propluli plavební komorou.

Muzeum v Ratiboři.Koryto řeky Odry u vyústění Gliwického plavebního kanálu.
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Protože naše družební město ani jeho zajímavé okolí 
nejsou od Oder daleko, doporučuji Vám udělat si sem 
výlet. Při něm Vám přeji pěkné zážitky a počasí.

Autorem fotografií označených (JK) a trasy doporu-
čeného cyklovýletu v mapě je Jiří Kucharz.

Zdroje informací:
https://mapy.cz
Wikipedia

Petr Lelek, HVS Odry 

Zamek Piastowski v Ratiboři.

Staré koryto řeky Odry v Ratiboři.

Zaczarowany Ogród v Ratiboři (JK).

Velký bludný balvan v ratibořském parku (JK).

Vysvětlivky k mapě s trasou jednoho doporučeného cyklovýletu do okolí Kuźnie Raciborske (JK):
1. Kuźnia Raciborska se Základní školou Jana Wawrzynka, v jejíž tělocvičně jsme nocovali
2. Historická hájovna Wildek v Rudach Kozielskych
3. Zámecko-klášterní komplex cisterciáků s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie v Rudach
4. Nádraží úzkorozchodné železnice v Rudach
5. Hráz přehrady „Jezioro Rybnickie” zřízené na říčce Rudě u Stodół
6. Lesní pramen Hugo Quelle s pamětním kamenem
7. Protipožární vodní nádrže (Schlossberg, Raczok)
8. Kryté posezení u sv. Huberta na vrcholku Schlossberg


