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Główny Szlak Sudecki zyskuje coraz większą popularność, w  tym 
i miasto Prudnik, z którego turyści zaczynają bądź kończą wyprawę 
po najdłuższym szlaku sudeckim. Wydając publikację, wychodzimy 
naprzeciw wszystkim tym, którzy odwiedzają gminę Prudnik. Nasze 
wydanie to kieszonkowy przewodnik dot. I  odcinka GSS łączącego 
Prudnik z  Biskupią Kopą. Podpowiemy, gdzie warto zawitać lub 
nieznacznie zboczyć ze szlaku, aby zobaczyć coś ciekawego 
lub zdobyć pamiątkę, która będzie dodatkowym trofeum przy 
pokonywaniu GSS. 

Główny Szlak Sudecki to drugi pod względem długości, po beskidz- 
kim, szlak pieszy w  polskich górach. Przebiega przez najatrakcyj-
niejsze partie Sudetów. Pomysłodawcą GSS był wybitny polski  
krajoznawca Mieczysław Orłowicz, a  decyzja o  jego wytyczeniu 
zapadła podczas posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w 1947 r. Już wtedy jeden z delegatów  
Górnośląskiego Oddziału PTT proponował, by szlak rozpoczynał 
się w  Prudniku, ewentualnie na Biskupiej Kopie. Ostatecznie 
zdecydowano, że trasa połączy Czerniawę-Zdrój (obecnie dzielnica  
Świeradowa-Zdrój) z Paczkowem (ok. 360 km). W 1973 r. szlakowi 
nadano imię jego pomysłodawcy Mieczysława Orłowicza.
W 2000 r. prudnicki oddział PTTK, na prośbę działaczy z Opola, wyty- 
czył i oznakował odcinek łączący Paczków z istniejącym czerwonym 
szlakiem Głuchołazy – Biskupia Kopa – Prudnik.  Następnie w 2003 
odcinek ten został skorygowany przez głuchołaski oddział PTTK. 

Przez kolejne lata 
trwał spór, czy GSS 
kończy się w Prudniku 
czy jak dotychczas 
w Paczkowie. W 2009 r.  
Zarząd Główny Komisji  
Turystyki Górskiej PTTK 
oficjalnie potwierdził, 
że odcinek łączący 
Paczków z Prudnikiem 
zalicza się do GSS. Tym 
samym Główny Szlak 
Sudecki wydłużył się 
do 444 km.

Mieczysław Orłowicz, 
z  wykształcenia praw- 
nik, mocno zasłużył 
się w rozwoju polskiej 
turystyki. Napisał po- 
nad sto przewodników, 

 Mieczysław Orłowicz (źródło: wikipedia.pl, Tomasz Kowalik 
        - Wycieczki sierpniowe Mieczysława Orłowicza, 1953 r.)

 Mieczysław Orłowicz (po lewej / zleva) 
     (źródło: wikipedia.pl, Tomasz Kowalik - Wycieczki sierpniowe Mieczysława Orłowicza, 1938 r.)

Hlavní sudetská magistrála si získává čím dál větší oblibu a tím i město  
Prudnik, ve kterém turisté začínají nebo končí svoji výpravu po nejdelší 
krkonošsko-jesenické magistrále. Vydáním publikace vycházíme 
vstříc všem, kteří navštíví město Prudnik. Naše publikace je kapesní 
průvodce týkající se první části Hlavní sudetské magistrály spojující 
Prudnik s Biskupskou kupou. Prozradíme, kam stojí za to zavítat, nebo 
kde je dobré lehce sejít ze stezky a podívat se na něco zajímavého, 
nebo dobýt památku, která bude další trofejí při překonávání Hlavní 
sudetské magistrály.
 
V polských horách je Hlavní sudetská magistrála délkou na druhém 
místě po beskydské pěší stezce. Prochází nejzajímavějšími částmi 
Krkonošsko-jesenické oblasti. Zakladatelem Hlavní sudetské magi- 
strály byl vynikající polský výletník Mieczysław Orłowicz. O jejím 
vymezení bylo rozhodnuto během zasedání představenstva 
Polského tatranského spolku v roce 1947. Už tehdy jeden z delegátů 
hornoslezského oddílu PTTK (Polský turisticko-vlastivědný spolek) 
navrhoval, aby magistrála začínala v Prudniku, popřípadě v Biskupské 
kupě. Nakonec bylo rozhodnuto, že trasa spojí Czerniawu-Zdroj 
(dnešní část Świeradowa-Zdroje) s Paczkowem (přibl. 360km). 
V roce 1973 byla magistrála pojmenovaná po jejím zakladateli 
Mieczysławovi Orłowiczovi.
V roce 2000 prudnický oddíl PTTK na prosbu občanů z Opole 
vymezil a označil část spojující Paczków s již existující červenou 
stezkou Głuchołazy – Biskupská Kupa – Prudnik. Dále v roce 2003 
byl tento úsek upravený głucholazským oddílem Polského turisticko-
vlastivědného spolku. V následujících letech probíhal spor o to, zda 
magistrála končí v Prudniku, nebo až do té doby v Paczkowě. V roce 
2009 představenstvo Komise horské turistiky PTTK oficiálně potvrdila, 
že úsek spojující Paczków s Prudnikem je součástí Hlavní sudetské 
magistrály. Tím se Hlavní sudetská magistrála prodloužila na 444 km.

Mieczysław Orłowicz vzděláním právník se zasloužil velmi o rozvoj 
polské turistiky. Napsal více jak sto průvodců, byl spoluzakladatelem 
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współtworzył Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie, organizował 
pierwszy Komitet Olimpijski w Polsce.
Zaprojektował przebieg wschodniej części Głównego Szlaku Bes-
kidzkiego. Od lat 30. XX w. był kierownikiem referatu na Wydziale 
Turystyki Ministerstwa Komunikacji i pełnił to stanowisko również po 
II wojnie światowej, do 1952.
Dzięki jego relacji z  letniej wyprawy w  Sudety w  1946 r. wiemy, że 
schronisko górskie na Biskupiej Kopie było jednym z trzech pierwszych 
obiektów tego typu w polskich Sudetach otwartym dla turystów po  
II wojnie światowej. Pozostałe dwa obiekty znajdowały się w Karkono-
szach (schronisko pod Szrenicą i „Samotnia”). 
Mieczysław Orłowicz zmarł w  1959 r. W  uznaniu zasług jego imię, 
oprócz GSS, nosi przełęcz w Bieszczadach. 

Góry Opawskie są niewielkim pasmem górskim z  najwyższym 
szczytem Biskupią Kopą 890 m n.p.m., zaliczającą się do Korony 
Gór Polski. Przecina je ponad 125 km szlaków pieszych, co stawia 
te góry w  czołówce pasm w  polskich Sudetach pod względem 
zagospodarowania turystycznego. 
Pierwsze szlaki turystyczne w  Górach Opawskich wyznakowane 
zostały jeszcze pod koniec XIX w. przez Morawsko – Śląskie  Sudeckie 
Towarzystwo Górskie. Po II wojnie światowej pierwszym znakarzem 
był Erwin Mecha, który w latach 1956 – 59 pełnił funkcję kierownika 
schroniska na Biskupiej Kopie. Wyznakował on m.in. czerwony szlak, 
łącząc Prudnik z  Głuchołazami przez Biskupią Kopę. Odcinek ten 
z  kilkoma zmianami jest dziś częścią GSS. W  następnych latach aż 
do dziś oznakowaniem szlaków w  Górach Opawskich zajmują się 
oddziały PTTK w Głuchołazach i Prudniku.

