
Racibórz, Polsko, květen 2017

Racibórz (Ratiboř)
Racibórz (česky Ratiboř) je město ležící na řece Odře v jižním Polsku, ve Slezském 
vojvodství, historicky patřící do Horního Slezska. Ratiboř leží asi 70 km jihozápadně 
od Katowic, 30 km severně od Ostravy, 28 km severovýchodně od Opavy a jen 11 km 
od hranic s Českou republikou.

Mapa centra Ratiboře Zdroj: Mapy.cz

Hotely, ubytování
V Ratiboři a okolí najdeme různé možností ubytování, stačí si jen vybrat podle vašeho 
vkusu a potřeb. Přehled hotelů v Ratiboři a okolí s detailním popisem, recenzemi a 
možností online rezervace za nejlepší cenu najdete na Booking.com.

Doprava:
Autem: Z Opavy po  silnici  č.46  do  Sudic  a  dále  pak  po  polské  silnici  916  přes 
Samborowice, celkem cca 30 km. Z Ostravy pak přes Bohumín a od státní hranice pak 
cca 24 km po silnici č.45 přes Krzyzanowice.
Vlak:  Do  Ratiboře  vede  železniční  trať  z  pohraničních  Chalupek,  respektive  z 
Bohumína, z kterého jezdí do Ratiboře i přímé vlaky. Hlavním nádražím je železniční 
stanice  (stacja  kolejowa)  „Racibórz“  (50°5'25.932"N,  18°13'33.795"E)  ležící  v 
blízkosti centra města, asi 450 metrů od Rynku.
Bus: Autobusové  nádraží  (Dworzec  autobusowy,  50°5'17.715"N,  18°32'38.999"E), 
najdeme za Kauflandem mezi ulicemi „Pocztowa“ a „Króla Stefana Batorego“ asi 200 
metrů od vlakového nádraží.

Doprava ve městě:
Městská  doprava  je  v  Ratiboři  zajišťována  autobusy  společnosti  Przedsiębiorstwo 
Komunalne Racibórz. V provozu je 10 linek po Ratiboři a okolnícg obcích. Jízdní řády 
a další informace najdete na http://pk-raciborz.pl/site/rozklad_jazdy

Co musíte vidět
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
(Kościół Wniebowzięcia NMP)
U  jižního  rohu  náměstí,  při  ulicích 
„Nowa“ a „A.Mieckiewicza“
GPS:50°5'28.001"N, 18°13'12.842"E
Gotický cihlový kostel ze začátku 13.stol., 
mnohokrát  poničený  a  přestavovaný. 
Nejstarší kostel ve městě. 
Kostel svatého Ducha
(Kościół Ducha Świętego)
ul. Gimnazjalna 1
GPS:50°5'36.117"N, 18°13'0.907"E
Cihlový  gotický  kostel  z  pol.14.stol. 
Bývalý kostel s  klášterem Dominikánek, 
nyní budova Městského muzea. 
Městské muzeum 
Gymnazjalna 1 a  Fr.Chopina 12
GPS:50°5'36.117"N, 18°13'0.907"E
Muzeum najdeme ve  dvou budovách.  V 
bývalém  kostele  svatého  Ducha  a  v 
nedaleké  budově  na  ulici  Chopina.Mezi 
nejvýznamnější  exponáty  patří  egyptská 
mumie.
Vstupné:3 Zl., v sobotu vstup zdarma
http://muzeum.raciborz.pl/
Kostel sv. Jakuba (Kościół sw. Jakuba)
Rynek
GPS:50°5'32.566"N, 18°13'13.088"E
Cihlový  kostel   z  15.  století  ,  původně 
součást  dominikánského  kláštera. 
Několikrát  přestavován.  Najdeme  jej  v 
centru města na hlavním náměstí. 

http://mapy.cz/
http://muzeum.raciborz.pl/
http://pk-raciborz.pl/site/rozklad_jazdy
http://www.booking.com/city/pl/raciborz.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy


