
Lovecké revíry v okolí 
Prudniku 
Lovecké revíry v okolí Prudniku poskytují ideální 
podmínky pro milovníky myslivosti. Loví se zde 
zejména daňci a divočáci.

Rewiry łowieckie w okolicach 
Prudnika 
Rewiry łowieckie w okolicach Prudnika stwarza-
-ją idealne warunki dla miłośników myślistwa. 
Łowione są tu głównie daniele i dziki.

Prudnik
region

Krnov
region

Přírodní památka Staré hliniště 
(Krnov) 
Přírodní výtvor nacházející se severně od Krnova v opuš-
těném jámovém hliništi bývalé cihelny, o celkové rozlo-
ze 4,39 ha. Vyskytují se zde někteří vzácní živočichové, 
zejména obojživelníci: čolek velký (Triturus cristatus), 
čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus 
alpestris). V místě se nachází i středisko ekologické vý-
chovy. 

Pamiątka przyrodnicza Stara glinianka 
(Krnov) 
Teren, znajdujący się na północ od Krnowa na opustos-
załym wyrobisku, gliniance dawnej cegielni, o całkowi-
tym obszarze 4,39 ha. Znajdziemy tu niektóre rzadkie 
gatunki zwierząt, szczególnie amfibie: traszka grzebie-
niasta (Triturus cristatus), traszka zwyczajna (Triturus vul-
garis), traszka górska (Triturus alpestris). Na miejscu jest 
również ośrodek wychowania ekologicznego.

Zátorská kyselka (Zátor) 
Velice oblíbený pramen minerální vody nachá-
zející se v obci Zátor, pod kostelem Nejsvětěj-
ší Trojice. Pramen je využíván zhruba 250 let, 
jeho novodobá tradice však byla obnovena 
v roce 1999.

Zatorska kwaskowata woda mineralna 
(Zátor) 
Bardzo popularne żródło wody mineralnej znajdujące się 
w miejscowości Zator, pod kościołem Najświętszej Trójcy. 
Źródło jest eksploatowane od około 250 lat, jednakże w 1999 
roku jego ówczesna tradycja została odnowiona.

Přírodní rezervace Radim (Radim) 
Přírodní rezervace o celkové rozloze 19,25 ha. 
Rozkládá se za obcí Radim, na pravém břehu 
vodního toku Krasovka. Nadmořská výška rezer-
vace se pohybuje v rozmezí 430 - 556 m n. m. 
Jedná se o jedinečnou oblast se zbytkem jedlo-
bučiny s jesenickým modřínem. 

Rezerwat przyrodniczy Radim 
(Radim) 
Rezerwat o całkowitym obszarze 19,25 ha. 
Położony za miejscowością Radim, na prawym 
brzegu rzeki Krasovka. Rezerwat mieści się 
na wysokości od 430 do 556 m n.p.m.. To uni-
kalna okolica z pozostałościami jodłobuczyny 
i modrzewia jesienickiego.

Přírodní rezervace Velký pavlovický rybník (Velké Pavlovice) 
Tato přírodní rezervace se nachází v katastru obcí Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice. V letech 
1987 - 1995 zde bylo napočítáno 153 druhů ptáků, z toho 33 chráněných. Vyskytuje se zde i velký 
počet druhů obojživelníků, jako kuňka obecná (Bombina bombina), skokan zelený (Rana esculen-
ta), rosnička zelená (Hyla arborea).

Rezerwat Wielki Staw 
Pawłowicki 
(Velké Pavlovice) 
Rezerwat ten znajduje się w obrębie 
miejscowości Glinka, Osobłoga, Pawłowice 
Ślaskie. W latach 1987 - 1995 naliczono tutaj 
153 gatunków ptaków, z tego 33 chronione. 
Występuje tu także dużo gatunków amfibii 
takich, jak: kumak nizinny (Bombina bombi-
na), żaba zielona (Rana esculenta), rzekotka 
drzewna (Hyla arborea).

Projíž�ky na koních a ponících 
v Krásných Loučkách a ve Městě 
Albrechticích 
Milovníci hipoturistiky si přijdou na své v Krásných Louč-
kách a ve Městě Albrechticích, kde se nacházejí dvě 
jezdecká centra organizující projíž�ky na koních a poní-
cích pro úplné začátečníky, jakož i parkurové disciplíny 
pro pokročilejší jezdce.

Chářovský park (Krnov) 
Park založený v roce 1899 na území tehdejší obce Chá-
řová (Krotendorf) tzv. Okrašlovacím spolkem, byl poz-
ději často řazen k dendrologicky nejvýznamnějším par-
kům na Bruntálsku. Nachází se v něm také několik dru-
hů překrásně kvetoucích rododendronů.

Park Charzowski (Krnov) 
Park założony w 1899 roku na terytorium byłej 
miejscowości Charzowa (Krotendorf) przez tzw. wspól-

notę dekoracyjną, 
zaliczany później 
do dendrologicz-
nie najważniejszych 
parków w Bruntalskiem. Znajduje się tu także kilka rodza-
jów przepięknie kwitnących rodendronów.

