
  

 

1 1 RATIBOŘ (RACIBÓRZ) 

VELKÝ OKRUH ČESKO-POLSKÝM POHRANIČÍM VELKÝ OKRUH ČESKO-POLSKÝM POHRANIČÍM TĚŠÍN (CIESZYN) 

12 5 5 189 

Katowice – 96 km 

Městské informační centrum 
ul. Długa 2, 47-400 Racibórz 
E-mail: raciborz@slaskie.travel 

Ratiboř je je jedním z historických hlavních 
měst Horního Slezska s bohatým kultur- 
ně-historickým dědictvím. Skoro tisíciletá 
historie se podepsala na městu architekto- 
nickými i uměleckými památkami ze všech 
epoch. Řada zdejších turistických atraktivit, 
vč. zachovalého hradu (→ s. 40) s rozsáh- 
lou expozicí a přilehlým parkem, každoroč- 
ně přitahují zájem tisíců návštěvníků. 

Těšín se v roce 1920 rozdělil společně s Těšínským Slezskem mezi dva nově vzniklé stá- 
ty – Československo a Polsko. Řeka Olše od sebe oddělila Český Těšín a polský Cieszyn, 
přičemž architektonicky nejzajímavější části města včetně historického centra zůstaly 
Polsku. Město je symbolickým spojením obou zemí a národů. 

3 6 014 Víte, že…? Kolem roku 1290 kníže Přemysl I. nechal vystavět gotickou kapli, která byla zasvěcena anglickému mučedníkovi – sv. Tomáši Becketovi 
z Cantenbury. Jedná se o nejvzácnější objekt tohoto typu v Polsku. Je přirovnávána k slavné pařížské kapli, proto je nazyvána slezskou Sainte-Chapelle. Ostrava - 49 km 

Katowice - 106 km 

Informační centrum Těšín 
Rynek 1, 43-400 Cieszyn 
E-mail: cieszyn@slaskie.travel 
www.slaskcieszynski.travel 

CO MUSÍTE VIDĚT Víte, že…? Existuje legenda o založení města roku 810, kdy se měli u pramene setkat synové Leška 
III. – Bolko, Leško a Češko. Ti se ze svého setkání po dlouhé cestě tak radovali, že se zde rozhodli vystavět 
město Těšín. Na ratibořském náměstí 

můžete shlédnout gotic- 
ký farní kostel, renesanční 
baštu a barokní Mariánský 
sloup. V místním muzeu 
si kromě exponátů ma- 
pujících kulturní dědictví 
města můžete prohléd- 

Arboretum Moravské Brány 
1 

Arboretum se rozprostírá na ploše 35 ha. Může- 
te se těšit na minizoo, naučné a zdravotní stezky, 
a také na„Začarovanou zahradu“. 

CO MUSÍTE VIDĚT 
Na Zámecké hoře najdete jednu z nejdůležitějších polských památek, rotundu sv. Mikuláše 1 , která je 
vyobrazena na bankovce v hodnotě 20 zlotých. Na tomto místě můžete navštívit věž bývalého piastovského 
hradu ze 14. století, dnes sloužící jako vyhlídka. Hned vedle se nachází Zamek Cieszyn. Dominantou centra 
Těšína je novorenesanční radnice, jejíž obloučkový štít s hodinami se stal předlohou pro logo města. Za 
vidění stojí také novogotický kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, budova bývalé synagogy nebo 
Muzea Těšínska. K nejkrásnější části města patří ulice Przykopa, kde podél domů protéká potok Mlynó- 
wka, a proto se místu přezdívá Těšínské Benátky. 

1 
Vladislav (Wodzisław Śląski) 

25 km od Ratiboře – nout dokonce 
skou mumii 1 . 

i egypt- 
Vladislavské náměstí je od dob osídlení města ve 

3. století nejdůležitějším a jedním z největších ná- 1 
městí ve slezském vojvodství. Dominantou centra je 
palác Dietrichsteinů na místě původního zámku. Přírodní rezervace Łężczok 

– 6 km od Ratiboře Muzeum tiskařství Visla (Wisla) – 35 km od Těšína 
Hraniční meandry Odry 

Přírodní rezervace vznikla v roce 1957 za účelem ochrany 
multidruhového lužního lesa a bývalých ciasteriáckých 
chovných rybníků. Největší atrakcí Łężczoku jsou ptáci. 

Muzeum bylo založeno v roce 1996 pro uchování 
tradic tiskařství na Slezském Těšínsku. Ve sbírkách se 
nacházejí typografické stroje se sadou písmen, tiskař- 
ských matric, tiskařských lisů a knihařských zařízení. 

V městečku nedaleko Třince, jihovýchodním směrem 
od Těšína, se vydejte na prohlídku prezidentské 
rezidence. Po nezbytné vstupní kontrole se bude- 
te moci projít interiéry s unikátní soupravou nábytku 
a četnými grafikami polských umělců. 

– 25 km od Ratiboře 
Oblast zahrnuje část údolí Odry po obou stra- 
nách polsko-české hranice, od mostu v Chałup- 
kach k místu, kde se Olše vlévá do Odry. Jedná 
se o přirozeně meandrující úsek řeky spolu s říč- 
ním územím v podobě fragmentů lužní lesů, 
vrbových houštin, rákosí a mokřinových luk. 

O dalších 20 kilometrů jižněji se zastavte ve městečku 
Koniakow, kde se ve zdejší expozici dozvíte o proslulé 
krajkářské tradici. 

Víte, že…? Arcivévoda Bedřich Habsburský, 
zvaný markýz Gero, zde v původním loveckém 
zámečku hostil německého císaře Viléma II., pol- 
ního maršála Hindenburga nebo bulharského 
cara Ferdinanda. V roce 1927 zámeček shořel 
a nahradila jej tato avantgardní stavba. 

Rudy – 24 km od Ratiboře Głubczyce – 36 km od Ratiboře 
Za prohlídku zde stojí cisterciánský klášterní 
a zámkový komplex, který je obklopen krásnou 
přírodou chráněné krajinné oblasti. Jedinečný 
zážitek vám nabídne jízda úzkokolejkou nebo 
plavba na kánoích po řece Ruda. 

Je jedním z nejstarších měst ve Slezsku. Již ve druhé 
polovině 13. stol. bylo město obehnáno obrannými 
hradbami. Unikátním prvkem głubczyckého historic- 
kého městského jádra je náměstí ve tvaru čtvrtkruhu. PRAVIDELNÉ AKCE 

ČERVENEC PRAVIDELNÉ AKCE 
INTRO Festival, Ratiboř 
Reggae festival, Wodzisław Śląski 

KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC 
Kino na hranici, Těšín 
a Český Těšín 

Bez hranic, Těšín a Český Týden beskydské SRPEN Těšín – mezinárodní 
divadelní festival 

kultury, Visla 
a Jablunkově Lyski Rock Festival, Lyski 
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