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První zmínka ohledně názvu obce Katscher 
se datuje k roku 1266. Historické zdroje uvádí, 
že název je odvozen od německého slova 
„Enterich” (český kačer). Můžeme se domnívat, 
že obec zřídil nějaký člověk jménem Kačer. 
První písemná zmínka o obci Ketre (Katscher) 
na řece Troje pochází z roku 1321. Je to zákon 
o výměně polí uveden v „Codex Diplomaticus 
Moraviae”. Tento dokument se o Ketři zmírňuje 
jako o městu, takže se rok 1321 považuje za 
rok, kdy olomoucký arcibiskup Konrád I. 
udělil Ketři městská práva. V 11. století zde 
existovala slovanská osada podřízená českému 
králi. Za dob biskupa Bruna (1245 - 1281) byla 
osídlena z velké části Němci. Ketř byla od 
pradávna známa jako město tkalců. Bratrstvo 
tkalcovských tovaryšů existovalo zde již v roce 
1539, a v roce 1569 vznikl „cechovní řád” pro 
tkalce. V roce 1784 žilo v Ketři 46 pláteníků a 3 
soukeníci. V roce 1840 se v 350 dílnách tkal len a 
bavlna, a v 36 dílnách vlna. V roce 1870 otevřeli 
podnikatelé z Berlína továrnu na výrobu plyšů a 

koberců. Kvůli nízké poptávce začal tento obor 
tkalcovství zanikat. Aby se zamezilo dalšímu 
pádu města a pomohlo nezaměstnaným, bylo 
založeno sdružení, jehož hlavním posláním 
bylo zajišťování zakázek pro samostatně 
podnikající tkalce. Moderním pokračovatelem 
tkalcovské tradice Ketři byl Podnik dekoračních 
látek „Welur”, který v dobách své největší slávy 
zaměstnával přibližně 2000 lidí. Do 16. století 
většina obyvatel města byla německého 
původu. Koncem 19. století počet obyvatel Ketři 
přesáhl 4 000 osob a v meziválečném období 
se zvýšil na 9 023. Válečné události let 1939 - 
1945 město příliš nezasáhly. V březnu roku 1945 
byla Ketř, obsazena Rudou armádou, a posléze 
zdevastována a spálena. Většina obyvatel 
německého původu byla vysídlena. Sutiny 
zničených domů z centra města byly odvezeny 
jako stavební materiál na obnovu Varšavy  
a výstavbu Nové Hutě. Do spálené a zničené 
Ketři začali přicházet noví obyvatelé, zejména 
z jihovýchodního Polska a také obyvatelstvo 
vysídlené z východního území Druhé Polské 
republiky. Začala obnova města a začal se sem 
vracet život. 

KIETRZ



Památky

Barokní kostel sv. Tomáše z 16. a 18. stol. – 
valenně klenutá trojlodní basilika, boční lodě 
dostavěné barokními kaplemi s kopulemi 
a lucernami, s osmibokou věží vyrůstající  
z čtvercového půdorysu a uzavřenou barokní 
kopulí s lucernou. 

Pozdně barokní hřbitovní kaple sv. Kříže  
z poloviny 18. stol.

Zřícenina paláce (16. - 19. stol.) sídla rodu 
Gaschinů, která se nachází poblíž farního 
kostela.

D. Fleszer

Městská radnice, postavená v roce 1866 
je vlastně jedinou stavbou, která zbyla  
z předválečné zástavby náměstí, která v době 
vojenských aktivit Rudé armády byla zcela 
zničena. Na místě vypálených činžovních  
domů byly postavené panelové domy,  
a v osmdesátých letech 20. století dostavěno 
nové levé křídlo radnice. V budově dnes sídli 
městský úřad.

Socha sv. Floriána 
z pol. 18. stol., 
která se nachází 
v sousedství 
náměstí.

Barokní náboženská skulptura z  1. pol. 18. stol. 
s výjevem navštívení Panny Marie v horní části 
skulptury umístěné uprostřed náměstí.

