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Materiał ten wydało Stowarzyszenie Gmin Hlučínska przy wsparciu finan-
sowym Województwa Morawskośląskiego z programu „Pomoc w rewitaliza-
cji prowincji Województwa Morawskośląskiego“.
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Jesteście Państwo w podróży a obowiązki zaniosły Państwa na Śląsk? Czy może siedzicie Państwo w domowym 
zaciszu i planujecie swój wolny czas? Należy więc nasmarować rowery bądź też wsiąść do samochodu, auto-

busu czy pociągu, nastawić swego GPS`a, przyjechać i zajrzeć do nas.  Hlučínsko to ciekawy i charakterystyczny 
region, który ma Pańtwu wiele do zaoferowania.

Hlučínsko to malowniczy region, który znajduje się między rzekami Opawą i Odrą w pobliżu miast Opawy 
i Ostrawy oraz granicy z Polską. Jest to region rozległych łanów, zielonych lasów i zbiorników wodnych szczycą-
cy się nie tylko swymi bogactwami naturalnymi, ale także ogromem zabytków kultury, szeroką paletą ciekawos-
tek architektonicznych i rzemieślniczych, tradycyjnym folklorem, gościnnością i przyjaznym duchem. 

Ciekawi Państwa historia? Chętnie odkrywacie wzajemnie się przeplatające wydażenia historyczne i pozna-
jecie znanych i ciekawych ludzi? Hlučínsko proponuje Państwu odwiedzenie zamków i ciekawych wystaw, 

muzeów i wielu innych miejsc, które odkryją przed Państwem dzieje tego regionu. 

Pierwotnie gotycki zamek z początku XVI wieku, dziś jest jednopiętrowym, trzyskrzydłowym budynkiem 
w którym znajduje się Muzeum Hlučínská, które prezentuje historię miasta Hlučín a także całego regionu w jego 
granicach historycznych.

Pierwotną budowę zamku, w miejscu, gdzie do dzisiejszego dnia stoi, możemy datować na lata 1649 – 1662, 
w latach 1721 – 1728 był przebudowany w duchu szczytowego baroku. W roku 1937 wybuchł na zamku rozle-
gły pożar a jego ślady były zatarte całościową renowacją, która dobiegła końca dopiero w roku 1970.  Muzeum 
zamkowe mieści dwie ekspozycje stałe: mniejszą, która prezentuje życie ludu wiejskiego na Hlučínsku w XIX 
wieku, jej częścią są także odrestaurowane chorągwie z początku XIX wieku; większa ekspozycja w pozostałych 
komnatach przedstawia życie właścicieli zamku z rodu Eichendorffów w XVIII wieku. Tylne skrzydło zamyka 
kaplica zamkowa św. Archanioła Michała z roku 1662 z unikalnymi barokowymi zdobieniami z lat 1727 – 1730. 
Wokół zamku rozpościera się 19hektarowy park w stylu angielskim. Część parku służy jako dziewięciodołkowe 
pole golfowe.

Region Hlučínsko jest szczególny swą charak-
terystyką historyczną i krajobrazową, które 

kształtowały się w ciągu kilku stuleci. Do 1742 r. 
było częścią Korony Czeskiej po wojnie prusko-au-
striackiej, w wyniku podpisania pokoju wrocław-
skiego, Hlučínsko stało się wraz z całym terytorium 
Śląska częścią Prus. Wydarzenie to miało wielki 
wpływ na późniejszy historyczny, etniczny i ję-
zykowy rozwój regionu. Po zakończeniu I wojny 

Adres:  Zámecká 4, Hlučín
Otwarte:  od poniedziałku do piątku 
w godz.:  8:00 – 12:30 i 13:00 – 17:00.
 Sobota i niedziela  
w godz.:   9:00 – 11:30 i 14:00 – 17:00.
Kontakt:  595 041 337, 
 www.muzeum.hlucin.com
GPS: 49°53‘47.17“N, 18°11‘6.77“E

Adres:  Alejní 24, Kravaře
Otwarte:  w okresie od kwietnia do paździer-
nika, od wtorku do niedzieli w godzinach 
 9:00 -11:00 i 13:00 - 16:00.
Kontakt:  553 671 201, 
 www.kravare.cz
GPS: 49°55‘43.47“N,17°59‘56.98“E