Ranč Solný potok (Hynčice) 
Nachází se na okraji obce Hynčice u Města Albrech-
tic - východiska turistických cest v podhůří Jeseníků. 
Možnost absolvování agroturistických tras na koních 
na jeden nebo i více dnů, kurzy výuky jízdy na koních, 
dětské pobytové akce s putováním s koňmi po okol-
ních farmách. Výroba domácích produktů, sýry aj.

Ranczo Potok Solny (Hynčice) 
Znajduje się na obrzeżu miejscowości Hynčice obok 
Miasta Albrechtic – na początku ścieżek turystycz-
nych w podgórzu Jeseników. Istnieje możliwość po-
konania konno tras agroturystycznych w ciągu jedne-
go lub więcej dni, ponadto kursy nauki jazdy konnej, 
dziecięce imprezy z przejażdżkami konno po fermach 
w okolicy. Produkcja wyrobów domowych, sery itp.

Rybník na Ježníku (Krnov - Ježník) 
Malý rybníček v krásném lesnatém prostředí, kde se na-
bízí možnost rybaření a příjemného posezení na Rybář-
ské baště.

Staw nad Jeżnikiem (Krnov - Ježník) 
Mały stawik w pięknej zalesionej okolicy, zachęcający 
do łowienia ryb oraz przyjemnego siedzenia na Basz-
cie Rybackiej.

Dančí farma (Holčovice - Spálené) 
Dančí farma v krásném prostředí Holčovic je vhodným 
cílem zejména pro rodiny s malými dětmi.

Ferma danieli 
(Holčovice - Spálené) 
Ferma danieli w pięknej okolicy Holczowic jest od-
powiednim miejscem szczególnie dla rodzin z mały-
mi dziećmi.

Głubczyce
region

Městský park v Głubczycích 
(Głubczyce) 
Rozlehlý městský park v Głubczycích je pří-
jemným a klidným místem pro rekreační 
procházky a odpočinek. 

Park miejski w Głubczycach 
(Głubczyce) 
Rozległy park miejski w Głubczycach jest 
przyjemnym i spokojnym miejscem na wy-
poczynkowe spacery oraz relaks.

Les Głubczyce (Głubczyce) 
Les Głubczyce je oblastí s velkým přírodním a re-
kreačním významem, která se nachází na severo-
západ od Głubczyc. Roste zde mnoho zajímavých 
druhů rostlin.

Las Głubczycki (Głubczyce) 
Las Głubczycki jest rejonem o ogromnym znacze-
niu przyrodniczym oraz rekreacyjnym, znajdującym 
się na północny-zachód od Głubczyc. Rośnie tutaj 
dużo ciekawych rodzajów roślin.

Chráněná krajinná oblast 
(region Mokre - Lewice) 
Plocha chráněné krajinné oblasti činí 8190 ha. 
Patří k Sudetskému předhůří. Na území oblas-
ti najdeme chráněné rostliny, takové jako: lýko-
vec jedovatý (Daphne mezereum), pupava be-
zlodyžná (Carlina acaulis), rakytník řešetlákovitý 
(Hippophaë rhamnoides), mařinka vonná 
(Asperula odorata). Horská úbočí pokrytá krás-
nými lesy představují domov pro lesní zvěř 
(divoká prasata, srny). 

Obszar Chronionego Krajobrazu 
(rejon Mokre - Lewice) 
Powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu wy-
nosi 8190 ha. Należy on do Przedgórza Sudeckiego. 
Na terenie obszaru spotkamy rośliny chronione ta-
kie, jak: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), 
dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), rokitnik 
pospolity (Hippophaë rhamnoides), marzanka wonna 
(Asperula odorata). Zbocza wzgórz pokrywają pięk-
ne lasy stanowiące ostoję dla zwierzyny leśnej (dzi-
ki, sarny).

Rybaření u Zlaté rybky (Zopowy) 
Rybník s možností rybaření a příjemným posezením 
se nachází v blízkosti obce Zopowy, u hlavní silnice 
z Krnova do Głubczyc. V areálu je možnost okamžité 
kulinářské přípravy úlovku na ohni. 

Łowienie ryb u Złotej Rybki 
(Zopowy) 
Staw, gdzie można zarówno łowić ryby, jak i przyjem-
nie przesiadywać, znajduje się blisko miejscowości 
Zopowy, przy głównej drodze z Krnowa do Głubczyc. 
W ośrodku istnieje możliwość szybkiego przyrządzenia 
świeżo złowionych ryb na ogniu.

region Prudnik

Přírodní rezervace Krasovský kotel 
(Krasov) 
Rezervace se nachází v západní části mikroregi-
onu Krnov, zhruba 2,5 km od Krasova. Jedná se 
o druhově bohatou mezofilní louku v nadmořské 
výšce 660 m, na níž se z rostlinstva hojně vyskytu-
je populace mečíku střechovitého (Gladiolus imb-
ricatus), z chráněných druhů rostlin zde můžeme 
nalézt pětiprstku žežulník (Gymnadenia conop-
sea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prst-
natec májový (Dactylorhiza majalis).