Klášterní kostel Tří králů z pol. 18. stol. 

  



Historický se obec nachází na tzv. polských 
Moravách, tj. na území někdejší olomoucké 
diecéze. Poprvé byla obec Crostolew zmíněna 
v roce 1377, kdy Ratibořsko a Opavské knížectví 
bylo rozděleno mezi potomky Mikuláše II. 
Objevovala se i později, jako Chrastelow (1434) 
nebo Krastillau (1743).

Lokalita je už od 10. stol. obydlená Slovany 
a její název pochází z moravštiny. Ve vesnici 
dlouhou dobu fungoval velký sádrovcový 
důl, který vznikl v miocénu a byl využíván až 
do roku 1972. Na polích v okolí Dzierżysławia 
studenti Jagellonské univerzity z Krakowa 

vedou archeologické vykopávky. 
V srpnu r. 2000 zde archeologové nalezli 
první v Polsku obydlenou osadu lidu 
magdalénské kultury starou asi 12 tis. let. Za 
zmínku stojí nalezení dvou hematitových 
figurek Venuše.  

CHRÓŚCIELÓW

DZIERŻYSŁAW



Kostel sv. Bartoloměje z 15. století 
byl poprvé zmíněn v roce 1483. 
Během třicetileté války v roce 1641 
shořel. Původní kostel byl orientovanou stavbou. 
Poslední přestavba v roce 1936 významně ovlivnila 
vzhled kostela. Ponecháno věž se vstupními 
dveřmi a presbyterium, které nyní tvoří boční kapli,  
a budova byla rozšířena do šířky, čímž vytvořila 
vstup na severní straně a nové presbyterium nyní 
směřuje na jih. Původní vstup skrz věž je nyní 
bočním vchodem. Kostel byl opět zničen během  
2. světové války.

Přírodní rezervace Sádrová hora poblíž měs-
ta Ketř – byla zřízena vyhláškou Ministerstva 
lesnictví a dřevařského průmyslu ze dne 24. 
prosince 1957 pro dochování přírodní lokality 
stepní flóry, která se v této části země často 
nevyskytuje. Rezervace vznikla na jižním sva-
hu Sádrové hory, kde v letech 1812 – 1972 pro-
bíhala důlní těžba sádry – na území rezervace 
jsou stopy této hornické činnosti stále zřetelné. 
Plocha byla dvakrát zvětšována a dnes činí  
8,65 ha.
Území rezervace je místem výskytu vzác-

ných společenstev rostlin charakteristických 
pro porostlé květy stepi a osvětlené sluncem 
okraje lesa, mj. zvonek boloňský, kostřava wa-
lliská, oman srstnatý a oman vrbolistý,  pýr 
prostřední, snědek, pcháč panonský, lněnka 
lnolistá, divizna brunátná, řimbaba chocho-
ličnatá, bělozářka větevnatá, řebříček panon-
ský, černohlávek velkokvětý, prorostlík srpo-
vitý, mochna bílá, křivatec rolní, černýš luční.  
Už několik let je stále pozorována drvodělka 
fialová - druh teplomilné, černě zbarvené včely. 
Přilétá zde také za potravou vlha pestrá.  

Přírodní skvosty

Památky

K. Olszanowska-Kuńka



Památky

První zmínky o této lokalitě jsou z roku 1272, 
když olomoucký biskup koupil Kozłówki 
jako nájemnou vesnici. Tehdy se jmenovala 
„Cozluvky“, tedy „Malé kůzle“.

Malá vesnice v jihozápadní části gminy Kietrz, přes kterou 
protéká řeka Ostra. Dle tradice vesnice vznikla ve 12. stol. 
V letech 1540 - 1665 Ludmierzyce podlehly evangelickým 
vlivům (luteranismus byl zde vyznávaný nejdéle z celého 
okolí). Kolem roku 1910 zde existovala věznice. Silnicí, 
která vede do Pilszcza, táhl Jan III. Sobieski v roce 1683 se 
svými vojsky na Vídeň.

