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Tworków  

 

Kostel svatého Petra a Pavla 

 arokní kostel vznikal v letech 1691-

1694. Uvnitř se nachází vyjímečná 

v Evropě expozice 11 zdobených rakví 

a sarkofágů členů magnátských rodů 

Reiswitz a Wilczek (dospělých a dětí), 

pocházejících z hrobky otevřené v roce 

1993. Celá sbírka vyčníva nad jí podobnými na území 

Polska np. Wawel, Brzeżany) a Evropy (np. Vídeň, 

Mnichov). Jde o jedinou tak impozantní skupinu 

dětských sarkofágů v Polsku.  

 

Zřícenina zámku v Tworkowě 

 

 ámek v Tworkowě, dnes zřícenina, byl ve středověku pevností, původně obklopena 

vodním příkopem, v 2. polovině 16. století přestavěna v renesančným slohu. Na 

přelomu 17./18. století zámek 

získal barokní ráz, naopak 

v letech 1872-1874 byl podle 

návrhu architekta 

Heidenreicha přestaven v 

neorenesančním stylu. 

Budova vyhořela v roce 1931. 

V počátku 19. století 

opakovaně tu návštěvoval 

svého strýce básník Joseph 

von Eichendorff. Vzhledem 

na svou ponourou atmosféru 

nazýval zámek „soví hnízdo”. 

Legenda praví, že vede odtud 

tajný tunel ke kostelíku sv. Urbana. Zámek se nachází v severovýchodní části vesnice 

Tworkow, na okraji venkovských obydlí. K zříceninám je přípojen park v anglickým stylu.  
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Starý mlýn 

 

ři ul. Mlynská stojí mlýn z r. 

1914, poháněný turbínovým 

motorem, na místě staršího, 

dřevěného, poháněného vodním 

strojem, zmíněného v roce 1703, se 

používá dodnes, od desetí generací 

v ruckách rodiny Pawliků. 

 

 

 

Pramínek 

 

 vesnici Tworkow byl realizován projekt pro 

turisty „Využití historického pramínku v 

Tworkowě“ (działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju objętego Programem Rzowoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007 - 2013) a „Fitness park“ (Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,), 

jenž z tematického hlediska navazuje na lázně  doktora 

Vincenta Priessnitza. Projekt je transparetní do jediného 

balneoparku na území Česka, v Jeseníkách, kde se nachází 

unikát v evropském měřítku, park založen na přirozeně 

vytvořeném terénu s akvafluviálními zajímavostmi. 

Balneo-fitnes park v Tworkowě býl návržen jako „vodní 

záhrada”, v níž je u stanoviště vedle vodního toku možné 

mj. koupel dolních končetin včetně akupresury na receptorologie-reflexní cestičče (cestička 

s pestrém površí na masáž nohou). 
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Bazén v Tworkowě 

  současné době realizován projekt „Rozvoj  

a doplnění turistické infrastruktury podél 

řeky Olše i Odry“ (Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 

„Przekraczamy granice“) – umožní rozvoj 

infrastruktury u bazéna v Tworkowě, kde bude 

zařízena letní kuchyně včetně přístřešku na kola, 

sociální místnosti a informačního bodu pro turisty. 

Kromě toho budou postávené toalety se sprchami 

a na internetové strance obce Krzyżanowice i partneřských obcí bude k dispozicí informační 

panel na téma turistických zařízení vzniklých v rámci projektu s informacemi v oblasti 

nabídky cestovního ruchu celého polsko-českého pohraničí obsaženého v rámci projektu,  

tj. Města Ratiboř (Racibórz), Obce Krzyżanowice a Sdružení Měst a Obcí Karvinského Kraje. 

 

Indiánská vesnice 

 

esnice, jež odráží realitu skutečného 

osídlení Indianů Velkých Planin 

Severní Ameriky poskytuje ne jenom 

nejmladším znázornění kultury, zvyků, 

ale i života původních obyvatel Severní Ameriky. 

Ve tradičních indiánských stanech – típí – 

je możno nálezt tradiční oděvy, zbraňe, 

hračky, hudební nástroje, indiánskou 

hrobku, vigvam dvojice initio, koňské 

urovnávače půdy travois. Během pobytu 

ve vesnici má každý možnost vyzkoušet 

své dovednosti v tradičních hrách , např. 

lukostřelbě, hodě oštěpem, rybaření. 
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Alej Hroza 

 rámci projektu „Cyklotrasa Raciborz - Krzyżanowice - Chotěbuz podél řeky Olše  

i Odry“ (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013) byla zřízena cyklostezka na cestě Tworków-

Bieńkowice „Hroza“ s délkou 1,5 km. Stezka  se vine v příjemné auře starých stromů: 

křemeláků (letních dubů), platanů javorolistých, kaštanovníků, červených buků a líp, naopak 

malebný  můstek postavený v rámci projektu, jenž je vyhlídkovým bodem pro turisty, je 

nádherným doplňkem na cestě po polsko-českém pohraničí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanek 

ozdněbaronkí poutní filiální kostel sv. 