Zajímavosti v okolí:
Tworkow
Obec  ležící  asi  10  km  jižně  od  Ratiboře,  Tworkowem  prochází  železniční  trať  z 
Chalupek do Ratiboře. Za vidění stojí:
Kostel  sv.  Petra  a  Pavla  –  barokní  kostel  z  konce  17.  století  označovaný za perlu 
Slezského baroka, situovaný v centrální části obce, v kryptě zachovány sarkofágy ze 
17. století. GPS:50°0'30.143"N, 18°14'6.285"E
Zřícenina zámku Tworkow (Ruiny palacu w Tworkowie)  –  zřícenina zámku ze 16. 
století, jenž byl v druhé polovině 19. století neorenesančně přestavěn a v roce 1931 a 
poté v roce 1945 definitivně, zničen požárem. K zámku přiléhá velký park. Zámek je 
přístupný, vstupné 2 Zl. GPS: 50°0'40.766"N, 18°14'11.307"E
http://www.krzyzanowice.pl/turystyka/ruiny_w_tworkowie.html
Vodní mlýn – technická památka, jeden z posledních činných vodních mlýnů v Polsku. 
V provozu od roku 1914. Najdeme jej na severním konci obce, nedaleko zámku.
GPS: 50°0'44.291"N, 18°13'44.270"E
Krzyzanowice
Středisková obec ležící  asi  12 km jihovýchodně od Ratiboře.  Krzyzanowicemi také 
prochází  železniční  trať  z  Chalupek  (respektive  Bohumína)  do  Ratiboře.  V  obci 
najdeme novogotický zámek patřící až do roku 1930 rodu Lichnovských, poté klášter 
Františkánek a dům ústavní péče. Nepřístupný.GPS:49°58'58.300"N, 18°16'14.825"E
Wojnovice
Obec ležící asi 5 km jihozápadně od Ratiboře. Za vidění stojí místní zámek (Palac w 
Wojnowicach). Kde najdeme Muzeum vesnice (Muzeum Davnej Wsi) a také Muzeum 
hororu (vstupné 10 Zl) http://www.muzeumhorroru.pl
Zámek najdeme na severním konci Wojnowic. GPS: 50°3'38.406"N, 18°9'10.330"E
http://palacwojnowice.pl/
Pietrowice Wielkie
Obec ležící asi 10 km západně od Ratiboře. Asi 2,5 km jihozápadně od středu obce 
směrem na Gródczanki najdeme dřevěný kostelík sv. Kříže (kościół odpustowy p.w. 
św. Krzyża). Kostel byl postaven v roce 1667 a přestavěn v roce 1743. 
GPS: 50°4'17.876"N, 18°3'51.761"E

Mapa okolí Ratiboře Zdroj: Mapy.cz

1-Tworkow, 2- Krzyzanowice, 3-Wojnowice, 4- Pietrowice Wielkie

Nejnovější vydání průvodce Ratiboří z edice „Průvodce do kapsy“ a také průvodce 
dalšími zajímavými městy najdete na PrůvodceDoKapsy.cz

Náměstí a Mariánský sloup 
(Rynek i Kolumna Matki Boskiej) 
 GPS:50°5'31.005"N, 18°13'11.311"E
Pozdněbarokní mariánský sloup, najdeme 
uprostřed  hlavního  náměstí.  Sloup  byl 
postaven v letech 1725-1727. Na náměstí 
najdeme také kostel sv. Jakuba
Vězeňská bašta (Baszta więzienna)
Ul. Basztowa
GPS:50°5'21.360"N, 18°13'12.450"E
Renesanční  bašta  (věž)  byla  postavena 
kolem  roku  1574  a  včleněna  do 
městských hradeb, jejihž fragmenty byly 
kolem bašty dochovány dodnes.  .  Bašta 
sloužila jako vězení. Vstup zdarma. 
Piastovský zámek
Ul. Zamkowa 2, Ostróg 
GPS: 50°5'44.861"N, 18°13'16.190"E
Zámek  najdeme  na  pravém  břehu  řeky 
Odry (na druhé straně než je střed města s 
náměstím),  v  části  zvané  Ostrog.  Jde  o 
historické  sídlo  ratibořských  knížat. 
Nejcenější části zámku je zřejmě gotická 
kaple  sv.  Tomáše  Becketa  z  Canterbury, 
jenž byla postavena na konci 13. století. 
Do  areálu  zámku  patří  také  budova 
zámeckého  pivovaru,  o  němž  je  první 
zmínka z 30. let 16. století.
Zámek je  otevřen  celoročně.  Vstupné  je 
6,50 Zl.
http://www.zamekpiastowski.pl

Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém: 112
Policie: 997
Zdravotnická záchranná služba: 999
Při volání z mobilu je třeba zadat místní 
předvolbu (mimo volání na 112)
Důležité adresy
České velvyslanectví v Polsku
ul. Koszykowa 181, Varšava
Telefon: +48/225 251 850  
Nouzová linka: +48/608 298 988  

Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Polsku
Levné letenky do Polska
Zájezdy do Polska
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