Kamenná socha Krista zhotovená Paulem Ondruschem z Głubczyc, 
 je umístěna na fasádě kostela.

Zabytki Památný kostelík sv. Anny.

Památky

Pomník „Ecce homo“ věnovaný dvěma 
bratřím, kteří se navzájem zabili v hádce  
o hranice svých polností. 

KOZŁÓWKI

LUDMIERZYCE



První písemná zmínka o vesnici je z roku 
1262. Na pahorku jižně od vsi stál kdysi 
zámek, a proto studna v úpatí pahorku byla 
nazvána „zámeckou“. V 19. stol. se ve vesnici 
nacházel lihovar, pivovar a také bažantnice.

Lípa malolistá z parku vedle kostela 
v Lubotyni, která byla vyhlášena 
památným stromem. Její odhadované 
stáří je 221 let, obvod kmene ve výšce 1,3 
m činí 551 cm, a dosahuje výšky 25 m.

Kostel Narození Panny Marie vznikl v roce 
1906 na místě původního kostela. 
Mohyly, které se nachází severně od 
Lubotyně, před bývalým statkem, vedle 
pískových dolů. Na starých mapách byly 

označovány jako „Schweden-Schanze”, tj. 
Švédské náspy.
Hrobka původních majitelů Lubotyně.

Památky

LUBOTYŃ

Přírodní skvosty



Vesnice byla poprvé zmíněna v ruské 
Ipatěvské kronice v roce 1253 jako hrad 
Nasile, kdy patřila českému Moravskému 
markrabství, později opavskému knížectví, 
které minimálně od konce 15. století bylo 
považované za část Horního Slezska.

Kostel Jakuba Staršího postaven v letech 
1882-1883. V letech 1951-53 byl znovu 
postaven po zkáze, která ho postihla u konce 
2. světové války, kdy došlo k téměř úplnému 
zničení této budovy.
Barokní palác s průčelím zdobeném ve 
slohu doby regentství, který byl postaven  
v roce 1730 Antoninem Jozefem Siedlnickým. 
Budova prošla rekonstrukcí kolem roku 1930, 
za dob jejího posledního předválečného 
majitele Urbana Ibrona.
Smírčí kříž z 14.-16. století – postaven  
z pískovce. Veškeré informace ohledně 
důvodu jeho postavení chybí.

Památky Památky

NASIEDLE

D. Fleszer



Vesnice, vedle které byly nalezeny stopy 
mnoha pravěkých obydlí. První písemná 
zmínka o vesnici je z roku 1234. Novou 
Cerekev postihly různé pohromy, jako vpád 
mongolských vojsk, husitů, velký požár v roce 
1641. Později majetek patřil hraběti Václavovi 

z Vrbna, po něm ho koupil Jiří Geszyna  
z Ketře, následně byl převzat do správy obce. 
Poblíž vesnice se vyskytují stopy mnoha 
pravěkých a raně středověkých obydlí. Nová 
Cerekev získala městská práva ve 13. století, 
ale o ně přišla před 2. světovou válkou.

Třípólový vlakový viadukt postavený  
v r. 1907, který je součástí bývalé vlakové linie 
Baborów – Opava přes Pilszcz. Poslední vlak 
po tomto viaduktu projel v roce 1996.
Pozdně barokní kostel s klasicistickými 
prvky sv. Petra a Pavla postaven v letech  
1783-1787. 
Zřícenina hřbitovního kostela Václava z roku 
1688. Na stěně budovy kostela je dochovaná 
památná náhrobní deska, mramorový 
nápisový epitaf Václava Cypriána z Vrbna  
s erbovou kartuší vyvedenou v reliéfu. 
Městský charakter zástavby s rozsáhlým 
čtyřbokým náměstím.