PRZEZ HLUČÍNSKO ZA HISTORIĄ I POZNAWANIEM

Witajcie na Hlučínsku

Trochę informacji o Hlučínsku

Hlučín: Zamek/muzeum

Kravaře: Zamek/muzeum

światowej, w wyniku decyzji podjętych na paryskiej 
Konferencji Pokojowej, było Hlučínsko czyli połu-
dniowa część pierwotnego powiatu raciborskiego, 
od lutego 1920r.,  przyznane Czechosłowacji. W 
wyniku długoterminowego rozwoju historycznego 
tego obszaru w 1938r. region był włączony do Rze-
szy Niemieckiej. Od 1945 r. Hlučínsko jest ponow-
nie częścią Republiki Czeskiej, choć jest swoistym 
fenomenem etnicznym i kulturowym. 



W roku 1754 Velké Hoštice kupił Ignacy Dominik hra-
bia Chorýnský z Ledské, który na miejscu starego dwo-
ru szlacheckiego wybudował, w latach 60-tych XVIII 
wieku, nowy, późnobarokowy zamek z bogatymi ro-
kokowymi zdobieniami, według planów ostrawskiego 
budowniczego Jakuba Panka. Dziś zjaduje się w zamku 
wystawa archeologiczna a w piwnicach zamku jest wi-
noteka. Zamek jest otoczony przepięknym parkiem.

Barokowy zamek z wczesnobarokowym portalem był 
wybudowany w latach 1724 – 1748. Po całościowej re-
konstrukcji zamek stał się siedzibą Urzędu Gminnego.

Zachowane, stosunkowo wielkie umocnienia, pozostałość 
po średniowiecznym gródku znajduje się w Panském lesie 
na prawo od szosy Závada - Bohuslavice. Rdzeń umoc-
nień ma rozmiary 26 na 22m, pierwszy okop ma sze-
rokość 14m przy szczycie a 2m na dnie a drugi 10m na 
szczycie a 1,5m przy dnie.

Unikatowy system obronny jest niepowtarzalnym 
i wyjątkowym w skali europejskiej zabytkiem techniki 
i budownictwa. Twierdza „Alej” jest najlepiej odnowi-
oną w Czechach palisadą dla piechoty a w jej skład 
wchodzą trzy duże i jedna mała twierdza. Uzbrojenie 
i wyposażenie jest autentyczne i pochodzi z roku 1938. 
Wszystkie obiekty są połączone ścieżką edukacyjną.

Wczesnobarokowy zamek z XVII w. polecił wybudować 
Jiří Lichnovský. W roku 1853 był dobudowany Dom 
kawalerów, który był przeznaczony dla gości. Zamek 
pełnił funkcję rezydencji myśliwskiej, gościem w nim 
był niemiecki cesarz Wilhelm II. W parku, w XIX wieku 
był wybudowany grobowiec książąt Lichnovskich. Od 
roku 1952 w zamku znajduje się ośrodek rehabilitacyjny. 
Wokół zamku jest park zamkowy o powierzchni 5,5ha.

Klasycystyczny zamek, w centralnym punkcie gminy, 
w skład którego wchodzą dwa obiekty. Rdzeń zamku 
pochodzi z XVI wieku a do niego był w XVII w. dobu-
dowany dwupiętrowy, barokowy budynek. Z pierwot-
nej twierdzy zachował się kamienny portal z roku 1498 
z herbem panów z Drahotuš. Częścią zamku jest kaplica 
zamkowa, która służy jako lapidarium. Zamek otoczony 
jest angielskim parkiem o powierzchni 1,7 ha. Ostatnia 
wielka przebudowa zamku miała miejsce w 1924 roku. W 
zamku są wystawione insygnia cechowe a także oryginal-
ne, barokowe figury Niepokalanej oraz św. Jana Nepomu-
cena. W parku znajduje się pomnik Cypriálna Lelka, który 
swoje życie poświęcił budzeniu samoświadomości narodu 
śląskiego. Dziś zamek jest siedzibą Urzędu Miejskiego.