 Góry Opawskie / Zlatohorská vrchovina

Akademického turistického klubu ve Lvově, organizoval první Olym-
pijský výbor v Polsku. Navrhl úsek východní části Hlavní sudetské  
magistrály. Od 30. let 20. století byl vedoucím Odboru cestovního 
ruchu Ministerstva dopravy a tuto funkci vykonával i po druhé světové 
válce až do roku 1952.
Díky jeho zprávě z letní výpravy do Krkonošsko-jesenické oblasti  
v roce 1946 víme, že horská chata na Biskupské kupě byla jedním ze 
tří prvních objektů tohoto typu polské krkonošsko-jesenické oblasti, 
která byla po druhé světové válce otevřena pro turisty. Další dva 
objekty se nacházely v Krkonoších (chata Szrenica a ‘Samotnia’).
Mieczysław Orłowicz zemřel v roce 1959. Jako uznání jeho zásluh jeho 
jméno vedle Hlavní sudetské magistrály ještě nese horský průsmyk  
v pohoří Bieszczady.

Zlatohorská vrchovina je nevelké horské pásmo s nejvyšším vrcholem 
Biskupská kupa (890 m n. m.), která je součástí Koruny polských hor. 
Vede jimi až 125 km pěších stezek, což tyto hory staví mezi přední 
pásma v polské krkonošsko-jesenické oblasti z hlediska rozvoje 
cestovního ruchu.
První turistické stezky na Zlatohorské vrchovině byly označeny 
ještě na konci 19. století Moravsko-slezskou sudetskou horskou 
společností. Po druhé světové válce první, kdo značil stezky, byl Erwin 
Mecha. Ten v letech 1956 -59 spravoval funkci vedoucího chaty na 
Biskupské kupě. Označil mimo jiné červenou stezku, která spojuje 
Prudnik s  Głucholazami vedoucí přes Biskupskou kupu. Tento úsek 
s několika změnami je dnes součástí Hlavní sudetské magistrály. 
V následujících letech až do dnešního dne se značení stezek na 
Zlatohorské vrchovině věnují oddíly PTTS v Głuholazích a Prudniku.
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Prudnik jest bramą prowadzącą w Góry Opawskie, o czym świadczy 
piękna panorama miasta, która stała się inspiracją do powstania 
prudnickiej pieczęci GSS.
Prudnik to miejsce, gdzie warto zatrzymać się na dłużej. W  swej 
długiej historii sięgającej połowy XIII w. miasto było częścią Moraw, 
znajdowało się pod panowaniem Piastów opolskich, wchodziło 
w  skład królestwa czeskiego, monarchii habsburskiej, państwa 
pruskiego oraz niemieckiego. Przez Prudnik wiódł ważny szlak 
handlowym łączący Wrocław z  Ołomuńcem, dzięki czemu był to 
prężny ośrodek rzemieślniczo-handlowy. W XVII i XVIII w.  zaliczał się 
do jednego z  najbogatszych i  największych miast Górnego Śląska. 
W XIX w. stał się ważnym ośrodkiem włókienniczym na Śląsku. Dziś 
liczący ponad 20 tys. mieszkańców Prudnik jest lokalnym centrum 
kulturowym, usługowym oraz komunikacyjnym. GSS przechodzi 
przez centrum miasta, w którym na turystów czeka kilka atrakcji.

Zwiedzając Prudnik, zdobędziesz 15 punktów 
do Odznaki Turystyki Pieszej!

W Prudniku możesz zdobyć również 
Odznakę Krajoznawczą Ziemi Prudnickiej. 
Więcej informacji: www.prudnik.pttk.pl 

Dobra rada!
Przed wyruszeniem w dalszą drogę warto zaopatrzyć się w prudnickich 
sklepach, ponieważ kolejny na szlaku napotkamy dopiero w Pokrzywnej! 

Prudnik je brána vedoucí na Zlatohorskou vrchovinu, o čem 
svědčí i krásné panorama města, které se stalo inspirací pro vznik 
prudnického razítka Hlavní sudetské magistrály.
Prudnik je místem, kde stojí za to se zastavit na delší dobu. Ve své 
dlouhé historii, která sahá až do poloviny 13. století. Město bylo 
součástí Moravy, pod nadvládou opolských Piastovců, součástí 
Českého království, habsburské monarchie, národa pruského posléze 
německého. Prudnikem vedla důležitá obchodní cesta spojující 
Vratislav s Olomoucí, díky které byl prosperujícím centrem řemesel 
a obchodu. V 17. a 18. století patřil mezi jedno z nejbohatších  
a největších měst Horního Slezska. V 19. století se stal důležitým 
tkalcovským centrem ve Slezsku. Čítajíc více jak 20 tisíc obyvatel 
je Prudnik místním centrem kultury, služeb a dopravy. Hlavní 
sudetská magistrála vede centrem města, kde na turisty čeká několik 
zajímavostí.

Návštěvou Prudniku získáte 15 bodů do Průkazu 
pěší turistiky (Odznaki Turystyki Pieszej)!

V Prudniku můžete také získat Odznak Turisty 
Prudnické země. Více informací: www.prudnik.pttk.pl

Dobrá rada!
Před tím, než se vydáte na další cestu, stojí za to se podívat do prud-
nických obchodů, protože další je na magistrále až v Pokrzywné.

 Prudnik
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Na skwerze przed budynkiem stacji kolejowej zaczyna się Główny 
Szlak Sudecki.
Zanim jednak wyruszysz w  drogę, warto skierować się w  prawą 
stronę, dochodząc do ul. Kolejowej, gdzie znajduje się XIX-wieczny 
cmentarz żydowski z  bogato zdobionymi macewami. Najbardziej 
okazałe upamiętniają członków rodziny Fränklów i  Pinkusów, 
właścicieli dawnej fabryki włókienniczej, której budynki w  stylu 
neogotyckim widoczne są po drugiej stronie rzeki.

Wracając na szlak, po kilku minutach marszu przejdziesz mostkiem 
przez rzekę Prudnik i  dojdziesz do śródmieścia. Tu warto odwiedzić 
kilka miejsc.

Arsenał to główna siedziba prudnickiego muzeum, gdzie interakty-
wnie poznasz historię miasta. Na szczególną uwagę zasługuje 
jedyna w kraju stała ekspozycja poświęcona znanemu sportowcowi 
Stanisławowi Szoździe, który kolarską karierę rozpoczął w Prudniku 
u boku innego znanego kolarza, Franciszka Surmińskiego.  Zobaczysz 
tu medale olimpijskie, trofea, nagrody, koszulki w których startował 
oraz filmy prezentujące legendarne sportowe triumfy. Muzeum 
prezentuje również bogatą wystawę etnograficzną pokazującą 
tradycje i  wielokulturowość ziemi prudnickiej. Obiekt wyróżnia 
się również dwiema średniowiecznymi wieżami, większa zwana 
„katowską” pełni funkcję punktu widokowego. Wewnątrz wieży 
znajduje się  ekspozycja broni białej i  palnej oraz, co zaciekawi 
szczególnie najmłodszych, zbroja rycerska.

 Arsenał - muzeum / Zbrojnice - muzeum

 Arsenał - muzeum. Ekspozycja S. Szozdy / Zbrojnice - muzeum. Expozice Stanisława Szozdy 

 Cmentarz żydowski / Židovský hřbitov

Na prostranství před vlakovým nádražím začíná Hlavní sudetská 
magistrála. Před tím, než se vydáte na cestu, stojí za to zatočit vpravo 
a dojít do ulice Kolejowa, kde se nachází židovský hřbitov z 19. století 
s bohatě zdobenými macevami. Rodina Fränklova a Pinkusova 
je připomínaná nejokázaleji. Byli to majitelé textilní továrny, jejíž 
budovy v neogotickém stylu můžete vidět na druhé straně řeky.

