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1. ZARYS HISTORYCZNY I GEOGRAFICZNY REJONU PRUDNIK - JINDŘICHOV 
 

1.1. HISTORIA 
 

Opierając się na przeprowadzonych w 2010 roku badaniach archeologicznych można 
przyjąd, iż przed założeniem miasta na prawie zachodnim w Prudniku istniała już 
przedlokacyjna osada, prawdopodobnie na terenie późniejszego zamku.  

Ponadto dawni mieszkaocy miasta nazywali ogrody i łąki nad rzeką Prudnik, pod 
zamkiem Polską Wsią (Polnisch Dorf), co jest byd może śladem istniejącej tu osady 
słowiaoskiej. 

Impulsem wyprzedzającym założenie średniowiecznego Prudnika była budowa zamku 
przez możnowładcę z południowych Czech Woka z Rosenbergu (Vok z Rožmberka) przed 
1262 r. Możliwe również, że decyzję o budowie miasta podjęto jednocześnie z budową 
zamku w 1255 r. Według jednej z legend Prudnik założyli templariusze, którzy wybudowali 
tutaj drewniany zamek z Wieżą Pogaoską. 
 

 
 

Prudnik na dawnej pocztówce. W tle Góry Opawskie (zbiory redakcji „Tygodnika Prudnickiego”)) 

 
 

Aż do 1337 r. miasto z okręgiem było morawską częścią Korony Czeskiej. Dopiero 
wówczas włączone zostało do piastowskiego księstwa niemodlioskiego, a później opolskiego, 
których władcy stali się lennikami królów czeskich. W wyniku zastawów i sprzedaży miasto 
przechodziło również w ręce władców dolnośląskich i czeskich. 

Średniowieczny Prudnik dzielił losy innych śląskich miast, nie ustrzegł się więc przed 
zarazami, pożarami i wojnami. Miastu sprzyjał rozkwit rzemiosła, handlu i liczne nadania, a 
potem korzystne nabytki ziemskie. W 1506 r. w Prudniku odbył się śląski sejm krajowy, 
podczas którego uchwalono werbunek 200-osobowej jazdy do walki z rycerzami – 
rozbójnikami. W mieście powstawało coraz więcej budynków kamiennych i ceglanych, 
budowano przedmieścia, a w XVI w. przebito w murach trzecią bramę miejską – Nową. W 
tym samym wieku założono wodociągi z siecią drewnianych rur. 

W 1532 r. umarł ostatni ks. opolsko-raciborski Jan II Dobry z rodu Piastów. Jego 
ziemie, w tym Prudnik przeszły pod bezpośrednie władanie Ferdynanda Habsburga. Od tego 
momentu notuje się dynamiczny rozwój miasta.  W 1561 r. prudnicka Rada Miejska kupiła 



 
 

 
 

zamek. W XVI w. mieszkaocy przeszli na protestantyzm, jednak już w trakcie trwania wojny 
trzydziestoletniej zostali zmuszeni do powrotu na łono Kościoła katolickiego. Dopiero w 1629 
r. Prudnik przeszedł z diecezji ołomunieckiej do wrocławskiej. 

W latach 1645-1666 miasto wraz z całym księstwem opolsko-raciborskim znajdowało 
się we władaniu Wazów – polskich królów. W 1655 r. w niedalekim Głogówku przebywał król 
polski Jan Kazimierz, uciekający z Rzeczpospolitej przed szwedzką nawałą. 

Rosnąca liczba mieszczan przyczyniła się do tego, że Prudnik stał się atrakcyjny dla 
zakonów, które dotąd nie zakładały tutaj swoich siedzib. Pierwsi przybyli do Prudnika 
kapucyni.  