Muzeum górnictwa w Ostrawie - Petřkovicích jest najwięks-
zym górniczym skansenem w Czechach. Na powierzchni 
wzniesienia Landek widoczne są słoje węgla kamiennego. 
Tutaj była znaleziona słynna Landecka Wenus. Muzeum 
prezentuje techniki wydobycia węgla a także ekspozycje 
wewnętrzne poświęcone historii górnictwa węgla kamienne-
go. Tutaj znajduje się także centrum sportów linowych.

Trójskrzydłowy zamek w klasycystycznym a części-
owo neobarokowym stylu wybudowany na miejscu 
pierwotnej renesansowej twierdzy. W parku znajduje 
się pawilon nazywany Zameczkiem Łowieckim, Švý-
cárna oraz basen z posągami. Aktualnie służy jako si-
edziba szkoły a park jest polem golfowym.

Adres:  Zámecká 1, Šilheřovice
Kontakt:  www.silherovice.cz
GPS:  49°55‘34.59“N,18°16‘28.91“E

Adres:  Zámecká 195, Velké Hoštice
Kontakt:  www.hostice.cz
GPS:  49° 55‘ 60.00“N, 17° 58‘ 20.00“ E

Adres:  Hlučínská 95/3, Bolatice
Kontakt:  www.bolatice.cz
GPS:  49°57‘8.3“N,18°4‘52.98“E

Adres:  Závada
Kontakt:  www.zavada.cz
GPS:  49° 57‘ 01.86“N; 18° 10‘ 20.38“

Adres:  Hlučín-Darkovičky
Otwarto: od kwietnia do października w czwartki i piątki w 
godz.: 9:00 – 15:30 a w soboty i niedziele w godz.: 11:00 – 
17:00; w lipcu i sierpniu od wtorku do piątku w godz.: 9:00 
– 17:00 a w soboty i w niedziele w godz.: 11:00 – 17:00. 
Kontakt:  595 051 110, www.szmo.cz
GPS:  49°55‘31.48“N,18°13‘15.26“E

Adres:  Chuchelná
Kontakt:  www.chuchelna.com
GPS:  49°59‘17.19“N,18°7‘4.19“E

Adres:  Hájecká Str. 65, Dolní Benešov
Kontakt:  www.dolnibenesov.cz
GPS:  49°55‘1.05“N,18°6‘55.71“E

Adres: Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice
Otwarto: - ekspozycje: od poniedziałku do piąt-
ku w godz.: 9:00 -18:00. - teren wokół muzeum: 
cały tydzień w godz.: 9:00 -19:30.
Kontakt: 596 131 803, www.muzeumokd.cz
GPS:  49°51‘59.11“N,18°15‘41.27“E

Velké Hoštice: Zamek 

Dolní Benešov: Zamek

Bolatice: Zamek

Chuchelná: Zamek Lichnowskich

Šilheřovice: Zamek

Muzeum OKD w Ostrawie - Petřkovicích

Gródek Závada („Švédské šance“)

Teren czechosłowackich fortyfikacji w Hlučíně - Darkovičkách



W całym regionie Hlučínsko znajduje się pokaźna 
liczba ważnych obiektów sakralnych a wiele z nich 
jest zabytkami podlegającymi ochronie państwa. Do 
tej kategorii zaliczają się na przykład kościół Na-
jświętszej Trójcy w Bohuslavicích (XVIII w.), koś-
ciół św. Stanisława w Bolaticích (XVIII w.), kościół 
św. Marcina w Dolním Benešovie (XVIII w.), kościół 
św. Jana Chrzciciela w Hlučíně (XVI w.), drewniany 

Skansen był wybudowany w roku 2002 i jest wy-
jątkową ekspozycją pokazująca życie na wsi sprzed 
siedemdziesięciu lat. Goście mogą tutaj obejrzeć 
mieszkalne częsci domu (izbę, kuchnię, pokój dla 
służącej), pralnię, stajnię, oborę, spichlerz... W ko-
lejnych dwóch pomieszczeniach, w szopie i stodole, 
można się zapoznać z narzędziami rzemieślniczymi, 
maszynami rolniczymi i innymi urządzeniami używa-
nymi w domu i przy pracy w gospodarstwie. 
W skansenie, oprócz możliwości zwiedzania, mają 
także miejsce różne wydażenia kulturalne o charak-
terze ludowym.

