
 
• Piastovský zámek 

Zámek se nachází na Ostrogu, na pravém břehu řeky Odry, a byl postaven na místě bývalého 
hradiště s dřevěnými a zemními příkopy, jehož vznik se datuje do 2. poloviny 10. století 
a které bylo součástí obranných hradišť moravsko-slezského pohraničí. První zmínka 
o ratibořském hradišti se nachází v kronice Galla Anonima, kde se hovoří o jeho obsazení 
králem Boleslavem Křivoústým v roce 1108. Od tohoto okamžiku se hradiště ocitlo 
pod vládou Piastovců. 
Současný zděný zámek byl postaven v letech 1281 – 1287. Z tohoto období je např. zámecká 
kaple sv. Tomáše Kantuarijského, která je považována za „perlu slezskégotiky“. 
V současnosti zámek náleží do ratibořského okresu, který v červnu 2012 oficiálně ukončil 
rekonstrukci bránové budovy, knížecího domu a sladovny, spojenou s modernizací nádvoří 
a stěny východní budovy.V zámku se dnes nachází výstavní a konferenční sály a stravovací 
zařízení. 
 
 

 
 

 
• Zámecký park  

Zámecký park se rozkládá podél řeky Odry a je zákonem vyhlášenou chráněnou oblastí, která 
je součástí zámeckého komplexu. 
V zámeckém parku roste mnoho cenných starých exemplářů: hlavní parková alej je tvořena 
dubem červeným, alej v blízkosti stáje lípou malolistou, zbytky aleje topolové, kaštanové 
a vrbové jsou bezprostředně na břehu Odry. Jeden z dubů bahenních, rostoucích v parku, je 
přírodní památkou. 
V areálu parku se nachází obecní sportovně-rekreační komplex Sportovního a rekreačního 
střediska. 
 



 

 
• Pivovar 

Pivovar zabírá severozápadní křídlo bývalého ratibořského zámku. Byl založen díky úsilí 
markraběte Jiřího z Krnova pravděpodobně kolem roku 1532. Zlaté časy pivovaru nastaly 
v 18. století, kdy byl pivovar rozšířen a pivem zásoboval krčmy ze Slezska a Čech. V roce 2010 
byla činnost pivovaru obnovena pod názvem Zámecký pivovar. 
 

 

 

 
 
 



• Kostel nejsvětější Panny Marie 

Kostel nejsvětější Panny Marie je jedním z nejstarších hornoslezských farních kostelů 
a jediným, kde se dochovaly prvky slezské rané gotiky. Kostel byl založen v roce 1205. V roce 
1300 sice vyhořel, ale brzy byl obnoven a právě z toho období pochází současná hlavní loď 
a presbytář. V průběhu staletí byl kostel několikrát zničen požáry a také několikrát přestavěn. 
 

 
 

 
 

• Kostel sv.Jakuba 

V literatuře se uvádí, že současný kostel, který patřil ke klášteru dominikánů, byl vybudován 
v gotickém slohu na začátku 14. století po požáru města v roce 1300. Hlavní jednolodní část 
kostela,s protáhlým presbytářem uzavřeným ze tří stran a z vnější strany s přiléhajícími 
opěrnými pilíři, zůstala od středověku neporušena. Na přelomu 14. a 15. století byla ke 
kostelu, na jeho jižním rohu mezi presbytářem a lodí, přistavěna věž. Dnes plní funkci 
filiálního kostela farnosti Nanebevzetí nejsvětější Panny Marie. 



 
 

 
 

• Kostel sv.Jana Křtitele  

První zmínka o ostrogské svatyni pochází už z roku 1307. Kostel je trojlodní bazilikou 
v půdorysu latinského kříže, s transeptem a polygonálně uzavřeným presbytářem, z vnější 
strany s přiléhajícími opěrnými pilíři a podpěrnými oblouky. Na západní straně kostela se 
nachází vysoká věž s řadou stupňovitých věžiček v horním podlaží. Uprostřed věže se 
v přízemí nachází hlavní vchod zdobený profilovaným portálem zakončeným vimperkem. 
V kostele stojí za pozornost překrásné vitráže Franze Borgiase Mayera z Mnichova. 
 