W wyniku wojny prusko-austriackiej Prudnik wraz z niemal całym Śląskiej włączony 
został po paostwa Fryderyka Wielkiego (1742 r.). Efektem zmian przynależności paostwowej 
była reforma administracyjna. Powstały powiaty, m.in. prudnicki z połączenia 
dotychczasowych okręgów: bialskiego, głogóweckiego, prudnickiego oraz gminy Ścinawa 
Mała. W Prudniku znalazła się siedziba inspekcji podatkowej, której podlegała większa częśd 
Górnego Śląska, urząd landrata (starosty) umieszczono natomiast w Głogówku (od 1818 r. w 
Prudniku). Mimo ograniczenia samorządności miasto nadal się rozwijało. W 2. poł. XVIII w. 
do Prudnika sprowadzono bonifratrów, którzy założyli tu klasztor i szpital. 28 lutego 1779 r. 
Prudnik dotknęła jedna z największych klęsk w dziejach miasta. Miasto zostało dotkliwie 
zbombardowane przez wojska austriackie, rujnując sporą częśd zabudowy. Mimo to, pod 
koniec XVIII w. Prudnik nadal pozostawał największym miastem w historycznych granicach 
Górnego Śląska. Obok rzemiosła ważnym elementem rozwoju miasta był handel, ponieważ 
Prudnik znajdował się na ważnym szlaku z południa na północ. 

XIX w. to okres intensywnego rozwoju miasta, powstawały zakłady przemysłowe, 
burzono mury miejskie, uniemożliwiające przestrzenny wzrost Prudnika, powstawały linie 
kolejowe, liczne budynki użyteczności publicznej i prywatne, wytyczano nowe ulice. 

Na początku XX w. liczba mieszkaoców Prudnika sięgnęła 20 tys. osób. Wzrastające 
zainteresowanie wypoczynkiem i turystyką spowodowało, że władze miasta oraz miejscowe 
organizacje czyniły starania w celu uatrakcyjnienia Prudnika i okolic – powstał park miejski, 
promenady, staw gondolowy, baseny – otwarty i kryty, schronisko na stokach Biskupiej 
Kopy, szlaki turystyczne. 

W okresie międzywojenny zadbano o rozwój bazy oświatowej miasta, budując kilka 
nowych obiektów szkolnych, powstało też kilka osiedli mieszkaniowych. Podczas II wojny 
światowej w Prudniku mieściła się filia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 
W marcu 1945 r. wojska radzieckie wyparły z Prudnika Niemców. Na terenie miasta doszło 
do walk ulicznych, których konsekwencją było zniszczenie części zabudowao. Front na 
południe od miasta zatrzymał się, aż do momentu kapitulacji Berlina. Niemiecka ludnośd 
Prudnika wracająca z wojennej tułaczki w lecie 1945 r. została umieszczona w getcie - 
zamkniętej dzielnicy miasta (rejon ul. Bolesława Chrobrego i Królowej Jadwigi), a następnie 
wywieziona koleją za Odrę i Nysę Łużycką. Jej miejsce zajęli Polacy wypędzeni z Kresów oraz 
osadnicy z centralnej i południowej Polski. 
 Po początkowym okresie względnej swobody politycznej władzę lokalną przejęli 
komuniści. Szybko też rozprawiono się w dynamicznie rozwijającą się działalnością 
prywatnych przedsiębiorców. W okresie PRL-u miasto powoli dźwigało się ze zniszczeo 
wojennych. Nie tylko uzupełniano śródmiejską zabudowę, ale i budowano nowe osiedla 
mieszkaniowe: wielo- i jednorodzinne. 

Wraz z przemianami ustrojowymi rozpoczętymi w 1989 r. Prudnik odzyskał 
samorządnośd. Władze miasta wyznaczyły sobie nowe kierunki rozwoju, które z 



 
 

 
 

powodzeniem są realizowane. W 1999 r. Prudnik ponownie został siedzibą powiatu, pełni 
też rolę stolicy polskiej części Euroregionu Pradziad. 
 

 
 

Prudnik jako baza wypadowa w Góry Opawskie w latach 30. XX w. (rys. J. Selenka; zbiory R. Roszkowskiego) 

 
 
Jindřichov powstał w 1256 r. w dolinie rzeki Osobłogi staraniem biskupstwa ołomunieckiego. 
Przez następne wieki miejscowośd znajdowała się w największej na Śląsku enklawie 
biskupów ołomunieckich. 

Przez wieś prowadził ważny szlak handlowy z Wrocławia na Morawy przez Nysę i 
Wieszczynę. Ważną rolę dla mieszkaoców Jindřichova miała lokalna droga do Prudnika – 
najbliższego wsi miasta. 