W regionie Hlučínsko znajduje się wiele cie-
kawych przykładów architektury ludowej, 

które przedstawiają historię i życie mieszkańców 
regionu w przeszłości. Przykładem może być go-
spodarstwo rolne z XIX w. w Rohově, chata 
drewniana w Markvartovicích czy spichlerze, 
które można zobaczyć na przykład w Rohově, 
Chuchelné, Kobeřicích czy Strahovicích.

Adres:  ul. Svobody, Bolatice
Otwarte: - w czerwcu: niedziela w godz.: 
14:00 – 18:00 - w lipcu i sierpniu: sobota 
i niedziela w godz.: 14:00 – 18:00 - we wr-
ześniu: niedziela w godz.: 14:00 – 18:00.
Kontakt:  553 654 999, www.bolatice.cz
GPS:  49°57‘8.98“N,18°5‘4.3“E

PRZEZ HLUČÍNSKO ZA FOLKLOREMBudynki sakralne

Bohuslavice

Drewniany kościół w Hněvošicích Darkovice

Bolatice Dolní BenešovSudice

Hlučín

Oldřišov Píšť

Ludgeřovice Štěpánkovice

Třebom

MarkvartoviceKravaře

Velké Hoštice

Kozmice

Skansen rzemiosła i tradycji ludowych Bolatice

Architektura ludowa

W regionie Hlučínsko corocznie odbywa się wielka ilość uroczystości lu-
dowych a wiele z nich ma długoletnią tradycję. Dożynki się świętuje na 
przykład w Bolaticicích, Dolním Benešově czy Hati. Tradycyjne odpus-
ty odbywają się w Píšti, Kravařích, Kobeřicích, Sudicích a kiermasze 

(rocznica poświecenia kościoła parafialnego) v Dolním Benešovie i 
Hlučínie.

We Lhotce, która jest teraz dzielnicą Ostrawy odbywa się tra-
dycyjne „Gonienie Króla”, które jest pamiątką domniemanej 
gonitwy i dopadnięcia króla szwedzkiego w czasach wojny 
trzydziestoletniej. Swoją tradycję ma także festiwal folklo-
rystyczny „KOLAJA“, który odbywa się w Hati i jest pr-
zeglądem twórczości zespołów folklorystycznych nie tylko 
z regionu Hlučínsko. Aktualne informacje o poszczególnych 
wydażeniach znajdziecie Państwo na portalu www.hlucinsko.
eu. Zapraszamy serdecznie na nasze uroczystości i nie zapo-
mnijcie, podczas nich, spróbować wyśmienitych hlučínskich 
kołaczy!

Uroczystości ludowe

Služovice

Kaplica v Malých Hošticích

Chuchelná

kościół św. Piotra i Pawła w Hněvošicích (XVIII.), 
kościół św. Mikołaja w Ludgeřovicích (XX w.), koś-
ciół Narodzenia NMP w Oldřišově (XVII w.), kości-
ół św. Wawrzyńca w Píšti (XVIII w.) – sanktuarium 
maryjne, kościół św. Jana Chrzciciela w Sudicích 
(XX w.), kościół św. Jerzego w Třebomi (XVIII w.), 
kościół św. Jana Chrzciciela w Velkých Hošticích 
(XVIII w.) jak i wiele innych.



Pole golfowe w Kravařích jest ze smakiem wbudowane 
w angielski park wokół barokowego zamku a stuletnie dr-
zewa i wodne toki tworzą jego niepowtarzalną atmosferę. 
W chwili obecnej pole golfofe jest rozszerzane z pierot-
nych dziewięciu dołków na pole osiemnastodołkowe, 
przeznaczone nie tylko dla profesionalistów, ale także dla 
tych, którzy chcą spróbować swych sił w golfie.

Wznieście się Państwo, choć na chwilę, do nieba i spó-
jrzcie z góry na piekno Hlučínska... To miejsce proponu-
je Państwu loty widokowe czy skoki ze spadochronem. 
Skoki te obdywają się na spadochronach treningowych 
typu „skrzydło” z automatycznym otwarciem spado-
chronu, z wysokości 1100 – 1200m nad ziemią.

Park Golf Club jest jednym z najpiękniejszych pól gol-
fowych w Czechach. Osiemnastodołkowe pole golfowe 
znajduje się w parku zamkowym. Na tym polu odbywa 
się wiele ważnych zawodów golfowych. Pierwszy turniej 
golfowy odbył się tutaj w roku 1970.