Po návratu na magistrálu po několika minutách přejdete mostek 
přes řeku Prudnik a dojdete do centra města. Zde stojí za to navštívit 
několik míst.

Zbrojnice je hlavním sídlem prudnického muzea, kde se interaktivně 
seznámíte s historií města. Zvláštní pozornost zasluhuje jediná 
stálá expozice v zemi věnovaná známému sportovci Stanisławovi 
Szozdovi, který svou cyklistickou kariéru začal po boku dalšího 
známého cyklisty Franciszka Strumińského. Uvidíte zde olympijské 
medaile, trofeje, ocenění, trička, ve kterých startoval, a také filmy 
představující legendární sportovní trumfy. Muzeum také nabízí 
bohatou etnografickou výstavu, která představuje tradice a multi-
kulturalismus Prudnické země. Budova se také vyznačuje dvěma 
středověkými věžemi – větší se nazývá Katovská a plní funkci 
rozhledny. Uvnitř věže se nachází expozice sečných a palných zbraní, 
a co zaujme především nejmladší návštěvníky, tak i rytířské výzbroje.

98
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Tu zdobędziesz pamiątkową pieczątkę, turystyczny 
znaczek oraz naklejki z  kuponami (Wander Cards),  
które możesz wkleić do Dziennika Turystycznego. 

Godziny otwarcia: 
Od wtorku do piątku 8:00 – 16:00, w drugą sobotę 
miesiąca 10:00 – 16:00, biuro@muzeumprudnik.pl
www.muzeumprudnik.pl, tel. + 48 77 406 80 60

 Tu uzyskasz informacje turystyczne

Przechodząc przez tunel kolejny raz, warto lekko zboczyć ze szlaku, 
kierując się w  prawo do Centrum Tradycji Tkackich (ok. 100 m od  
tunelu). Zwiedzając obiekt,  poznasz historię rzemiosła, które najbar- 
dziej przyczyniło się do rozwoju Prudnika, szczególnie w XIX i XX w.,  
czyniąc z  miasta jeden z  największych centrów włókienniczych na 
Śląsku. Od XIX w. działała w  Prudniku fabryka „S. Fränkel”, zatrud- 
niająca ponad 4 tys. pracowników. Po II wojnie światowej fabryka 
zmieniła nazwę na „Frotex” i znana była głównie z produkcji ręczników. 
Fabryka zakończyła swoją działalność w 2011 r. 
W  Centrum Tradycji Tkackich odbywają się warsztaty, spotkania 
i wystawy.

Tu zdobędziesz pamiątkową pieczątkę 
oraz turystyczny znaczek

Godziny otwarcia: 
Od wtorku do piątku 8:00 – 16:00
w czwartą sobotę miesiąca 10:00 – 16:00
biuro@muzeumprudnik.pl, www.muzeumprudnik.pl
tel. + 48 77 406 80 60

 Tu uzyskasz informacje turystyczne

Zanim dojdziesz do rynku warto, wychodząc z  ul. Królowej Jadwigi, 
pójść prosto, ul. Damrota, skąd widoczna jest średniowieczna Wieża 
Bramy Dolnej, która zachowała się jako jedna z nielicznych pozostałości 
po dawnych umocnieniach obronnych miasta. Kierując się na ul. 
Sobieskiego, dojdziesz do Studni Miłości, gdzie poznasz romantyczną 
legendę. Dochodząc do rynku, skręć w  lewo w  ul. Kościelną, aby 

 Prudnik. Kościół pw. Michała Archanioła / Kostel Michaela Archanděla

No. 158

No. 156

 Prudnik. Warsztaty w Centrum Tradycji Tkackich / Dílny v Centrum tkalcovských tradic

No. 158

No. 156

Zde získáte pamětní razítko, turistickou známku  
a nálepky s kupóny (Wander Cards), které si můžete 
nalepit do Turistického deníku.

Otevírací doba: 
Od úterý do pátku 8:00 -16:00, druhá sobota v měsíci 
10:00 – 16:00, e-mail: biuro@muzeumprudnik.pl 
www.muzeumprudnik.pl, tel. + 48 77 406 80 60
 

 Zde obdržíte turistické informace

Po průchodu dalším tunelem stojí za to mírně sejít ze stezky zahnout 
doprava do Centra tkalcovských tradic (přibl. 100 m od tunelu). 
Navštívením tohoto centra poznáte historii řemesla, které se nejvíce 
zasloužilo o rozvoj Prudniku a to především v 19. a 20. století. Toto 
řemeslo udělalo z Prudniku jedno z největších textilních center ve 
Slezsku. Od 19. století fungovala v Prudniku továrna „S. Fränkela“, 
která zaměstnávala až 4 tisíce zaměstnanců. Po druhé světové 
válce změnila továrna své jméno na Fortex a známá byla především 
výrobou ručníků. Továrna ukončila svoji produkci v roce 2011.
V Centru tkalcovských tradic se konají dílny, setkání a výstavy.

Zde získáte pamětní razítko a turistickou známku

Otevírací doba: 
Od úterý do pátku 8:00 – 16:00, 
čtvrtá sobota v měsíci 10:00 – 16:00
e-mail: biuro@muzeumprudnik.pl 
www.muzeumprudnik.pl
tel. + 48 77 406 80 60
 

 Zde obdržíte turistické informace

Dříve než dojdete na náměstí, stojí za to vyjít z ulice Jagiellońska  
a vydat se rovně do ulice Damrota. Odtud je možné vidět středověkou 
Věž dolní brány, která se zachovala jako jeden z mála pozůstatků po 
opevnění města. Když se vydáte do ulice Sobieskiego, dojdete ke 
Studně lásky, kde se seznámíte s romantickou legendou. Až budete 
přicházet k náměstí, zabočte vlevo do ulice Kościelna, abyste došli 
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1312

 Prudnik. Fontanna przy ratuszu / Kašna u radnice

zwiedzić kościół parafialny pw. Michała Archanioła, który  
szczególnie okazale prezentuje się wewnątrz. Na bocznym  
wejściu wmurowana jest tablica upamiętniająca prudni-
czanina o. Jana Górę OP, który stworzył m.in. ośrodek dusz- 
pasterski na Polach Lednickich. Naprzeciwko głównego  
wejścia stoi pomnik Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego. 
Po odwiedzeniu najstarszej prudnickiej świątyni skieruj 
się na rynek. Znajduje się tu szereg zabytków, do 
których zaliczają się  kamienice oraz barokowe pomniki:  
kolumna maryjna, pomnik Nepomucena oraz fontanna  
zwieńczona dwugłowym austriackim orłem przypo-
minającym o  przynależności Prudnika do monarchii 
habsburskiej. Pomniki ufundowane zostały przez 
zamożnych prudnickich mieszczan. Centralne miejsce 
placu zajmuje budynek ratusza z  XVIII w., który jest 
jednocześnie najwyższą budowlą w mieście.

Na parterze w siedzibie Agencji Promocji i Rozwoju Gminy 
Prudnik działa punkt informacji turystycznej.
Zdobędziesz tu pamiątkowe pieczątki, w tym GSS Prudnik 
– Góry Opawskie, liczne bezpłatne materiały informacyjne 
oraz wiele przydatnych informacji. 

 Prudnik. Rynek -  
kolumna maryjna

     Náměstí.
 Mariánský sloup

 Punkt informacji turystycznej czynny: 
Pn – Pt. 7:15 – 15:15

Przed dalszą wędrówką warto się posilić. W centrum miasta znajdziesz 
kilka obiektów gastronomicznych. 