W 1742 r. wskutek wojny prusko-austriackiej na północnych rubieżach Jindřichova 
wytyczono nową granicę paostwową, odtąd wieś była miejscowością graniczną. Od tego 
momentu stopniowo malało znaczenie dróg prowadzących na północ, w kierunku Prudnika i 
Wrocławia.  

W 1875 r. przez wieś przeprowadzono transgraniczną linię kolejową Karniów (Krnov) 
– Głuchołazy – Jeseník. W 1880 r. liczba mieszkaocó wsi osiągnęła 3,3 osób i była to wówczas 
jedna z największych miejscowości w okolicy. 



 
 

 
 

W 1918 r. Jindřichov znalazł się na terenie nowo utworzonej Republiki 
Czechosłowackiej, przeważała tu jednak ludnośd niemieckojęzyczna, która z radością przyjęła 
w 1938 r. aneksję tzw. kraju sudeckiego do III Rzeszy Niemieckiej. W 1945 r. odrodziła się 
Czechosłowacja, w której stopniowo przejmowali władzę komuniści. W miejscowości 
przeprowadzono kolektywizację oraz szczelnie zamknięto pobliską granicę z Polską, 
likwidując przy okazji lokalne drogi prowadzące do granicy. Dotychczasową ludnośd 
wypędzono, sprowadzając w jej miejsce głównie Czechów. 
 

 
 

Wieża kościoła pw. św. Mikołaja i pomnik św. Jana Nepomucena w Jindřichovie (fot. A. Dereo) 

 
 
Obecnie miejscowośd liczy ok. 1,5 tys. mieszkaoców i jest siedzibą gminy wiejskiej, w 

której skład obok Jindřichova wchodzą jeszcze Arnultovice. 
 
 

1.2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA 
 

1.2.1. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 
 

Gmina Prudnik jest stołeczną gminą powiatu prudnickiego, który z kolei wchodzi w 
skład województwa opolskiego. Od zachodu graniczy z gminą Głuchołazy, od północy z Nysą i 
Korfantów, od wschodu z Białą i Lubrzą, a od południa z gminą (obec): Jindřichov. W skład 
gminy wchodzi miasto oraz 10 sołectw. Powierzchnia miasta wynosi 20,5 km kw. 
 Gmina Jindřichov jest częścią powiatu (okres) Bruntál, który jest częścią 
województwa (kraju) morawsko-śląskiego. Sąsiaduje z następującymi gminami: Vysoka, 
Město Albrechtice, Liptao, Třemešna i Janov. 

 



 
 

 
 

1.2.2. GEOMORFOLOGIA 
 

Według J. Kondrackiego (1998) rejon Prudnik - Jindřichov znajduje się na pograniczu 
dwóch makroregionów: Niziny Śląskiej (318.5) i Sudetów Wschodnich (332.6). W skład Niz. 
Śląskiej wchodzi północna częśd badanego obszaru (miasto Prudnik). Makroregion dzieli się 
na szereg mezoregionów, z których Płaskowyż Głubczycki (318.58) obejmuje północną częśd 
rejonu Prudnik - Jinřichov. Spośród mezoregionów Sudetów Wschodnich interesują nas Góry 
Opawskie (332.63), które zajmują Las Prudnicki i okolice Jindřichova. 

 
Najwyższym punktem wysokościowym w rejonie ścieżki rowerowej jest góra Długota 

– 457 m n.p.m. (najwyższy szczyt powiatu prudnickiego). 
 

 
1.2.3. HYDROGRAFIA

 

 
 

Rejon Prudnik – Jindřichov położony jest w całości w zlewisku Odry, w dorzeczu jej 
lewego dopływu – Osobłogi. Charakteryzuje się średnią gęstością sieci wód powierzchniowych. 
Przez miasto Prudnik przepływa rzeka Prudnik (lewy dopływ Osobłogi), z kolei głównym ciekiem 
Jindřichova jest Petrovicky potok, który hydrolodzy uznają za górny bieg Osobłogi. 

W rejonie ścieżki brak jest naturalnych zbiorników wodnych, są za to niewielkie 
stawy: w Prudniku przy ul. Poniatowskiego oraz koło Jindřichova na Granicznym potoku. 
 