Rezerwat 
przyrodniczy Kocioł Krasowski 
(Krasov) 
Rezerwat znajduje się w zachodniej części mikroregionu Krnów, 
około 2,5 km od Krasowa. To bogata rodzajowo łąka mezofilna na 
wysokości 660 m n.p.m. (nad poziomem morza), na której wśród 
roślinności licznie występują populacje mieczyka dachówkowate-
go (Gladiolus imbricatus), z chronionych gatunków roślin można 
znaleźć gółkę długoostrogową (Gymnadenia conopsea), podkolan 
biały (Platanthera bifolia), kukułkę szerokolistą (Dactylorhiza maja-
lis).

Bludný balvan Liptaň (Liptaň) 
Bludný balvan se nachází zhruba 1 km od obce 
Liptaň, poblíž úzkorozchodné tratě Osoblaha - 
Třemešná ve Slezku. Jedná se o bludný balvan 
ze severské jemnozrné žuly s červenými živci, je-
hož stáří se odhaduje cca 920 - 1010 milionů let. 
V obci Liptaň stojí za zmínku také dřevěná rozhled-
na, která poskytuje krásné panoramatické výhledy 
do sousedního Polska. Od balvanu je umístněna 
zhruba 3 km.

Głaz narzutowy Liptań (Liptaň) 
Głaz narzutowy znajduje się w odległości około 1 km od 
miejscowości Liptań, w pobliżu trasy kolei wąskotorowej 
Osobłoga – Trzemieszna Ślaska. Jest to skandynawski drob-
noziarnisty granit z czerwonymi skaleniami, którego wiek sza-
cuje się na 920 – 1010 milionów lat. W Liptani, godna uwagi 
jest także drewniana wieża widokowa, z której można pod-
ziwiać piękną panoramę sąsiadującej Polski. Znajduje się 
w odległości około 3 km od głazu narzutowego.

Přírodní rybník (Bohušov) 
Přírodní rybník s možností koupání v krásném 
lesnatém prostředí je atraktivním cílem nejen 
pro rybáře, ale také pro pěší turisty a cyklo-
-turisty. V těsné blízkosti se nachází rekreační 
areál s tenisovými kurty, volejbalovým a fotba-
lovým hřištěm. 

Staw naturalny (Bohušov) 
Staw naturalny z możliwością kąpieli w pięknej 
zalesionej okolicy to atrakcyjne miejsce nie tyl-
ko dla rybaków, ale także dla pieszych turystów 
oraz rowerzystów. Bezpośrednio przy stawie 

znajduje się ośrodek wypoczynkowy z kortami do tenisa oraz boiskami 
do piłki nożnej i siatkówki.

Przejażdżki konne i na kucykach 
w Pięknych Lączkach i Mieście 
Albrechcicach 
Miłośnicy hipoturystyki będą z pewnością zadowoleni, 
gdyż w Pięknych Lączkach i Mieście Albrechcicach, 
znajdują się dwa ośrodki jeździeckie organizujące 
przejażdżki konne oraz na kucykach dla początku-
jących, a także dyscypliny parkurowe dla bardziej 
zaawansowanych jeźdźców.

Lovecký revír Lisięcice 
(Lisięcice)  
Lovecký revír zaujímá plochu 17588 ha (z toho 
1642 ha lesů). Myslivcům se zde nabízí možnost 
odstřelu srn, jelenů, divokých prasat, bažantů, ko-
roptví, zajíců, lišek a jezevců. Možnost ubytování 
s domácí kuchyní, výjezdů terénním vozem apod.

Rewir łowiecki Lisięcice 
(Lisięcice)  
Rewir łowiecki obejmuje obszar 17588 ha 
(z tego 1642 ha lasów). Myśliwi mają tu 
możliwość upolowania saren, jeleni, dzi-
ków, bażantów, kuropatw, zajęcy, lisów i bor-
suków. Istnieje możliwość zakwaterowania, 
skorzystania z kuchni domowej, zorganizowa-
nia wyjazdów wozem terenowym itp.

Rybníky Lwowiany, 
Zawiszyce a Zubrzyce  
Tyto rybníky poskytují jedinečnou možnost ry-
baření v klidném prostředí zhruba 5-10 km od 
Głubczyc, kde je možnost zakoupení rybářské 
povolenky.

Stawy Lwowiany, 
Zawiszyce i Zubrzyce  
Stawy te oferują niepowtarzalną okazję łowie-
nia ryb w spokojnej okolicy odległej o 5 – 10 
km od Głubczyc, gdzie można kupić kartę ry-
backą.