 Prudnik. Rynek - pomnik Nepomucena / Náměstí - pomník Nepomuckého

k farnímu kostelu zasvěcenému Archandělovi Michaelovi, jehož 
vnitřní výzdoba je impozantní. U bočního vchodu se ve zdi nachází 
deska připomínající prudničana otce Jana Góru OP, který mimo jiné 
vybudoval pastorační centrum v Lendických polích. Naproti hlavního 
vchodu stojí památník Jana Pavla II. a Stefana Wyszyńského.

Po návštěvě nejstaršího prudnického chrámu se vydejte na náměstí.  
Nachází se zde řada pamětihodností, mezi které patří budovy a barokní  
památky, jako je mariánský sloup, pomník Jana Nepomuckého  
a také kašna zakončena dvouhlavým rakouským orlem. Tento orel 
připomíná fakt, že Prudnik byl součástí habsburské monarchie. 
Památníky byly financované zámožnými prudnickými měšťany. 
Ve středu náměstí se nachází radniční budova z 18. století, která je 
jednoznačně nejvyšší budovou města. 

V přízemí budovy v sídle Agentury pro propagaci a rozvoj města Prudnik 
je turistické informační centrum.
Získáte tu pamětní razítko s  Hlavní sudetskou magistrálou Prudnik 
– Zlatohorská vrchovina, početné bezplatné informační materiály  
a mnoho dalších užitečných informací.

 Turistické informační centrum je otevřené: Po – Pá: 7:15 – 15:15

Před další cestou je dobré se posilnit. V centru města se nachází několik 
stravovacích zařízení.
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Wieża Woka to kolejny obiekt na szlaku, jednocześnie najstarszy 
zabytek Prudnika i jeden z najstarszych tego typu w Polsce. Wieża jest 
jedyną pozostałością po średniowiecznym zamku. Dziś pełni funkcję 
punktu widokowego. Przy wejściu do wieży stoi makieta ukazująca 
XV-wieczny prudnicki zamek. W  wieży znajduje się mennica, która 
pozwoli wybić własnoręcznie prudnickiego talara. 

Wieże Pogranicza to polsko - czeski produkt turystyczny, do którego 
zalicza się 9 obiektów widokowych na terenie pogranicza polsko – 
czeskiego. W  Prudniku to: wieża widokowa na Koziej Górze, wieża 
Katowska (Arsenał) oraz wieża Woka. Prudnickie obiekty znajdują się 
na GSS. Oprócz pieczątek zdobędziesz również pamiątkowe monety 
i nagrody. Szczegóły poznasz w punktach informacji turystycznej. 

Tu zdobędziesz pamiątkową pieczątkę 
oraz turystyczny znaczek. 

 Tu uzyskasz informacje turystyczne

Godziny otwarcia: Zwiedzanie od maja do końca 
września. Od wtorku do piątku 12:00 – 16:00
w soboty, niedziele i święta 12:00 – 18:00
e-mail: biuro@muzeumprudnik.pl, www.muzeumprudnik.pl
tel. +48 77 406 80 60. Bilety dostępne są na wieży.

Tuż przy wieży Woka znajduje się barokowy kościół z XVIII w. pw. śś. 
Piotra i  Pawła oraz klasztor Bonifratrów. Działa tu również apteka, 
w której możesz zaopatrzyć się w leki bonifraterskiej receptury. 

Przy ul. Piastowskiej znajduje się księgarnia „Na zapleczu”, gdzie możesz 
zakupić turystyczne publikacje.

 Prudnik. Wieża Bramy Dolnej / Věž dolní brány

No. 157

 Prudnik. Wieża Woka / Wokova věž

mailto:biuro@muzeumprudnik.pl


1716  Prudnik. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła / Kostel sv. Petra a Pavla

 Prudnik. Wnętrze wieży Woka / Interiér Wokovy věže

 
Vokova věž je další stavba na magistrále. Je to jednoznačně nejstarší 
památka v Prudniku a jedna z nejstarších svého druhu v Polsku. Věž 
je jediným pozůstatkem po středověkém hradu. V současné době 
funguje jako rozhledna. U vchodu do věže stojí maketa zobrazující 
prudnický hrad v 15. století. Ve věži se nachází mincovna, kde si 
vlastnoručně můžete vyrazit prudnický tolar.

Věže v pohraničí je česko-polský turistický produkt, do kterého 
patří 9 rozhleden na území česko-polského pohraničí. V Prudniku 
to je rozhledna Kozí Hora, Katovská věž (Zbrojnice) a Vokova věž. 
Prudnické stavby se nacházejí na Hlavní sudetské magistrále. Kromě 
razítek získáte také pamětní mince a ceny. Podrobnosti se dozvíte 
v turistických informačních centrech.

Zde získáte památeční razítko a turistickou 
známku.

  Zde obdržíte turistické informace

Otevírací doba: 
Návštěva od května do konce září. Od úterý do pátku 
12:00 – 16:00; sobota, neděle, svátky 12:00 – 18:00
e-mail: biuro@muzeumprudnik.pl , www.muzeumprudnik.pl
tel. + 48 77 406 80 60. Je zde možné si zakoupit lístky na věž.

Přímo u Vokovy věže se nachází barokní kostel z 18. století zasvěcený 
svatému Petrovi a Pavlovi a klášter milosrdných bratří. Též se tu 
nachází lékárna, ve které si můžete zakoupit léky podle receptur 
milosrdných bratří. (ujistit se, zda lékárna ještě funguje. Donesly se 
mi zprávy, že se bude zavírat, tak zda je již zavřená)

U ulice Piastowska se nachází knihkupectví „Na zapleczu“, kde si můžete 
koupit turistické publikace.

No. 157
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Idąc ul. Klasztorną, dojdziesz do niewielkiego placu, gdzie do 1938 r. 
stała synagoga, która została zniszczona w trakcie Nocy Kryształowej.
Po drugiej stronie ulicy znajduje się okazała willa zwana, po 
fundatorze, Willą Hermanna Fränkla, dziś siedziba Prudnickiego 
Ośrodka Kultury. Obiekt zachował wiele detali z XIX w., a zwiedzać 
można go bezpłatnie w  godzinach pracy domu kultury. Willa jest 
jedną z czterech na terenie miasta, której właścicielami byli prudniccy 
przemysłowcy żydowskiego pochodzenia. 

Idąc ul. Kościuszki, mijasz urząd miejski, budynek sądu, dworzec 
autobusowy, dawną łaźnię miejską. 

Za dworcem autobusowym znajduje się redakcja „Tygodnika Prudnic-
kiego”, gdzie możesz zakupić publikacje dot. ziemi prudnickiej.

Następnie dojdziesz do parku miejskiego (11 ha). Przy Placu Rodziny 
Fränklów znajduje się zabytkowy pawilon koncertowy, pomnik Diany 
oraz węzeł szlaków turystycznych. Idąc dalej, dojdziesz do kortów 
tenisowych oraz dużego kompleksu sportowego wraz z placem zabaw.  

Wychodząc z parku, warto lekko zboczyć z GSS, skręcając w prawo i dojść  
do charakterystycznych budynków z czerwonej cegły przy ul. Dąbrow-
skiego. Kompleks jeszcze w  latach 90. XX w. pełnił funkcję koszar. 
Obecnie są tu mieszkania prywatne, działają firmy oraz Schronisko 
Młodzieżowe „Dąbrówka” z punktem informacji turystycznej. 

Punkt informacji turystycznej. 
Czynny codziennie 10:00 – 21:00

Zdobędziesz tu pieczątkę GSS Prudnik – Góry Opawskie.