 



 
 

• Kostel sv.Mikuláše  

Kdybychom mohli věřit tradici, pak by měl kostel v části Stara Wieś vzniknout kolem roku 
1060. Jeho vznik však pravděpodobněji sahá do 13. století. Objekt byl několikrát 
přestavován. Když na konci 19. století svou velikostí už nestačil a jeho další oprava byla 
nerentabilní, byl v letech 1899 – 1902 postaven současný novogotický kostel podle návrhu 
Ludwiga Schneidera a pod stavebním vedením Franze Klose z Ratiboře. 
Interiér kostela má bohatou architektonickou výzdobu.Hlavním prvkem presbytáře je oltář 
s obrazem sv. Mikuláše, který vytvořila firma Meyer z Mnichova. 

 

 

 
 
 



• Sanktuárium Matky Boží 

První dřevěný kostel byl podle legendy na tomto místě postaven v roce 1432 a byl darem 
maďarského hraběte.Následující, rovněž dřevěný kostel byl postaven v letech 1613 –
 1617.Současná svatyně v barokním slohu byla vybudována v letech 1723 – 1727. 
Jedná se o nejstarší hornoslezské mariánské sanktuárium, a to díky obrazu Matky Boží 
Ratibořské, nacházejícího se v hlavním oltáři kostela a pocházejícího pravděpodobně 
z přelomu 16. a 17. století. Vzorem obrazu je obraz Černé Madonny. Před kostelem se nachází 
pomník Jana Pavla II., který věnoval současné (předcházející byly ukradeny) koruny obrazu 
Matky Boží. 
 

 
 

 
• Mariánský sloup 

Podle tradice byl mariánský sloup na ratibořském rynku postaven jako poděkování 
za skončení epidemie cholery, která město postihla v roce 1715 a rozšířila se do okolí. 
Výjimečnou památku barokního řezbáře Johanna Melchiora Österreicha městu věnovala 
hraběnka Maria Alžběta von Gaschin a ratibořští radní. 



 
 
 

• Bašta a obranné hradby  

První obranné hradby vznikly ve 13. století.Odhaduje se, že celková délka obranných hradeb 
Ratiboře, které na některých místech dosahují výšky více než 9 metrů, činila přibližně 1,8 km. 
Nejlépe zachovalá část hradeb se nachází v blízkosti ul. Basztowa, kde rovněž stojí bývalá 
vězeňská věž z 16. století nazývaná populárně bašta (jež je zobrazena v logu města Ratiboře). 
Zbylé části hradeb můžeme ještě dnes najít na ulicích Batorego (u tržiště), Drzymały, 
Lecznicza a Drewniana. 
 



 

 
• Bývalý kostel dominikánek Svatého Ducha 

Dnes hlavní expoziční budova ratibořského muzea. 
Zařízení disponuje expozicemi, které jsou v polském měřítku unikátní,v čele s nekropolí 
ratibořských knížat, řádových sester a dobrodinců řádu v bývalém presbytáři.Turisti mohou 
vstoupit i do středověkých podzemních hrobek. Unikátní je výstava „V zemi Osirise“, 
vystavující mimo jiné egyptskou mumii z období 22. dynastie (800 před naším letopočtem), 
dva originální sarkofágy a zdobenou kartonáž. 
 

 



 
 

• Budova soudu  

Budova ratibořského okresního soudu, podle návrhu známého architekta Karla Friedricha 
Schinkla, je jedním z nejzajímavějších příkladů pozdního klasicismu. Snoubí v sobě vlivy 
římských, řeckých a renesančních staveb. K užívání byla předána v roce 1826 (tehdy 
pro Vrchní zemský soud pro Hornoslezskou provincii) a v nezměněném stavu dodnes slouží 
jako soud. 
 

 
 

• Bývalý císařský poštovní úřad 

Současná budova poštovního úřadu na Dworcowém náměstí byla postavena v 80. letech 
19. století. Jedná se dvoupodlažní objekt postavený ve stylu vlámské neorenesance, 
s fasádou obloženou červenou cihlou a s dvěma rizality zakončenými trojúhelníkovými štíty. 
Fasáda je ozdobena kamenným detailem a basreliéfy nad trojdílnými okny. 