Urbana, situovaný na návrší za 

vesnicí, ve vzdálenosti okolo 2 km, 

postavený  

v r. 1779, s zachováním původní dřevěné 

věže ze 17. st., dnešní cihlová věž z r. 

1869, uvnitř pánská pavlač zdobena erbem 

Eichendorffů a rokokový oltář  

s obrazem sv. Urbana a pohledem do 

vesnice uprostřed a podobíznami 

fundatorů. U kostele kamenné sousoší s výjevem Ukřižování 
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Přístřešek na odpočínek, otevřený pro cykoloturisty cesctující v oblasti polsko-českého 

porhaničí. Projekt financovany Evropskou unií v rámci osy 4 LEADER Programu rozvoje 

venkova na období 2007-2013 z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí. 
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Bolesław 

 

Farní kostel sv. Hedviky Slezské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sýpky 

ýpky z 18. a 19. století, dvojpodlažní, dřevěné, vystavene v roubené konstrukci, potažené 

jílem, jejích bočná zdíva se zúžují nahoru a tvoří zdánlivé klenby. 
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Owsiszcze 

 

 

řístřešek na odpočínek, otevřený pro cykoloturisty cesctující v oblasti polsko-českého 

porhaničí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pięściak aszelski” 

de našel se slavný pięściak nad 250 tis. let - nástroj pravěkého člověka. 

Během vykopávek archeologové našli pięściak aszelski, ktery sloužil 

našim předkům k řezání masa a sekání kostí, a jako zbraň lovu povoleného 

na zvířata, jako jsou sloni a mamuti. „Pięściak“ z Owsiszcz - hmotnost 420 

gramů - 14,6 × 9,6 × 4,2 cm je v současné době nejkrásnější objev tohoto 

druhu v Polsku 
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Kostel Nejsvětější Srdce Ježíšovo 

eo-románský kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, postaven v letech 1923-1924. 
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Chałupki 
 

Palác v Chałupkach  

 Barokní palác se nachází na břehu 

řeky Odry, postavený v roce 1682 na 

základech středověké pevnosti, v roce 

1373 vedený jako hrad. Vedle paláce 

jsou zachovalé, výrazné hlavně ze 

severu a západu obrysy příkop a 

baštového opevnění. Jeho majitelé byli 

mimo jíné markrabě Jiří Hohenzollern, rodina Donnersmarcků, 

pak rodina Lichnovských. V roce 1846 se hrad stal majetkem 

rodiny Rothschildů. V současné době s v něm nachází hotel  

a restaurace.  

 

Hraniční most – Jarmark na hranicí  

 tarý silniční most přes řeku Odru mezi 

Chałupkami a Bohumínem. Stavba byla 

provedena v letech 1898-1899, a dostal 

jméno " Jubilejní most Císaře Františka Josefa", 

protože vládce tehdy slavil 50. výročí převzetí 

vlády nad Rakouskem, pod které Bohumín 

patřil. Horní část konstrukce se skládala ze tří 

železných oblouků:. Jeden ležel v Rakousku a 

dva na území Německa. 

Otevření budovy se konalo dne 4. října 1899. Do 

dnešního dne se zachovaly dva ocelové oblouky, protože 

jeden díl byl vyhozen do vzduchu v průběhu II. Světové 

války  - první v roce 1939 a pak 1945.  

V současnosti je most pojmenován po českém historikovi  

a národním aktivistovi Františku Palackém. 

Jarmark zahájen v roce 2009, dosud organizovaný dvakrát 

ročně na hranici je velmi populární a teší se velké účasti 

zájemců o koupi starožitností.  

Na bývalém hraničním přechodu Chalupki mají své stánky řemeslníci a obchodníci se starožitnostmi, 

jak  
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z Polska tak i z Čech. První takový jarmark se konal  

v rámci projektu "Jarmark na hranicích - první polsko-

českí trh rozmanitostí." (Fundusz Mikroprojektów  

w Euroregionie Silesia w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřevěný kříž 

 

řevěný kříž  z roku 1927, zrekonsturovaný v roce 2002, 

stojí  

na križovatce ulic Bohumínská, Polná a Školná. Podle místní 

tradice je kříž postaven na společném hrobě místních obětí jedné z 

epidemií cholery, která prošla oblastí v XIX. století – je možné, že 

té největší z roku 1831. 