 Prudnik. Wnętrze willi Hermanna Fränkla / Interiér vily Hermanna Fränkla 

 Prudnik. Willa Hermanna Fränkla / Vila Hermanna Fränkla

 Prudnik. Schronisko Młodzieżowe 
        Mládežnická ubytovna

Když se vydáte ulicí Klasztorna dojdete na malé náměstíčko, kde 
do roku 1938 stála synagoga, která byla zničená během Křišťálové 
noci. Na druhé straně ulice stojí okázalá vila, která nese jméno 
po zakladateli Vila Hermanna Fränkla, dnes se zde nachází sídlo 
prudnického Centra kultury. Na stavbě se dochovalo mnoho detailů  
z 19. století a je možné ji navštívit zdarma během otevírací doby 
Centra kultury. Vila je jednou ze čtyř ve městě, jejichž majiteli byli 
prudničtí průmyslníci židovského původu.

Když se vydáte ulicí Kościuszka, projdete okolo městského úřadu, 
budovy soudu, autobusového nádraží, bývalých městských lázní.

Za autobusovým nádražím se nachází redakce „Prudnického týdeníku“, 
kde si můžete zakoupit publikace o Prudnické zemi.

Dále dojdete do městského parku (11 ha). U náměstí Rodiny Fränklů 
(Plac Rozdiny Fränklów) se nachází historický koncertní altán, pomník 
Diany a uzel turistických stezek. Když se vydáte dále, dojdete k teni- 
sovým kurtům a velkému sportovnímu komplexu a dětskému hřišti.

Když vyjdete z parku, stojí za  
to lehce sejít z Hlavní sudetské  
magistrály a odbočit vpravo. 
Dojdete k charakteristickým 
budovám postaveným z červe- 
né cihly u ulice Dąbrowskiego. 
Tento komplex ještě v 90. 
letech 20. století plnil funkci 
vojenských kasáren. V souča-
snosti se zde nacházejí sou-
kromé byty, sídla firem a Školní 
středisko mládeže „Dąbrówka” 
s turistickým informačním 
centrem.
 

Turistické informační centrum. Otevřeno každý den 10:00 – 21:00

Získáte zde razítko Hlavní sudetské magistrály Prudnik – Zlatohorská 
vrchovina
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 Prudnik. Kaplica św. Antoniego / Kaple sv. Antonína

 Obraz z kaplicy św. Antoniego
        Obraz z kaple sv. Antonína

Park przy Świętym Źródle to kolejny 
punkt na GSS. Park poprzecinany 
jest alejkami spacerowymi, a w cen-
tralnym punkcie znajduje się krzyż 
oraz Święte Źródło (zdrój uliczny), 
gdzie możesz ugasić pragnienie. Po 
lewej stronie drogi widoczny jest 
staw, przy którym biegnie ścieżka 
pieszo-rowerowa oraz znajdują się 
platformy widokowe wraz z  tablica- 
mi edukacyjnymi. 

Idąc dalej wzdłuż drogi asfaltowej, 
napotkasz willę Fipperów z  końca 
XIX w., w  której dziś siedzibę ma 
Stadnina Koni w Prudniku. W czasie 
II wojny światowej budynek wyko-
rzystywany był na magazyn, w  któ- 
rym przechowywano dzieła sztuki 

wywożone z  zagrożonych bombardowaniem niemieckich miast. 
Kilkanaście metrów dalej po prawej stronie znajduje się kaplica 
św. Antoniego z XVIII w., w której podziwiać możesz ciekawy obraz 
przedstawiający św. Antoniego z Dzie-
ciątkiem otaczających opieką Prudnik.

Po ok. 200 m od kaplicy możesz  zbo- 
czyć z GSS i skręcić w prawo na drogę  
szutrową, którą po 5 minutach marszu  
dojdziesz do  pięciu stawów paciorko- 
wych, przy których znajduje się miejsce  
odpoczynku. Nad ostatnim stoi plat-
forma, z której rozciąga się ładny widok 
na miasto. 
Wracając na szlak, zaczynasz zdobywać 
pierwszy wierzchołek na GSS! 

 Prudnik. Krzyż w parku
        Krzyż w parku Kříž v parku

 Prudnik. Park miejski / Městský park

 Prudnik. Willa Fipperów / Vila Fipperů

Park u svatého pramene je následujícím místem na Hlavní sudetské 
magistrále. Parkem vedou pěší cestičky a ve středu se nachází kříž a 
svatý pramen (pítko), kde můžete uhasit svou žízeň. Nalevo můžete 
vidět rybník, podél kterého vede stezka pro pěší a cyklisty a jsou zde 
vyhlídkové plošiny se vzdělávacími tabulemi.

Když se vydáte dále po asfaltové cestě, narazíte na vilu Fipperových 
z konce 19. století, ve které se v současnosti nachází hřebčín v Prud- 
niku. Během druhé světové války byla budova používaná jako sklad, 
ve kterém byla skladovaná umělecká díla, která byla dovážená  
z německých měst ohrožených bombardováním. Několik set metrů 
dále se na pravé straně nachází kaplička sv. Antonína z 18. století. V ní 
můžete spatřit zajímavý obraz představující sv. Antonína s děťátkem 
ochraňující Prudnik.

Po přibližně 200 metrech od kapličky můžete sejít z Hlavní sudetské 
magistrály a odbočit doprava na štěrkovou cestu, která vás po 5 
minutách chůze zavede k pěti propojeným rybníkům, kde je místo 
k odpočinku. U posledního je plošina, ze které se rozprostírá krásný 
pohled na město.
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Kozią Górę liczącą 315 m n.p.m. wieńczy Zielony Krzyż Nadziei oraz  
piętnastometrowa drewniana, ogólnodostępna wieża widokowa. 
Wierzchołek poprzecinany jest alejkami spacerowymi i rowerowymi 
z miejscami odpoczynku. Jest to idealne miejsce na przerwę przed 
dalszą wędrówką. 

Pieczątkę z  wizerunkiem wieży widokowej zdobędziesz w  klasztorze 
Franciszkanów. 

Schodząc ze szczytu Aleją Wilka z Gubbio, poznasz ciekawą legendę 
o św. Franciszku dzięki umieszczonym na drodze tablicom.

Błonia klasztorne to teren, gdzie odbywają się liczne imprezy plene- 
rowe, nie tylko religijne, ale także turystyczne, sportowe i rozrywkowe.

Sanktuarium św. Józefa jest miejscem szczególnym, bo związanym 
z  osobą Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego więzionego 
w  klasztorze w  latach 1954-55. Można tu zwiedzić celę Prymasa 
oraz salę audiowizualną, gdzie poznasz historię tego miejsca. Poza 
klasztorem i kościołem pw. św. Józefa znajdują się tu: grota lurdzka, 
cmentarz klasztorny oraz droga krzyżowa.

Zwiedzanie: codziennie z wyjątkiem mszy św. i nabożeństw. 
e-mail: prudnik@franciszkanie.com 
www.prudnik.franciszkanie.com
tel. 77 406 72 50

Tu zdobędziesz pamiątkową pieczątkę.

Możesz zdobyć Odznakę Krajoznawczą 
im. Prymasa Wyszyńskiego, 
przyznawaną przez prudnicki oddział PTTK. 
Szczegóły: www.prudnik.pttk.pl

 Prudnik. Sanktuarium św. Józefa / Chrám sv. Josefa

 Wieża widokowa na Koziej Górze / Rozhledna na Kozí hoře

Po návratu na magistrálu zdoláte první vrcholek Hlavní sudetské 
magistrály!
Na Kozí Hoře, která je 315 m n. m., se tyčí Zelený Kříž naděje a patná-
ctimetrová dřevěná rozhledna, která je volně přístupná. Na vrcholu je 
několik pěších a cyklistických stezek a míst k odpočinku. Je to ideální 
místo pro přestávku před další cestou.

Razítko s obrázkem rozhledny získáte ve františkánském klášteře.