 

 
• Zámeček u RAFAKO 

V roce 1896 byl na předměstí Ratiboře postaven zámek, který byl sídlem Ratibořského 
střeleckého bratrstva.Stavba měla ozdobnou věž ve tvaru rotundy ukončenou střechou 
a zábradlím. Zámek zastával různé funkce, poskytoval i ubytování různým skupinám výletníků. 
V roce 1944 došlo k rozšíření zámku a díky dostavbě velkého sálu získal kapacitu 2000 osob. 
V roce 1953 se ze zámku stalo sídlo závodního domu kultury společnosti Raciborska Fabryka 
Kotłów (RAFAKO).Před vojenským stavem, v období „Solidarity“, se v něm konala setkání 
delegátů. V roce 1997 byl zámek zničený povodní a jeho oprava byla ukončena v roce 2008. 
 
 

 

 

 

 



• Komplex vězeňských budov 
Komplex vězeňských budov v novogotickém slohu, nacházející se na ul. Eichendorffa, byl 
postaven v letech 1845 –1851 pro tehdejší královskou věznici podle návrhu inspirovaného 
vězeními v Berlíně a Londýně. Budovy věznice jsou uspořádány ve tvaru řeckého kříže, 
s křídly sbíhajícími se do centrálního osmiúhelníku. Uprostřed se tyčí čtyřstranná věž, 
zakončená cimbuřím, která původně plnila roli vodní věže pro vlastní potřebu věznice. Stěny 
všech budov jsou obložené červenou cihlou. V 19. století byla ratibořská věznice považována 
za nejmodernější vězení v Evropě. 
 

 
 

• Park Roth 

Park města Roth, dříve Eichendorffpark podle básníka Josepha von Eichendorffa, se rozkládá 
v centru Ratiboře, částečně na území bývalého katolicko-evangelického hřbitova. V parku se 
nachází malebný rybník se zalesněným ostrůvkem, široká síť vycházkových tras a dětské 
hřiště. Mezi starými stromy v parku rostou i čtyři zákonem chráněné přírodní památky: 
břečtan popínavý, tisovec dvouřadý, habr obecný a jasan ztepilý. 
 

 



 
 

• Arboretum Moravské brány  

Arboretum Moravské brány je unikátní botanickou zahradou nacházející se ve východní části 
Ratiboře, v části Obora na pravém břehu řeky Odry a v sousedství areálu, který je předmětem 
tohoto projektu. 
Lesní komplex Obora se rozkládá v jihozápadní části krajinného parku „Cisterciácké krajinné 
kompozice Rud Wielkich“.Arboretum se nachází v ekologickém koridoru mezinárodního 
významu, tzv. Praúdolí Horní Odry. 
Botanickou zahradu lze rozdělit na dvě hlavní částí. V první části se nachází využívaná 
a oplocená vlastní zahrada, kde jsou umístěny sbírka rostlin a výuková centra.Druhá část, 
přírodopisně-krajinná s fragmenty volné přírody, zabírá zbývající část areálu. 
V arboretu převládá smíšený les, bohatý na zajímavé exempláře flory, fauny a hřibů díky 
nedaleké Moravské bráně, přes kterou v minulosti migrovalo a migruje i v současnosti mnoho 
zástupců světa zvířat.Pozornost poutají obří duby se čtyřmetrovým obvodem, rokle, rybníky, 
prameny a potůčky a také speciálně uspořádané sbírky rostlin.Prohlídku usnadňují dvě 
vytýčené a dobře označené naučné stezky,dendrologická a ekologická. 
Součástí Arboreta Moravské brány je rovněž minizoo, v němž žije přibližně 100 zvířat a ptáků, 
a v roce 2011 založená „začarovaná zahrada“. 
Začarovaná zahrada se rozkládá v severozápadní části Arboreta Moravské brány na ploše 
přibližně 1,1 ha a je „květem“ uprostřed lesa. 
Myšlenkou vzniku zahrady bylo obohatit a propagovat rostlinné sbírky, představit přírodní 
dědictví Slezska a zvýšit povědomí společnosti o významu flóry v lidském životě. Díky 
umístění Začarované zahrady v nížině se objekt stal zajímavou atrakcí přitahující do arboreta 
obyvatele města a řadu hostí. Další zajímavostí je labyrint z jehličnatých rostlin umožňující 
procházky a obdivování rostlinných sbírek. 
Zahrada byla aranžována tak, aby rostliny vytvořily velký květ s pěti lístky. V Začarované 
zahradě lze pozorovat zajímavé výsadby magnolií, slivoní, rododendronů a javorů a mnoha 
jiných tuzemských druhů stromů a keřů. Při procházce po zahradě se lze rovněž seznámit 
s druhy bylin charakteristickými pro Moravskou bránu, jako jsou například medvědí česnek, 
svízel vonný, orsej jarní, pryskyřník plazivý, violka chlupatá, jestřábník zední, kohoutek luční 
a mnoho dalších. Začarovaná zahrada, podobně jako celé Arboretum Moravské brány, plní 
funkci nejen estetickou a rekreační, ale i důležitou funkci vzdělávací. 