 

 

  

  

 

 místě ústí řeky Odry a Olše se setkávají hranice tří zemí: 

Německa, Polska a Československa. Na kruhovém objezdu 

stojící pomník se skládá ze tří pilířů s nápisy: 

• směrem k Říši: „JEDNOTA” – „EINIGKEIT”; 

• směrem k Českým Zemím: „PRÁVO” – „RECHT”; 

• směrem do Polska: „SVOBODA” – „FREIHEIT”. 
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 ádraží a jiné jeho budovy v Chalupkách pochází z poloviny XIX. století, které povstali  

v souvislosti se zahájením prvního vlakového spojení Pruska a Rakousko-Uherska přez Racibórz 

– Chałupki. Charakteristické budovy s průčelí z červených cihel.V areálu nádraží a náměstí Varšavy se 

nachází obytná čtvrť z 20 let XX. století. 

Charakteristické pro německou architekturu 

Výmarské republiky, domy v řadové zástavbě, 

dvoupodlažní, s podkrovím, vchody a okna 

orámované. Vedle bývalého hraničního přechodu, 

stylový měšťanský dům z konce XIX. století, ještě 

dodnes v rukou potomků Grunbergerů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta 

tará budova pošty na ul. Slezských 

Povstalců. Poštu otevřeno  

v Chałupkách v roce 1847, v souvislosti 

se zavedením železniční tratě do vesnice. 

Zpočátku, provozována v budově nádraží 

až do doby, kdy ve II. polovině XIX. 

století, přinejmenším na přelomu XIX.  

a XX. století byla postavena budova, 

která existuje dodnes. 
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Meandry řeki Odry 

 řirozené zatáčky řeky, které potěší 

přírodovědce. Nachází se tady několik 

vzácných chráněných rostlinných 

společenstv evropského významu, včetně 

břehových porostů olše černé a jasanu, lužné 

lesy vrbovo-topolové a fragmenty mokrých 

luk. Potvrdila se přítomnost více než 120 druhů rostlin, 

bobrů, vzácných motýlů, ledňáčků a ohrožených 

brouků. Území meandrů na obou stranách hranice byla 

začleněna do evropského programu " NATURA 2000"  

a je chráněno zákonem. Vycházejíce tomu vstříc, již několik let se pořádájí pravidelné mezinárodní 

kajakové splavy přes meandry "Pływadło". 

  

Cyklistická stezka 

 řez Chałupki vede cyklistická stezka od Raciborza, až do 

českého Chotěbuzu, realizována v rámci projektu s názvem 

„Cyklistická stezka Racibórz - Krzyżanowice - Chotěbuz wzdłuż 

rzek Olza i Odra“/„Cyklotrasa Raciborz - Krzyżanowice - Chotěbuz 

podél řeky Olše i Odry“. (Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej 

Republika Czeska – 

Rzeczpospolita 

Polska 2007 - 

2013) 
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Polsko-česká náučná stezka 

aučná stezka určená především pro učitele a studenty, jako druh školního vzdělávání. Během lekce 

v přírodě mohou děti a mládež vidět vzácné a ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně 

žijících živočichů a jejich stanovišť.Délka stezky je asi 3,5 km, a přechod trvá asi 1 hodinu. Naučná 

stezka se shoduje s trasou vyznačenou cyklostezky, takže jí mohou využít nejen studenty, ale i turisté, 

kteří přijíždějí na meandry. Předmět ochrany pohraničních meandrů Odry přibližují témata obsažená 

na jednotlivých tabulkách - zastávkách na náučné stezce: 

 

 

 

 

 

 

 

 Zastávka I: Využití území v rámci Chráněné krajinné oblasti meandrů řeky Odry - formy 

využití oblasti na území meandrů; 

 Zastávka II: Moravská brána a pohraniční meandry Odry - charakteristika Moravské brány, 

ekologického koridoru a významu Odry; 

 Zastávka III: Na břehu meandrů - popis vzniku meandrů, historické mapy, které ukazují 

změny v korytě řeky v čase; 

 Zastávka IV: Koncepce Prostor pro řeku – co to znamená? Proč byla vytvořena? Jaký je 

účinek jeho použití? 