Hlučínsko propnuje Państwu dobrą bazę golfową.

Adres:  Alejní 26, Kravaře
Otwarte od kwietnia do października w godz.: 
8:00 - 20:30.
Kontakt:  553 673 202, www.golf-kravare.cz
GPS:  49°55‘44.02“N,17°59‘57.19“E

Adres:  Dolní Benešov - letiště Zábřeh
Otwarte: od kwietnia do października w soboty, 
niedziele i święta państwowe. 
Kontakt:  553 655 077, www.lkza.cz
GPS:  49°55‘41.99“N,18°4‘41.99“E

Adres:  Dolní 412, Šilheřovice
Otwarte w godz.: 8:00 – 20:00.
Kontakt:  595 054 144, www.golf-ostrava.cz
GPS:  49°55‘44.16“N,18°16‘51.63“E

PRZEZ HLUČÍNSKO PO SPORT I ZABAWĘ    

Zamkowy klub golfowy Kravaře

Park Golf Club Šilheřovice 

Lotnisko sportowe Dolní Benešov – Zábřeh

Chcecie wypróbować Państwo swoją odwagę i zręcz-
ność w centrum linowym? Jedno z nich czeka na 
Państwa na wzniesieniu Landek w Ostrawie - Petřko-
vicích. Ciekawe i zróżnicowane programy które propo-
nuje Centrum linowe PROUD w Ostrawie są przezna-
czone szerokiemu spektrum odbiorców np. studenci 
czy rodziny z dziećmi.  Podczas nich możecie Pańswto 
pokonywać bardzo zróżnicowane przeszkody linowe.

Adres:  Pod Landekem 64, Ostrava – Petřkovice
Otwarte od kwietnia do listopadu, przez cały tydzień 
w godz. 8:00 – 18:00.
Kontakt:  596 131 953, 
www.lanovecentrum.cz/ostrava
GPS: 49°51‘59.11“N,18°15‘41.27“E

Centrum Linowe PROUD w Ostrawie - Petřkovicích

Buly Arena otwiera przed Państwem lodowisko, halę 
tenisową, tor bowlingowy, saunę, fitness oraz hotel 
z restauracją. Wspólnie z Centrum Aktywności Ru-
chowej w którym znajduje się kryty świat wodny, 
Buly Arena jest świetnym miejscem aktywności spor-
towej i rekreacji.

Adresa:  Kostelní 2061/28a, Kravaře
Otwarte w godz.: 8:00 – 23:00.
Kontakt:  553 653 937, www.bulyarena.cz
GPS:  49°55‘59.46“N, 18°1‘49.60“E

Buly Arena w Kravařích



Najpiękniejszy widok na Hlučínsko jest z siodła konia... Dajcie się, Państwo, przekonać o tym podczas wizyty 
w niektórych miejscowych stadninach czy na maneżach.

Pierwotny patrymonialny dwór był tutaj wybudowa-
ny w roku 1818. Wyśmienite konie z tej stadniny stale 
zajmują przednie miejsca w wielu zawodach. Stadni-
na jest znana z chodowli uszlachetnionego konia tra-
keńskiego. Chodowle tych koni jest niewiele a Alber-
tovec osiągnął w tej dziedzinie światową sławę.

Hala jest wyposażona we wszystko, co jest konieczne do 
organizacji regularnych zawodów w takich dyscyplinach 
jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna oraz halowa piłka 
nożna. Do dyspozycji jest także bowling, sauna i solarium.

Stara chata myśliwska rodziny Rothchildów z roku 1896 
z farmą pstrągów, znajduje się ok. 1km za wsią Bělá w 
kierunku wsi Závada. Goście mogą się tutaj rozsmako-
wać w rybich specjałach, istnieje także możliwość wy-
pożyczenia wędki i samodzielnego wyłowienia pstrąga.

Na największym w naszym regionie jeziorze Nezmar 
w Dolním Benešově co rok w październiku i listopadzie 
organizowane są tradycyjne już wyłowy, które są dla ws-
zystkich otwarte i każdy może sobie kupić specjały z ryb.