Když se z vrcholu vydáte Alejí vlka z Gubbia, dozvíte se o zajímavé 
legendě o sv. Františkovi díky tabulím, které jsou podél cestě.

Klášterní zahrady jsou místem, kde se koná mnoho venkovních akcí,  
a to nejen náboženské, ale také turistické, sportovní a zábavné.
Sanktuárium sv. Josefa je zvláštním místem, protože je spojováno 
s osobou primasa kardinála Stefana Wyszyńského, který byl v letech 
1954 – 55 v  klášteře vězněn. Je zde možné navštívit celu primasa  
a také audiovizuální místnost, kde se dozvíte něco o historii tohoto 
místa. Za klášterem a kostelem zasvěcených sv. Josefovi se nachází 
Lurdská jeskyně, hřbitov kláštera a křížová cesta.

Návštěvní doba: každý den kromě Mší svatých a obřadů
e-mail: prudnik@franciszkanie.com, www.prudnik.franciszkanie.com  
tel. +48 77 406 72 50

Zde získáte pamětní razítko

Můžete zde získat Turistický odznak primasa 
Wyszyńského, který je udělován prudnickým oddí- 
lem PTTK (Polský turisticko-vlastivědný spolek) 
Podrobnosti: www.prudnik.pttk.pl

Po návštěvě sanktuária po několika minutách chůze dojdete na okraj 
pole, odkud se rozprostírá krásný pohled na hory na české straně 
hranice. Dále vás magistrála vedoucí lesními cestami a stezkami 
dovede po více jak 3 km na vrchol Kobylice (395 m n. m.). Na vrcholku 
se nachází obelisk připomínající Josepha von Eichendorffa, známého 

http://www.prudnik.pttk.pl
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Kiedy zwiedzisz sanktuarium, po 
kilku minutach marszu dojdziesz na 
skraj pola, skąd roztacza się ładny 
widok na góry po czeskiej stronie 
granicy. Następnie szlak biegnący 
leśnymi drogami i ścieżkami dopro- 
wadzi Cię, po przeszło 3 km marszu,  
na szczyt Kobylicy (395 m n.p.m.). Na 
wierzchołku stoi obelisk upamięt-
niający Josepha von Eichendorffa, 
znanego niemieckiego poetę doby  
romantyzmu. Pomnik ufundowali 
w 1911 r. mieszkańcy Prudnika. Poniżej  
wierzchołka znajduje się Żabie Oczko,  
staw po dawnym kamieniołomie. 
Następnie szlak dochodzi do malo-
wniczej miejscowości Dębowiec. Tu 
znajduje się średniowieczne gro-

dzisko stożkowe Schlossplatz. (Aby tam dojść musisz skręcić na szlak 
niebieski, ok. 5 min).  

Dębowiec przed II wojną światową był znaną w okolicy miejscowością 
turystyczną z obiektami noclegowymi i gastronomicznymi. Obecnie 
znajduje się tu jeden obiekt agroturystyczny, hodowla alpak oraz 
zabytek w  postaci kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Przez wieś przechodzi atrakcyjna trasa rowerowa łącząca Prudnik 
z Jidřichovem (CZ).
  
Z  Dębowca szlak prowadzi stromą ścieżką na najwyższy szczyt 
powiatu prudnickiego – Długotę (457 m n.p.m.). Na wierzchołku jest 
miejsce odpoczynku oraz aleja upamiętniająca zmarłych działaczy 
prudnickiego PTTK. 
Na początku XX w. planowano postawienie w  tym miejscu wieży 
widokowej. Inwestycji, nigdy nie zrealizowano, ale w  okolicach 
Prudnika powstała drewniana wieża widokowa na Okopowej (388 m  
n.p.m.), która była pierwszym obiektem tego typu w  tej części 
Sudetów. Dziś nie ma po niej śladu.
Ze szczytu schodzimy do Wieszczyny. Kilka lat temu uruchomiono 
w miejscowości filię prudnickiego schroniska młodzieżowego, w którym  
działa punkt informacji turystycznej. Obok stoi piętnasto-metrowa 
wieża ogólnodostępna z widokiem na masyw Biskupiej Kopy.

 Długota 

 Kobylica. Obelisk upamiętniający
        Josepha von Eichendorffa 
        Památník Josepha von Eichendorffa 

 Stawy paciorkowe / Korálkové rybníky

 Wieża widokowa w Wieszczynie
         Rozhledna ve Wieszczyně 

německého básníka období romantismu. Pomník v roce 1911 
financovali obyvatelé Prudniku. Pod vrcholkem se nachází Žabí očko –  
rybník po bývalém kamenolomu. Dále magistrála vede do malebné 
obce Dębowiec, kde se nachází středověké kuželovité hradiště Schloss- 
platz. (Abyste k němu došli, musíte odbočit na modrou stezku, přibl. 
5 min.).
Dębowiec byl před druhou světovou válkou v okolí známý jako 
turistická destinace s ubytovacími a stravovacími zařízeními. V souča-
sné době se zde nachází jedno agroturistické zařízení, kde chovají 
alpaky a památka v podobě kapličky zasvěcené Nejsvětějšímu srdci 
Ježíše Krista. Vesnicí vede atraktivní cyklostezka spojující Prudnik  
s Jindřichovem (ČR).
  
Z Dębowce magistrála vede stromou stezkou na nejvyšší vrchol 
prudnického kraje – Długota (457 m n. m.). Na vrcholku se nachází 
místo k odpočinku a cesta turistů připomínající zemřelé pracovníky 
prudnického PTTK (Polský turisticko-vlastivědný spolek).
Na začátku 20. století byly plány v těchto místech postavit rozhlednu. 
Investice však nebyla nikdy zrealizovaná. U Prudniku byla však stála 
dřevěná rozhledna na vrcholku Okopowa (388 m n.m.), která byla 
první stavbou tohoto druhu v této 
části krkonošsko-jesenické oblasti. 
Dnes po ní není ani památky.
Z  vrcholu sejdeš dolů do Wieszczyny. 
Před několika lety byl v místě zahájen 
provoz pobočky prudnického stře- 
diska mládeže, ve kterém se nachází 
turistické centrum. Vedle stojí 15 met- 
rová věž s  výhledem na masiv Bisku- 
pská kupa, která je volně přístupná.
Nachází se zde kaplička zasvěcená sv. 
Timoteovi a Aurélii.
 

Turistické informační centrum

Z Wieszczyny vede magistrála male- 
bnou cestou přes pole s výhledem 
na masiv Biskupská kupa. Ve výšce 
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W miejscowości znajduje się kaplica pw. śś. Tymoteusza i Aurelii. 

Tu uzyskasz informacje turystyczne.

Z Wieszczyny szlak prowadzi malowniczą drogą przez pola z wido-
kiem na masyw Biskupiej Kopy. Na wysokości Trzebieszowa, przy-
siółka Moszczanki, kilkaset metrów od GSS, znajduje się zagroda 
jeleni. Na Młyńskiej Górze, napotkasz na dawne wyrobiska skalne. 
Stromo w  dół zejdziesz do Moszczanki, gdzie znajdują się dwa 
popularne łowiska pstrąga. Za wiaduktem kolejowym, po którym 
przejeżdżają czeskie pociągi, szlak opuszcza gminę Prudnik. 