 Zastávka V: Rostliny a zvířata meandrů - Natura 2000 - definice stanoviště, sítě Natura 2000 

a její vztah s hraničními meandry řeky Odry. Fauna a flóra v meandrech 

 Zastávka VI: Hrozby - invazivní vegetace v hraničních meandrech řeky Odry.   

Naučná stezka byla realizována v rámci projektu "Naše Odra: společné polsko-české hraniční meandry 

Odry." (Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Czechy – Polska) 
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 plavy na kajacích je pravidelná akce, která se 

koná nejméně dvakrát za rok. Milovníci vodné 

turistiky můžou svoji plavbu zahájit v přístavu   

v Starým Bohumíně vedle měřící stanice za 

hraničním mostem v Chałupkach. Po proudu Odry 

můžete plavat do kajakového přístavu v Zabełkowu,  

a pro 

odvážlivce je možné pokračovat  do Krzyżanowic. Délka 

trasy od Bohumína do Krzyżanowic má asi 9 km. 

Přístavy pro kajaky byli realizované v rámci projektu 

„Řeky rozdělují, řeky spojují – výstavba přístavů pro 

kajaky na Odře a Olši“ (Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 „Przekraczamy granice”.)   

 

 

 

 

Venkovní Rekreačné Středisko 

 

omplex zahrnuje skate park, rehabilitační park, dětské 

hřiště a venkovní sál. Je to místo, které dělá radost 

obyvatelům Chałupek, okolních vesnic a turistům, a vzpírá 

pořádání společných 

kulturních akcí a rekreační 

aktivit. 

 

Ve vybudovaném skateparku v roku 2011 mají dirt-ovci  

k dispozici: ban ramp + mini quarter, funbox na skákání, funbox 

na skákání s grindboxami a zábradlím, quarter pipe i mini rampu. 
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Sportovo-turistickou základnu tvoří také zdravotní park, 

běžně označovaný jako posilovna pod oblaky.  Zařízení, 

které slouží pro rehabilitaci a zlepšení zdravotního stavu 

dospělých obyvatel z okolní oblasti jsou k dispozici 

zadarmo. Sportovo-rekreační aktivity povstali s podporou 

fondů EU v rámci projektů: „Park zdraví na hranici“ 

(Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w 

ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska 2007 – 2013) a „ Léto v Krzyżanowicích (PL), 

zima v Šmílovicích (CZ), rozvoj cestovního ruchu a 

rekreace v česko-polském pohraničí". (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2007-2013 „Przekraczamy granice”) 
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Zabełków 

 

Sjezd historických vozidel 

 

jezd historických vozidel poprvé organizován od roku 2008 se těší každoročně velké 

účasti. Milovníci starých aut přijíždějí z celého Polska i ze zahraničí, aby se pochlubili 

svými opečovávanými mazlíčky. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Trh v  Zabełkowu 

ohraniční Tržiště Zabełków se nachází ve 

výborné lokalitě, pouhých 5 km od hranic s 

Českou republikou. Na ploše tržiště, které zabíra 

opravdu velmi velkou plochu je mnoho obchodních 

pavilonů, pavilonů se službami nebo stánky pod 

stanem. Sortiment výrobků dostupných na tržišti 

roste a dle ročního období se přizpůsobuje 

očekáváním kupujících. Různorodý sortiment zboží, 

od potravin, průmyslového tovaru, oblečení, spodní prádlo, obuv, kůže, kožešin  

a kožených oděvů, kosmetiky, hraček, elektronických výrobků, 

malých domácích spotřebičů, nářadí  

a mnoho, mnoho dalších, jako jsou řezané květiny, a především 

okouzlující atmosféra při nakupování a vynikající kvalita dělají 

toto místo jedním z nejoblíbenějších mezi Poláky a Čechy. 
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Kostel sv. Hedviky 

 

ostavený v letech 1936-1937 

s barokně-lidovou sochou 

Vzkříšeného Krista. 

 

 

 

 

Tenisový kurt  v Zabełkowu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přístav pro kajaky v Zabełkowu 
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Rudyszwałd 

  

  

ostaven v roce 1935, se dvěma barokně-klasicistními 

bočními oltáři z poloviny XIX. století, pomalované 

obrazy: vlevo sv. Jan Nepomucký a zvěčnění sv. Florian, 

vpravo Panny Marie Bolestné a sv. Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kříž pokání 

 amenný monument středověké jurisdikce, vytesaný  

z pískovce, postavený vrahem jako trest za jeho čin. 
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