Památky

NOWA CEREKWIA



Vesnička se nachází na historické cestě, kterou v roce 1683 
táhl král Jan III. Sobieski na Vídeň. Na památku této historické 
události se v kostele Panny Marie nachází obraz, který toto 
tažení znázorňuje. V roce 1884 byl v okolí vesnice nalezen tzv. 
„poklad z Pilszcze“ pocházející z doby bronzové – náhrdelníky 
a náramky. 
Pilszcz je charakteristický velkým množstvím zeleně (stromy 
a vzácné či okrasné keře), nejpopulárnější je zde lípa. V lesích 
okolo vsi je také velké množství hřibů jako např. pýchavka 
obrovská, která je chráněná.

Gotickorenesanční chrám Matky Boží Pilszczanské z roku 
1593, ke kterému stále dochází poutníci. Kostel byl přestavěn 
a rozšířen v druhé polovině 18. století (východní část). 
Pětipatrová věž na půdorysu ve tvaru čtverce, a s posledním 
patrem dostavěném ve 17. století. - s osmihranném tvarem.

Dřevohliněné sýpky z 19. století. 

Lípa malolistá rostoucí v areálu 
sportovního hřiště v obci Pilszcz, 
která byla vyhlášena památným 
stromem. Obvod kmene ve výšce 
1,3 m činí 352 cm.

Památky Památky

Přírodní skvosty

PILSZCZ



Vesnice položená v lehce pahorkovité 
krajině. V roce 1260 se zde nacházela osada, 
o které pochází první písemná zmínka  
z roku 1335. Osada byla pravděpodobně 
obydlena lidmi, kteří sem přišli z Horních 
Franků. 
Podél cest vedoucích do Rozumic jsou 
vysázeny třešňové stromy.

Zřícenina evangelického kostela, který 
byl postaven v letech 1804 - 1807 na místě 
dřívějšího chrámu z roku 1403.

Dřevěný poschoďový špýchar.

Archeologické stanoviště z doby paleolitu 
s jedněmi z nejstarších stop přítomnosti 
člověka na polském území.

Přírodní rezervace Rozumice – se nachází 
na lesních pozemcích ve správě Národní-
ho lesního hospodářství Státní lesy Les-
ní správa Rudy Ratiborské. Zřízená v roce 
2000 k ochraně lesních porostů s přírod-
ními vlastnostmi a mnoha chráněnými  
a vzácnými druhy. V dnešní době její rozloha 
činí 93,10 ha. Leží na hranicích oblasti Nátura 
2000 Rozumický Les PLH160018. Lesní bio-
top, který podléhá ochraně v rámci rezerva-
ce je směsi dubohabřiny (na většině území), 
lužního lesa (v depresích, úvozech) a kyselé 
duboviny (na vyvýšeninách). Vyznačuje se 
dobrým zdravotním stavem, rozlišností dru-

Památky

hů a nenarušeným uspořádáním pater. Flóra 
rezervace je velmi pestrá. Vyskytuje se zde 
přibližně 200 druhů cévnatých rostlin, včet-
ně několika chráněných a mnoha vzácných. 
K nejzajímavějším rostlinným prvkům patří 
hvězdnatec zubatý, která v největším množ-
stvím se vyskytuje na vzdálených stanoviš-
tích na Těšínské pahorkatině, lilie zlatohlavá 
a ostřice hubená - druh z Polské knihy rostlin.

Přírodní skvosty

ROZUMICE

D. Fleszer

K. Olszanowska-Kuńka

K. Olszanowska-Kuńka

K. Olszanowska-Kuńka



V roce 1267 se objevuje první zmínka o obcí 
Rosensan, a následně v roce 1430 se objevuje 
název Rogosen. Ve vesnickém erbu je červená 
růže s dvěma listy. Během 2. světové války skrz 
Rogożany prošla fronta a zuřily zde prudké boje.

Vesnice je ze tří stran obklopena hranicemi 
České republiky. Dle legend vedla přes vesnici 
jantarová stezka. Ve znaku vesnice je znázorněný 
klíč ke špýcharu a radlice. Na území vesnice 
vede náboženskou činnost církev evangelická 
augšpurského vyznání a církev římskokatolická.

