
Aktivní dovolená 
Aktywny wypoczynek
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hlavní silnice 
szosa glówna

vedlejší silnice 
szosa boczna

železnice, zastávka 
kolej, stacja

města 
miasta

obce 
gminy

lesy 
lasy

jezera, řeky 
jeziora, rzeky

hranice státu 
granice państwa

hranice kraje
granice regiona

hraniční přechod 
przejście graniczne

turistický hraniční přechod 
turystyczne przejście 
graniczne

informační centrum 
informacja turystyczna

cykloturistika 
turystyka rowerowa
vodní turistika 
turystyka wodna
zimní sporty 
zimowe sporty

létání, parašutismus
latanie, spadochroniarstwo

sportovní areál 
areał sportowy

koupaliště 
kąpielisko, basen

Aktivní dovolená
Aktywny wypoczynek

pěší turistika 
turystyka piesza

houbaření 
grzybiarstwo

střelnice 
strzelnica

kemp 
kamping

Pěší turistika, houbaření 
V Prudniku (u vlakového nádraží) začíná hlavní a nejpěknější turis-
tická trasa Opavských hor (je značena červeně, délka 37 km). Její 
první část probíhá přes Lipy, Święconkę (Górę Kapliczną), Dębo-
wiec, górę Długotę i Nową Wieś do Pokrzywnej, druhá část přes 
Górę Zamkową (571 m) a Srebrną Kopę (785 m) na vrchol Bisku-
piej Kopy (889 m). Lesy Opavských hor jsou také lákadlem pro mi-
lovníky houbaření.

Turystyka piesza, grzybiarstwo 
W Prudniku (przy dworcu kolejowym) zaczyna się najpiękniejszy 
szlak turystyczny Gór Opawskich (znaczony kolorem czerwonym o 
długości 37 km). Jego pierwsza część prowadzi przez Lipy, Świę-
conkę (Górę Kapliczną), Dębowiec, Górę Długotę i Nową Wieś 
do Pokrzywnej, część druga zaś – przez Górę Zamkową (571 m) 
i Srebrną Kopę (785 m) na szczyt Biskupiej Kopy (889 m). Lasy Gór 
Opawskich przyciągają również miłośników grzybiarstwa.

Koupání v Prudniku (Prudnik) 
Prudnik nabízí celoroční možnosti koupání. V teplých letních měsících mohou turisté navštívit zdej-
ší městské koupaliště, které se rozkládá na okraji města, v zimních měsících resp. od podzimu do 
jara je zde k dispozici krytý plavecký bazén s možností rehabilitací pohybového ústrojí - masáže, 
cvičení na posilovacích strojích.

Baseny w Prudniku (Prudnik) 
W Prudniku można zażywać kąpieli przez cały rok. Podczas ciepłych letnich miesięcy turyści mogą 

odwiedzać tutejsze kąpieli-
sko miejskie, znajdujące się na 
obrzeżach miasta, zimą zaś – a 
właściwie w okresie od jesieni 
do wiosny – do dyspozycji jest 
kryty basen pływacki z moż-
liwością korzystania z urzą-
dzeń przeznaczonych do reha-
bilitacji ruchu, jak masaże czy 
siłownia.

Sportovní hala OSiR, lukostřelba (Prudnik) 
Pro milovníky aktivního odpočinku je zde posilovna a venku, v těsné blízkosti haly, je i závodiště 
pro lukostřelbu. Pořádají se zde mistrovství v lukostřelbě, košíkové a karate. Celková rozloha haly je 

100 x 24 m (2 400 m2). Pořádá se zde rovněž každo-
roční výstava lidových tvůrců a hospodářské trhy. 

Hala sportowa OSiR, łucznictwo 
(Prudnik) 
Dla amatorów aktywnego wypoczynku jest tu siłow-
nia, a na zewnątrz hali znajduje się areał łucznictwa. 
Organizowane są tutaj zawody w łucznictwie, koszy-
kówce i karate. Powierzchnia całkowita hali to 
100 x 24 m (2400 m.kw.). Każdego roku organizo-
wane są także: wystawa twórców ludowych oraz tar-
gi handlowe.

Prudnik
region

Cyklotrasy 
Oblastí Prudnicka resp. Opavských hor 
vede například červená trasa z Głuchołaz 
do Prudniku. Na trase je několik turisticky 
zajímavých míst, například klášter františ-
kánů na Klášterní hoře u Prudniku.

Ścieżki rowerowe 
Przez rejon Prudnicki lub inaczej gór 
Opawskich prowadzi m.in. czerwona 
ścieżka z Głuchołazów do Prudnika. Na 
tej trasie znajduje się kilka atrakcyjnych 
turystycznie miejsc, jak na przykład klasz-
tor franciszkański na Klasztornej Górze w 
pobliżu Prudnika.

region Krnov - Głubczyce - Prudnik 

Městský úřad Krnov 
Hlavní nám. 1, Krnov (Česká republika)

telefon 00420 554 697 111, www.krnov.cz 
e-mail: mukrn@mukrnov.cz

•

Urząd Miejski w Głubczycach 
ul. Niepodległości 14, Głubczyce (Polska)

telefon 0048 77 485-30-21, www.glubczyce.pl
e-mail: umig@glubczyce.pl

•

Urząd Miejski w Prudniku 
ul. Kościuszki 3, Prudnik (Polska)

telefon 0048 77 40 66 200 - 201, fax. 0048 77 40 66 228
www.prudnik.pl

•

Informační centrum Krnov 
Hlavní náměstí 25, Krnov (Česká republika)
telefon 00420 554 612 614, www.krnov.cz 

e-mail: infocentrum.krnov@seznam.cz

•

Informační centrum Dívčí Hrad - Obecní úřad Dívčí Hrad 
Dívčí Hrad 64 (Česká republika)

telefon 00420 554 650 014, www.sweb.cz/info.dh
e-mail: info.dh@seznam.cz

•

Informační centrum Bohušov 
Bohušov 15 (Česká republika)

telefon 00420 554642 121, www.obecbohusov.hyperlink.cz
e-mail: oubohusov@raz-dva.cz

•

Informační centrum Osoblažsko 
Dívčí Hrad 20 (Česká republika)

telefon 00420 554 650 214, www.osoblazsko.cz
e-mail: oblik.dh@quick.cz

•

Starostwo Powiatowe w Prudniku 
ul. Kościuszki 76, Prudnik (Polska)

kontakt: telefon 0048 40 68 180, www.powiatprudnicki.pl
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl 

Tento propagační materiál je spolufinancován Evropskou unií.
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