 
1.2.4. FLORA I FAUNA 

 
Świat zwierzęcy i roślinny nie odbiega charakterem od leśnych środowisk innych części Gór 
Opawskich. Na szczególną uwagę zasługuje środowisko leśno-łąkowo w sąsiedztwie 
czeskiego odcinka szlaku. 

Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez gatunki charakterystyczne dla środowiska 
pogranicza lasów i pól. Wiele tu saren, zajęcy i lisów. Sporadycznie pojawiają się tu zwierzęta 
występujące w wyższych partiach Jesioników. 
 

 
1.2.5. OCHRONA PRZYRODY 

 
Na omawianym obszarze nie ma rezerwatów przyrody. Las Prudnicki jest natomiast 

częścią utworzonego w 1988 roku Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Przy ścieżce 
rowerowej możemy podziwiad kilka drzew zarejestrowanych jako pomniki przyrody: 

- dwa dęby i lipę u stóp Kaplicznej Góry, 
- daglezję zieloną w górnej części Dębnickiej Doliny. 

Ścieżka przebiega obok liczącego niemal 150 lat parku miejskiego w Prudniku, który jest 
prawnie chroniony jako zabytek. 
 
Przy czeskim odcinku szlaku nie ma żadnych form ochrony przyrody, ale na uwagę zasługuje 
park przypałacowy w Jindřichovie z cennymi drzewami. 

                                                           
 
  



 
 

 
 

 
1.2.6. DEMOGRAFIA 

 
Na koniec 2009 roku miasto Prudnik liczyło 22663 mieszkaoców (cała gmina – 28998). 

W marcu 2010 roku w gminie Jindřichov zameldowanych było 1461 osób. 
 
 

2. PRZEBIEG TRASY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRUDNIK - JINDŘICHOV 
 

2.2. PRZEBIEG TRASY 
 

TABELA I 
PRZEBIEG ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRUDNIK – JINDŘICHOV 
Lp. Miejsce Odległośd 

(km) 
Wys. n.p.m. 

(m) 

1. Prudnik – skrzyżowanie ulic: Parkowej i 
Dąbrowskiego 

0,0 270 

2. Prudnik – skrzyżowanie ulic: Strzeleckiej i 
Dąbrowskiego  

0,8 258 

3. Prudnik – Stare drzewa 1,9 270 

4. Dębowiec 4,6 350 

5. Granica paostwa 7,1 365 

6. Jindřichov - pałac 10,0 345 

Źródło: dane własne 
 
Trasa rozpoczyna się w Prudniku przy skrzyżowaniu ulic: Dąbrowskiego i Strzeleckiej, 

w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego i obok Domu Pogrzebowego (Przystanek I). 
Stąd wydzieloną ścieżką rowerową kierujemy się na południe wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, 
obok domów jednorodzinnych, a następnie wzdłuż kompleksu dawnych koszar. Przy 
skrzyżowaniu z ul. Legionów, obok tablicy pamiątkowej i dawnej głównej bramy do jednostki 
wojskowej znajduje się Przystanek II. Stąd trasa prowadzi nadal wzdłuż ul. Dąbrowskiego aż 
do skrzyżowania z ul. Strzelecką jest Przystanek III. Nieco dalej, za skrzyżowaniem, 
naprzeciwko budynku Nadleśnictwa Prudnik i na skraju niewielkiego parku – Przystanek IV. 
Szlak rowerowy kieruje się nadal wzdłuż ul. Dąbrowskiego obok ogródków działkowych, 
osiedla domów jednorodzinnych, aż do grupy zabudowao, w miejscu, w którym kooczy się 
wybrukowany odcinek ścieżki. Cały czas utrzymując ten sam kierunek docieramy do grupy 
okazałych drzew, tutaj Przystanek V (dotąd 1,9 km). Odtąd szlak prowadzi pod górę w 
terenie leśnym. Z lewej mijamy odsłonięty stok Kaplicznej Góry z dawną wieżą ciśnieo u jej 



 
 