Hlučínsko oferuje również szereg lokalnych spec-
jałów. Oprócz słynnych hlučínských kołaczy możecie 
się Państwo rozsmakować we fantastycznych pieczo-
nych golonkach, które będą dla Państwa przygotowa-
ne na przykład w restauracji u Komárků w Rohově z 
wnętrzem z lat trzydziestych minionego wieku, gdzie 
ten smakołyk przygotowywany jest w specjalnie w 
tym celu postawionym piecu.

Obszerny kompleks sportów wodnych znajduje się 
na brzegu naturalnego jeziora o powierzchni 140 ha, 
wokół którego są trawiaste plaże. Możliwa jest tutaj 
kąpiel jak również sporty wodne czy plażowe (wind-
surfing, siatkówka plażowa, wypożyczalnia łódek 
i rowerów wodnych, narty wodne, tenis, siatkówka, 
piłka nożna, minigolf). Znajdziecie tutaj Państwo 
także wyśmienite warunki do wędkowania.

Ranczo dziecięce na obszarze o powierzchni 12,4ha, 
odbywają sie tutaj zajęcia hipoterapeutyczne skoncen-
trowane na leczenie niektórych chorób jak również 
jazdy rekondycyjne dla szerokiej publiczności.

Spokój, spławik poskakujący po powierzchni wody, chwyci się, czy nie chwyci...? Wierzymy, że Państwa 
„chwyci” propozycja rajów wędkarskich, które udostępnia nasz region, na przykład w okolicy Bohuslavic, 

Ludgeřovic, Dolního Benešova czy Hlučína.

Słońce grzeje a Państwo już jesteście, w swojej rowerowej, pieszej czy samochodowej wędrówce przez 
Hlučínsko, zmęczeni... A może by tak kąpiel? Hlučínsko proponuje Państwu wiele okazji, gdzie możecie 

Państwo, choćby na chwilkę się zanurzyć i odpocząć sobie.

Więcej możliwości jazdy konnej można znaleźć w 
Stadninie Bělá, w klubie jeździeckim Červánek w 
Hati bądź też w klubie jeździeckim w Šilheřovicích. 
Chowem koni zajmują się także w Markvartovicích 
a także w stadninie Amona v Bolaticích - Borové.

Adres: Celní 1, Hlučín
Kontakt:  595 043 033, www.drh.ic.cz
GPS:  49°53‘40.52“N,18°10‘56.51“E

Adres:  Bělá
Otwarte od maja do września w soboty, niedzi-
ele i święta państwowe.
Kontakt:  553 650 161
GPS:  49°58‘17“N,18°8‘46“E

Adres:  Albertovec 297, Štěpánkovice
Kontakt:  553 654 774, www.albertovec.cz
GPS:  49°57‘54.75“N,18°3‘56.81“E

Adres:  Tyršova 5, 748 01 Hlučín
Kontakt:  595 043 677, www.sra-hlucin.cz
GPS:  49°53‘58.94“N; 18°11‘37.89“E

Adres:  Hlučín
Otwarte w godz.: 8:00 – 19:00.
Kontakt:  595 041 311, www.sra-hlucin.cz
GPS:  49°53‘47.79“N,18°10‘8.9“E

PRZEZ HLUČÍNSKO NA KONIU

PRZEZ HLUČÍNSKO NA RYBY I MIEJSCOWE SPECJAŁY

PRZEZ HLUČÍNSKO NAD WODĘ

Hala sportowa Hlučín

Stadnina Albertovec – Štěpánkovice  

Ranczo dziecięce Hlučín

Gajówka u Chmelíka – farma pstrągów w Bělé

Ośrodek sportowo-rekreacyjny  - jezioro Hlučínské

Centrum sportowo-rekreacyjne oddaje do Państwa 
dyspozycji dwa tory bowlingowe, squash, fitness 
a także restaurację z ogródkiem.

Adres:  Svobody 82, Dolní Benešov
Kontakt:  724 330 801 
GPS:  49°55‘10.36“N; 18°6‘51.14“E

Restauracja Sport – centrum sportowo-rekreacyjne w Dolním Benešovie



Ośrodek sportowo-rekreacyjny w skład którego wchodzą: 
basen 30x25m, basen dla osób niepływających 15x25m, 
brodzik dla dzieci 5x10m. Isnieje tu także możliwość nocnej 
kąpieli. Do dyspozycji Państwa są oddane boisko do siat-
kówki plażowej, do siatkówki klasycznej, siatkonogi, kręgle 
rosyjskie, krykiet, petanque, tenis stołowy, badminton, soft 
tenis. W ośrodku jest także sauna, fitness centrum, wypożyc-
zalnia rowerów, restauracja jak również możliwość noclegu.