 

 
 

• Chráněná krajinná oblast „Cisterciácké krajinné kompozice Rud Wielkich“, přírodní 

rezervace „Łężczok” 

Chráněná krajinná oblast „Cisterciácké krajinné kompozice Rud Wielkich“ se začíná v Ratiboři, 
na pravém břehu kanálu Ulga (na území Ratiboře se rozkládá na ploše přibližně 12 km2) a 
pokračuje směrem na východ, přičemž částečně zahrnuje rovněž území obcí: Czerwionka-
Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Knurów, Kuźnia Raciborska, Lyski, Nędza, Nieborowice, 
Orzesze, Pilchowice, Ratiboř, Rybnik, Rydułtowy, Sośnicowice, Suszec a Żory. Celková plocha 
parku činí 493 km2; z hlediska rozlohy tedy náleží mezi největší parky v Polsku. 
V Ratiboři, na území krajinného parku Cisterciácké krajinné kompozice Rud Wielkich se 
rozkládá mimo jiné přírodní rezervace Łężczok s bohatou faunou a flórou, kde lze obdivovat 
mimo jiné více než polovinu ptačích druhů žijících v Polsku. Rezervací procházejí dvě 
turistické stezky a jedna cyklotrasa. 
Velká část zvířat žijících na území rezervace Łężczok patří, podle kritérií Mezinárodní unie 
pro ochranu přírody (IUNCN), mezi vymírající nebo ohrožené druhy. Flóra rezervace zahrnuje 
více než 400 druhů cévnatých rostlin, včetně 70 druhů stromů a 54 druhů výtrusných rostlin. 
Přes území rezervace vedou rovněž letové trasy ptactva do teplých krajů a přírodní rezervace 
Łężczok se stává častou zastávkou na cestě.Na území rezervace rostou nádherné exempláře 
starých stromů.Mezi ně patří 400letý dub letní na hrázi rybníka, který je jedním ze tří 
nejstarších stromů na území krajinného parku Cisterciácké krajinné kompozice Rud Wielkich 
– tento strom je občas nazýván „dubem Sobieského“. 
Další atrakcí rezervace Łężczok je alej Polských husarů.Podél této turistické trasy označené 
červenou barvou a dlouhé 158 km rostou staré duby a buky. Část z dubů zasadil samotný  
Jan III. Sobieski při své cestě do Vídně. 
 



 
 
 

 
 
Ratiboř je známa díky řadě jedinečných památek a krásné přírodě, přesto nemůžeme 
zapomenout na zábavu. V Ratiboři se koná řada událostí i pravidelné akce. Každý turista si zde 
najde něco atraktivního v čase, který mu vyhovuje, protože při putování na kole se může sám 
rozhodovat, proč a kam zamíří a infrastruktura vybudovaná v rámci projektu mu umožní 
pohodlné, bezpečné a atraktivní trávení volného času. 
 

 
 