Pokrzywna to znana miejscowość letniskowa z wieloma ośrodkami 
turystycznymi oraz licznymi atrakcjami jak park rozrywki „Zaginione 
miasto Rosenau” i  kąpielisko. Z  miejscowości szlak doprowadzi Cię 
najpierw na Szyndzielową Kopę (533 m n.p.m.), następnie Zamkową 
Górą (571 m n.p.m.), gdzie znajdują się nikłe ślady dawnego zamku. 
Najprawdopodobniej strzegł on lokalnego traktu handlowego. 
Z  Zamkowej Góry zejdziesz stromą ścieżką do przełęczy, gdzie 
znajduje się Grób Czarownicy (należy pójść kilkadziesiąt metrów 
niebieskim szlakiem), która według legendy powiesiła się na styku 
trzech granic lasów Prudnika, Janova i Jarnołtówka. Następnie szlak  
zaczyna wspinać się na bezleśny szczyt Srebrnej Kopy (785 m n.p.m.).  
Po drodze miniesz jeszcze platformę widokową. Ze szczytu zejdziesz 
do Przełęczy Mokrej, skąd stromym odcinkiem dojdziesz do wieży 
telewizyjnej i  Krzyża Pojednania. Stąd już ok. 5 minut marszu na 
szczyt Biskupiej Kopy 890 m n.p.m. Wierzchołek wieńczy wieża 
widokowa nazwana imieniem cesarza austriackiego Franciszka 
Józefa I, znajdująca się już po czeskiej stronie granicy.

www.rozhlednabiskupskakupa.cz  
tel. 588 884 606
Za wstęp można płacić złotówkami. 

Tu zdobędziesz pieczątkę 
oraz Turystyczny Znaczek 

Obiekt wchodzi w skład produktu turystycznego Wieże Pogranicza str. 14.
 

 Srebrna Kopa / Stříbrná kupa

No. 468

 Czerwony szlak / Červená stezka

 Schronisko Młodzieżowe w Wieszczynie / Mládežnická ubytovna ve Wieszczyně

Trzebieszowa je vesnička Moszczanki a několik set metrů od Hlavní 
sudetské magistrály se nachází ohrada s jeleny. Na Młyńské Goře 
(Mlýnská hora) narazíte na bývalé doly. Přímo dolů sejdete do 
Moszczanki, kde se nachází dvě populární místa k chytání pstruhů. 
Za železničním viaduktem, po kterém jezdí české vlaky, magistrála 
opouští město Prudnik.

Pokrzywna je známé letní středisko s mnoha turistickými centry 
a početnými atrakcemi jako je zábavný park „Ztracené město 
Rosenau” a koupaliště. Ze střediska vás magistrála zavede nejdříve 
na Szyndielowou Kopu (533 m n.m.) a následně na Zamkowa Góra 
(Hradní hora, 571 m n.m.), kde jsou mizivé stopy po starobylém 
hradu, který nejpravděpodobněji strážil místní obchodní cestu. Ze 
Zamkowé Góry sejdete po strmé stezce do propasti, kde se nachází 
Hrob čarodějnice (musí se jít několik desítek metrů po modré 
značce), která se podle legendy oběsila na místě, kde se setkávají 
tři hranice lesů Prudnika, Janova a Jarnołtówka. Následně stezka 
začíná stoupat na holý vrchol Srebrna Kopa (Stříbrná kupa, 785 m 
n.m.). Po cestě minete ještě vyhlídku. Z vrchu sejdete do Przełęczy 
Mokrej (Mokrý průsmyk), odkud strmým úsekem dojdete k televizní 
věži a Kříži smíření. Odtud je to pět minut pěšky na vrchol Biskupské 
kupy (890 m n.m.). Vrcholek korunuje rozhledna pojmenovaná po 
rakouském císaři Františkovi Josefovi I., která se již nachází na české 
straně hranice.

www.rozhlednabiskupskakupa.cz  
tel. +420 588 884 606. 
Za vstup se dá platit i polskými zlatými.

http://www.rozhlednabiskupskakupa.cz
http://www.rozhlednabiskupskakupa.cz
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Ze szczytu możesz zejść do Górskiego Domu Turysty, w  którym jest 
możliwość przenocowania i posilenia się przed dalszą wędrówką.
biskupiakopa@wp.pl  www.biskupiakopa.pl  tel. 77 887 00 35

Tu zdobędziesz pieczątkę 
oraz Turystyczny Znaczek

Tu uzyskasz informacje turystyczne

W tym miejscu kończymy nasz miniprzewodnik. 
Tym, którzy planują dalszą wędrówkę GSS, życzymy wytrwałości 
i dobrej pogody. Jednocześnie zapraszamy na dłuższy pobyt na ziemi 
prudnickiej. 

Jeżeli idziesz ze Świeradowa-Zdroju i  zamierzasz ukończyć GSS 
w Prudniku, to czeka Cię miła niespodzianka. Możesz odebrać spe- 
jalnie przygotowany imienny certyfikat ukończenia Głównego 
Szlaku Sudeckiego. Będzie to świetna pamiątka po przejściu 444 km! 
Certyfikat otrzymasz w Prudniku:
Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka”, ratusz, wieża Woka, redakcja 
Tygodnika Prudnickiego.

PTTK przyznaje Odznakę Turystyczną Główny Szlak Sudeckiego 
posiadającą następujące stopnie:
Brązowy - za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby 

wycieczek na trasie GSS minimum 150 punktów GOT PTTK.

Srebrny - za zdobycie kolejnych 150 punktów GOT PTTK na trasie GSS.

Złoty - za zdobycie pozostałych, dotychczas nie 
zdobytych części GSS.

Diamentowy - za przejście GSS w czasie nie dłuższym 
niż 18 dni. 

 Wieża na Biskupiej Kopie 
        Rozhledna na Biskupské kupě

Szczegóły: www.cotg.pttk.pl

 No. 155

 Schronisko Pod Biskupią Kopą / Chata pod Biskupskou kupou

 No. 155

Zde získáte pamětní razítko 
a turistickou známku

Zde získáte razítko a turistickou známku. Stavba je 
součástí turistického produktu Věže v pohraničí str. 14.

Z Vrcholu můžete sejít do horské turistické chaty, ve které je možnost 
přespání a posilnění se před další cestou.
biskupiakopa@wp.pl,  www.biskupiakopa.pl  
tel. +48 77 887 00 35

Zde získáte razítko a turistickou známku.

Zde obdržíte turistické informace

Zde ukončíme našeho malého průvodce. 
Těm, kteří se vydávají na další cestu po Hlavní 
sudetské magistrále, přejeme vytrvalost a dobré počasí. Zároveň 
také zveme k delšímu pobytu v Prudnické zemi.

Pokud jdete ze Świeradowa-Zdroje a chcete Hlavní sudetskou 
magistrálu zakončit v Prudniku, tak na vás čeká milé překvapení. 
V Prudniku si můžete vyzvednout speciálně připravený certifikát o 
dokončení Hlavní sudetské magistrály se jménem. Bude to pěkná 
památka po přechodu 444 km! Certifikát obdržíte v Prudniku 
v  turistickém informačním centru ve Školním středisku mládeže 
„Dąbrówka“, na radnici a ve Vokově věži.