Kryty świat wodny w którym znajduje się zjeżdżalnia 
wodna o długości 64 metrów, dwa dwudziestopięcio-
metrowe tory pływackie, trzy baseny dla dzieci, kąpiel 
perełkowa, stół do masażu, grzyb wodny oraz sztucz-
na rwąca rzeka. Do dyspozycji jest także sauna i ka-
bina parowa. Bezpośerednia bliskość kompleksu Buly 
Arena daje możliwość uprawiania innych sportów jak 
również noclegu czy posiłku.

W zachodniej części wsi znajduje się ośrodek sportowo-
rekreacyjny s naturalnym kąpieliskiem. W ośrodku zna-
jduje się mniejszy kompleks sportowy z boiskiem do si-
atkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci oraz restauracja. 
Przed kąpieliskiem znajduje się głaz narzutowy.

Pierwotny zbironik przeciwpożarowy przebudowany 
na kąpielisko.

Znajduje się we wschodniej części gminy na trasie do 
Hati obok rezerwatu przyrody Dařanec.

Rezerwat przyrody – las dębowo-grabowy z krzewi-
astym piętrem i bogactą florą karpacką. Rezerwat był 
ustanowiony w roku 1969 na powierzchni 68ha. Charak-
teryzuje się karpacką florą lasu nizinnego. Szczególnie 
wiosną kwitną tutaj pierwiosnki, sasanki, przylaszczki, 
w niektórych miejscach można tutaj znaleźć wawrzynki, 
konwalie, lilie złotogłowe, obuwniki pospolite, cieszyni-
anki wiosenne czy kruszczyk szerokolistny.

Sportowo – rekreacyjny ośrodek z kąpieliskiem w gmi-
nie Píšť umożliwia przyjemne spędzenie wolnego czasu. 
Znajduje się w nim dobrze utrzymana przestrzeń trawi-
asta, korty tenisowe i oświetlony minigolf. W sąsied-
ztwie kąpieliska jest boisko klubu piłkarskiego SLAVIA 
Píšť a także boisko ze sztuczną nawierzchnią do wszyst-
kich sportów, w których używa się piłki. Częścią skła-
dową ośrodka jest także znana stumetrowa strzelnica.

Rezerwat przyrody – łąki bagienne ze szczególnymi 
skupiskami roślin bagiennych był ustanowiony w roku 
1973 a w roku 1997  był rozszerzony na dzisiejszych 
375,70ha. Rezerwat przyrody tworzy unikatowy kom-
pleks mokradeł i łąk z pozostałościami regularnie 
zatapianych, ślepych i martych ramion rzecznych w 
dolinie rzeki Opavy.

Adres:  Ke koupališti  Str. 630, Bolatice
Otwarte w godz.: 9:00 - 19:00
Kontakt:  553 655 188, www.penzionbolatice.net
GPS:  49°57‘4.9“N; 18°5‘1“E

Adres:  Kostelní 28a, Kravaře
Otwarto: od poniedziałku do piątku w godz.: 14:00 
– 21:00, w sobotę i niedzielę w godz. 8:00 – 21:00. 
Kontakt:  553 777 911, 739 456 723
 www.kravare.cz
GPS:  49°55‘59.46“N, 18°1‘49.60“E

Adres:  Darkovice
Otwarte v godz:  9.30 - 22 Uhr
Kontakt:  595 051 105, 732 218 274
GPS:  49°56‘13.68“N; 18°12‘56.42“E

Adres:  Chlebičov
Kontakt:  www.chlebicov.com
GPS:  49°57‘26.22“N; 17°58‘16.9“E

Adres:  Hněvošice
Kontakt:  www.hnevosice.cz
GPS:  50°0‘1.51“N,18°0‘1.89“E

Adres:  Vřesina u Hlučína
Kontakt:  595 031 103
GPS:  49°56‘57.38“N; 18°12‘16.55“E

Adres:  Dolní Benešov, Kravaře - Kouty
Kontakt:  www.dolnibenesov.cz
GPS:  49°55‘12.99“N,18°4‘34.29“E