Evangelický kostel vysvěcen v roce 1873, funguje 
do dnes a přináleží k farnosti v Rybniku.

ROGOŻANY

ŚCIBORZYCE WIELKIE

Památky



Wojnowice se v roce 1294 jmenovaly 
Woianowicz, v 1377 Woinowicz. V roce 1945 
přes Wojnowice sedmkrát přešla válečná 
fronta, což způsobilo značné poškození 
vesnice. Většina domů se nehodila ani  
k rekonstrukcím.  

Kostel sv. Jozefa Dělníka, byl postaven evan-
gelíky v gotickém slohu. Během války byl 

Památky

zničen, a následně v roce 1949 ho převzala 
římskokatolická farnost a posléze obnovila.

Obec Ketř díky vysoké míře úrodnosti 
půdy na většině území je zemědělského 
charakteru. Tradice oslavování svátku sklizně 
lidově označovaného jako dožínky má 
předkřesťanské kořeny. V průběhu století se 

DOŽÍNKY

obřad měnil, i když některé prvky jsou stále 
stejné. Svátek sklizně slavený na konci žní má 
nejen náboženský význam, ale také lidový, 
je příležitosti k široce chápané integraci 
obyvatelstva během společné zábavy  
a při různých soutěžích (soutěž o nejhezčí 
dožínkovou korunu, soutěž o nejkrásněji 
vyzdobený pozemek), které jsou nedílnou 
součástí oslav konce sklizně.

ROGOŻANY

WOJNOWICE



A. Buch

Iniciativa jednoho obyvatele Ketře, který 
přišel s nápadem pořádání velké sportovní 
akce, vyšla vstříc rostoucímu zájmu o zdravý 
životní styl a zahrnovala využití sportu 
jako perfektního nástroje podporujícího 
sociální integraci jak v místním, tak i 
mezinárodním měřítku. Takto začal v roce 
2007 jedinečný pravidelný přeshraniční 

běh, který pořádaný společně polskou  
a českou stranou pod názvem „Půlmaraton 
Ketř & Rohov”, již se pevně zapsal do 
kalendáře sportovních akcí obce Ketř. 
S každým ročníkem přibývá zájemců  
o běh a pravidelně získávána ocenění  
a vyznamenání přispěla k propagaci obce 
Ketř na celostátní úrovní.  

M. Przybylski

M. Przybylski

A. Buch

KETR & ROHOV

>

POLMARATON





Ketř je město a obec ležící na Slezské nížině v jižní části 
Opolského vojvodství. Katastr obce hraničí se třemi obcemi  
v rámci hlubčického okresu tj.: Baborow, Branice, Hlubčice  
a skrz Velké Petrovice se Slezským krajem a šesti obcemi na území 
České Republiky. Ketř leží na jižním výběžku Opavské pahorkatiny 
na řece Troja - pravém přítoku Psiny, na historické obchodní cestě 
spojující Slezsko s českými zeměmi, ve vzdálenosti 20 km jihovýchodně 
od Hlubčic, 15 km jihozápadně od Ratiboře, 15 km severně od Opavy. 
Katastr obce zaujímá rozlohu 140 km2 a je rozdělen na 12 vesnic: Chrastelov, 
Dzierżysław, Kozłówki, Lubotyń, Ludmierzyce, Nová Cerekev, Násidle, Pilszcz, 
Rogożany, Rozumice, Ściborzyce Wielkie, Wojnowice.

Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, tel. 77/ 485 43 56

Arkadiusz Buch, Daniel Fleszer, Karolina Olszanowska-Kuńka, Mariusz Przybylski, 
Obal:  D. Fleszer, P. Wołoszyn.

Projekt „Prezentujemy Hluczyńsko i polskie gminy / Hlučínsko a polské gminy se představují” 
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu Polské Republiky
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