Polský turisticko-vlastivědný spolek udělí turistický odznak Hlavní 
sudetské magistrály v následujících etapách:
Bronzový – za získání 150 bodů GOT PTTK (Turistický horský odznak 
Polského turisticko-vlastivědného spolku) v ledabylém čase a za 
jakékoli množství výletů na trase Hlavní sudetské magistrály 
Stříbrný – za získání dalších 150 bodů GOT PTTK na trase Hlavní 
sudetské magistrály

Zlatý – za získání zbývajících, do té doby nepokořených  
částí Hlavní sudetské magistrály
Diamantový – za přechod Hlavní sudetské magistrály 
za dobu ne delší než 18 dní
Podrobnosti: www.cotg.pttk.pl

No. 468

mailto:biskupiakopa@wp.pl
http://www.biskupiakopa.pl
mailto:biskupiakopa@wp.pl
http://www.biskupiakopa.pl
http://www.cotg.pttk.pl
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Portale internetowe: www.prudnik.pl, www.promocja.prudnik.pl, 
www.silesiatourism.com, www.goryopawskie.eu, www.visitopolskie.pl

Tekst i opracowanie: Wojciech Góra, Małgorzata Halek – Malinowska – Agencja 
Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

Zdjęcia: Agencja Promocji i  Rozwoju Gminy Prudnik, Mariusz Jaszczyszyn, 
Wojciech Góra, Marek Doskocz, Walenty Steć

Konsultacje merytoryczne: Andrzej Dereń - redaktor naczelny „Tygodnika 
Prudnickiego”, Grzegorz Polak - prezes PTTK Oddział w Prudniku

Kartografia: Studio PLAN

Studio Plan
ul. Piotrkowska 72, 54-060 Wrocław
tel./fax +48 71 373 44 37, 71 354 25 07
e-mail: plan@plan.pl, www.plan.pl

Literatura:
Brygiel W. „Główny Szlak Sudecki, przewodnik turystyczny”, Wydawnictwo Compass, Kraków 
2018 r.
Dereń A. „Prudnik i okolice. Przewodnik”, Spółka Wydawnicza Aneks, Prudnik 2017 r. 
Sitko , „Góry Opawskie. Przewodnik turystyczny”, 1998 r.
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„Szlaki turystyczne pogranicza nysko – jesenickiego” Starrostwo Powiatowe w Nysie i Studio 
Wydawnicze „Plan”, Nysa 2011.
Artykuły z „Tygodnika Prudnickiego”.

Hotel „OAZA” 
48-200 Prudnik, ul. Zwycięstwa 2
tel. +4877 406 84 81, 602 716 072
e-mail: rezerwacja@hotelprudnik.pl
www.hotelprudnik.pl

Hotel „Olimp”
48-200 Prudnik, ul. Łucznicza 1
tel./fax: 77 436 28 39
e-mail: olimpbiuro@op.pl
www.hotel-olimp.pl

Schronisko Młodzieżowe w Prudniku 
(filia w Wieszczynie)
48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 26
tel. 77 887 02 00 – 01
e-mail: schronisko@prudnik.pl
www.schroniskomlodziezowe.prudnik.pl

Biała Akacja Resort & Business
48-200 Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 83
tel. 606 308 228, 781 997 554
e-mail: recepcja@bialaakacja.pl
rezerwacje@bialaakacja.pl                                                                                                               
www.bialaakacja.pl

„Pod wieżyczką” 
48-200 Prudnik, ul. Legionów 7
tel. +4877 436 45 59

Stajnia „Końskie Zacisze” 
oraz Agrogospodarstwo 
48-200 Prudnik, Łąka Prudnicka 
ul. Jana Pawła II 45, Luba Janowska
tel. +48 693 627 939
konskiezacisze@interia.pl
www.konskiezacisze.superturystyka.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Leśny Wypoczynek”
48-200 Prudnik, Wieszczyna 10
tel. +4877 436 49 54 
+48 502 408 777
www.lesnywypoczynek.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Dębowy Las”   
48-200 Prudnik Dębowiec 30
Elżbieta Bodnar – Cieluch
tel. 77 436 91 57
e-mail: elzbieta30@onet.pl
www.debowylas-debowiec.superturystyka.pl   

Domki do wynajęcia 
Stadnina Koni Chocim
48-200 Prudnik, Chocim
tel. 77 436 32 06, 509 915 489
www.skprudnik.eu/index.php

NOCLEGI W GMINIE PRUDNIK

ISBN 978-83-66151-09-3 6 000 szt. 
6 000 szt. wydanych egzemplarzy / 6000 ks vydaných výtisků

UBYTOVÁNÍ VE MĚSTĚ PRUDNÍK

Hotel „OAZA“ 
48-200 Prudnik, ul. Zwycięstwa 2
Tel. +4877 406 84 81, 602 716 072
e-mail: rezerwacja@hotelprudnik.pl
www.hotelprudnik.pl

Hotel „Olimp”
48-200 Prudnik, ul. Łucznicza 1
tel/fax: 77 436 28 39
e-mail: olimpbiuro@op.pl
strona: www.hotel-olimp.pl

Středisko mládeže v Prudníku 
(pobočka ve Wieszczyně)
48-200 Prudnik 
ul. Dąbrowskiego 26
tel. 77 887 02 00 – 01
e-mail: schronisko@prudnik.pl
www.schroniskomlodziezowe.prudnik.pl

Biała Akacja Resort & Business
48-200 Łąka Prudnicka
ul. Jana Pawła II 83
tel. 606 308 228; 781 997 554
e-mail: recepcja@bialaakacja.
pl, rezerwacje@bialaakacja.pl                                                                                                               
www.bialaakacja.pl

Internetové stránky: www.prudnik.pl, www.promocja.prudnik.pl
www.silesiatourism.com, www.goryopawskie.eu

Text a zpracování: Wojciech Góra, Małgorzata Halek – Malinowska  
(Agentura pro propagaci a rozvoj města Prudník)

Fotografie: Agentura pro propagaci a rozvoj města Prudnik, Mariusz 
Jaszczyszyn, Wojciech Góra

Věcné konzultace: Andrzej Dereń „Prudnický týdeník“, Polský turisticko-vlastivědný 
spolek v Prudniku

Kartografia: Studio PLAN 

Studio Plan
ul. Piotrkowska 72, 54-060 Wrocław
tel./fax +48 71 373 44 37, 71 354 25 07
e-mail: plan@plan.pl, www.plan.pl

Literatura:
Brygiel W. „Główny Szlak Sudecki, przewodnik turystyczny”(Hlavni sudecká magistrála, 
turistický průvodce), Nakladatelství Compass, Krakov, 2018.
Dereń A. „Prudnik i okolice. Przewodnik”(Prudnik a okolí. Průvodce), Vydavatelská společnost 
Aneks, Prudnik, 2017
Sitko. „Góry Opawskie. Przewodnik turystyczny” (Zlatohorská vrchovina. Turistický průvodce), 1998
Sroka P., „Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945 – 1956” (Turistika v polské krkonošsko-
jesenické oblasti v letech 1945-1956), Středisko paměti a přítomnosti, Vratislav, 2013.
„Szlaki turystyczne pogranicza nysko – jesenickiego” (Turistické stezky v nysko-jesenickém 
pohraničí) Okresní úřad v Nise a Vydavatelské studio „Plan”, Nisa, 2011.
Články z Prudnického týdeníku.

„Pod věžičkou”
48-200 Prudnik, ul. Legionów 7
Tel. +4877 436 45 59

Stáj „Koňské zátiší” a agrofarma 
48-200 Prudnik, Łąka Prudnicka, ul. Jana 
Pawła II 45, Luba Janowska
Tel. +48 693627939
konskiezacisze@interia.pl
www.konskiezacisze.superturystyka.pl

Agroturistický statek „Lesní odpočinek”
48-200 Prudnik, Wieszczyna 10
Tel. +4877 436 49 54 +48 502 408 777
www.lesnywypoczynek.pl

Agroturistický statek „Dubový les”
48-200 Prudnik Dębowiec 30
Elżbieta Bodnar – Cieluch
tel. +4877 436 91 57
e-mail: elzbieta30@onet.pl
www.debowylas-debowiec.superturystyka.pl   

Domky k pronájmu Koňská stáj Chocim
48-200 Prudnik, Chocim
tel. 77 436 32 06, 509 915 489
www.skprudnik.eu/index.php

http://www.prudnik.pl/
http://www.promocja.prudnik.pl/
http://www.silesiatourism.com/
http://www.goryopawskie.eu/
http://www.prudnik.pl/
http://www.promocja.prudnik.pl/
http://www.silesiatourism.com/
http://www.goryopawskie.eu/
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