Adres:  Píšť 531
Otwarte:  od godz. 9:30 do 19:00
Kontakt:  595 055 943, www.pist.cz/koupaliste/
GPS:  49°58‘35.23“N,18°11‘9.22“E

POZNAJEMY PRZYRODĘ HLUČÍNSKA

Kąpielisko Bolatice

Centrum aktywności ruchowej Kravaře

Kąpielisko naturalne Darkovice

Kąpielisko Chlebičov

Kąpielisko Píšť z ośrodkiem sportowym i minigolfem

Kąpielisko naturalne Vřesina u Hlučína

Koutské i Zábřežské łąki

Hněvošický gaj



Państwowy rezerwat przyrody – las liściasty miesza-
ny z przewagą dębów, grabów i lip o powierzchni 33 
hektarów. V roku 1992 było tutaj identyfikowanych 28 
rodzajów mchów. Rezerwat Dařanec rozciąga się na 
lekko pofałdowanym terenie, dlatego jest doskonałym 
miejscem spacerowym.

Oznaczona trasa, o długości ok. 6km, zaczyna się 
i kończy w Bolaticích na Borové a zwiedzający mogą 
przejść przez las, zatrzymać się w dwóch miejscach 
odpoczynku a przy jednym z nich spojrzeć na źródło 
potoku Zbojnička. Podczas spaceru, dzięki tabliczkom, 
mogą się zapoznać z florą i fauną tego lasu.

Aktualne informacje dotyczące możliwości noclegu i restauracjach znajdują się na portalu www.hlucinsko.eu.

Adres:  Vřesina u Hlučína
Kontakt:  www.vresina-u-hlucina.cz
GPS:  49°57‘30.72“N,18°11‘44.37“E

Adres:  Bolatice
Kontakt:  www.bolatice.cz
GPS:  49°57‘37.68“N; 18°6‘33.58“E

Adresa:  Kobeřice
Kontakt:  www.gypstrend.cz
GPS:  49°59‘59.18“N,18°2‘8.46“E

Unterkunft und Gaststätten in der Region Hlučín

CENTRA  INFORMACYJNE

Rezerwat przyrody Dařanec

Ścieżka edukacyjna Chuchelenský les 

Adres:  Opavská 62, Kravaře
Kontakt:  553 671 827, www.i-kravare.info
GPS:  49°55‘58.59“N,18°0‘56.08“E

Centrum Informacyjne Kravaře

Adres:  Zámecká 4, Hlučín
Kontakt:  595 041 617, www.ic.hlucin.com
GPS:  49°53‘47.18“N,18°11‘6.74“E 

Centrum Informacyjne Hlučín

Adres:  Horní náměstí 67, 746 26 Opava
Kontakt:  553 756 143, www.infocentrum.opava.cz
GPS:  49°56‘19.35“N,17°54‘10.4“E

Miejskie Centrum Informacyjne Opava

Adres:  Jurečkova 12, Ostrava, (Ostrava – centrum)
Kontakt:  596 123 913
GPS:  49°50‘3.88“N,18°17‘13.99“E

Ostrawski Serwis Informacyjny

Wapieńcowa kopalnia odkrywkowa w Kobeřicach

Szczegółowe informa-
cje a także materiały 
popagacyjne o regione 
Hlučínsko a także 
mapy można dostać 
w następujących 
centrach
informacyjnych:

Zabytek przyrody – przeważnie dębowo-sosnowy las 
z gnieździskami czapli siwej.

Adres:  Píšť
Kontakt:  www.pist.cz
GPS:  49°58‘57.15“N,18°9‘59.8“E

Zabytek przyrody Hranečník 

Rezerwat przyrody – las bukowy, typowy dla niziny 
oderskiej.

Adresa:  Šilheřovice
Kontakt:  www.silherovice.cz
GPS:  49°54‘1.02“N,18°16‘21.32“E

Rezerwaty przyrody
Černý les u Šilheřovic I i II Łożysko wapieńcowe znajduje się w Kotlinie 

Opawskiej, która jest częścią Zapadliska Przedkar-
packiego. Kopalnia odkrywkowa koło Kobeřic byla 
otwarta w roku 1963 i działa do dziś.