 
 

stóp, a następnie ogrodzony teren dawnego magazynu broni („Fort Ranger”). Po kilkuset 
metrach docieramy do słabo zarysowanej przełęczy z widokiem na Zajęczą Kępę po prawej. 
Za nią ścieżce towarzyszy potężny nasyp kamieniołomu „Dębowiec”. Mijamy metalowy krzyż 
i przecinamy pieszy szlak czerwony. Ścieżka dochodzi na skraj lasu, skąd roztacza się widok 
na Dębowiec. Tutaj Przystanek VI (4,6 km). Aż do tego miejsca ścieżka cały czas zachowywała 
ten sam, południowo-zachodni kierunek. Trasa nie prowadzi do centrum niewielkiego 
Dębowca, a skręca w lewo na leśną drogę, która jest wizualnym przedłużeniem 
dotychczasowej drogi. Ścieżka schodzi w dół Dębnickiej Doliny (przez mostki), po czym 
wspina się w górę aż do kamiennej drogi Dębowiec – Trzebina z leśnym parkingiem. Szlak 
prowadzi „za parking” po czym skosem w lewo – cały czas w lesie – prowadzi w kierunku 
czeskiej granicy. Nowa, szutrowa droga wyznacza kierunek jazdy. Po 7,1 km docieramy do 
miejsca odpoczynku na granicy paostwa – Przystanek VII. Od tego miejsca rozpoczyna się 
czeski odcinek ścieżki z oznakowaniem południowego sąsiada. Wraz z nim, w terenie leśno-
łąkowowym szlak dochodzi do zabudowao Jindřichova obok kompleksu pałacowo-
parkowego. Tutaj koniec ścieżki rowerowej. 
 

 
2.3. PRZEKRÓJ PIONOWY TRASY 

 
Trasa przebiega w terenie równinno-pagórkowatym, wymagającym miejscami 

znacznego wysiłku fizycznego, ze względu na duże różnice wysokości na niektórych 
odcinkach szlaku. 
 

 
 
 

 
2.4. OBIEKTY SZCZEGÓLNIE INTERESUJĄCE NA TRASIE 
 

 Ścieżka rowerowa przebiega w atrakcyjnym, chod słabo znanym zakątku Gór 
Opawskich. Na szczególną uwagę zasługują nie tylko duże walory krajobrazowe szlaku, ale i 
względy praktyczne. Trasa stanowi najkrótsze połączenie miasta Prudnika z granicą paostwa i 
dalej miejscowością czeską, z kolei dla mieszkaoców Jindřichova jest to najkrótsza droga do 
najbliższego miasta. W większości szlak odtwarza dawną drogę między obiema 
miejscowościami. 

Bezpośrednio przy ścieżce oraz w jej najbliższym sąsiedztwie (do 200 m) znajdują się 
następujące obiekty godne zobaczenia i zwiedzenia (opis w rozdziale: 4. Walory turystyczno - 



 
 

 
 

krajobrazowe ścieżki Prudnik – Jindřichov): 
 

· Park Miejski w Prudniku, 
· Dawne koszary w Prudniku, 
· Park „Przy Świętym Źródle”, 
· Drzewa – pomniki przyrody pod Kapliczną Górą, 
· Kapliczna Góra – ruiny kaplicy i Domu Księży, 
· Okopowa - grodzisko, 
· Kobylica – pomnik Eichendorffa z 1911 r., 
· Dębowiec, 
· Grodzisko „Schlossplatz”, 
· Pałac w Jindřichovie. 

 
 

 2.5. POWIĄZANIA Z ISTNIEJĄCYMI ORAZ PROJEKTOWANYMI  
        ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI W GMINACH SĄSIEDNICH 

 
 Ścieżka rowerowa Prudnik – Jindřichov powiązana jest zarówno z siecią ścieżek na 
terenie Polski jak i Republiki Czeskiej. 
W 2009 r. w południowej części gminy Prudnik samorząd gminy – korzystając z unijnego 
dofinansowania – wytyczył gęstą sied ścieżek wielofunkcyjnych: pieszych, rowerowych i 
konnych. Ścieżki rowerowe oznakowane zostały kolorem zielonym. Częśd z nich łączy się ze 
ścieżką rowerową Prudnik – Jindřichov oraz ma identyczny przebieg. Ścieżka rowerowa 
Prudnik – Jindřichov odtwarza przebieg ścieżek Gminy Prudnik za wyjątkiem odcinka w 
Dębnickiej Dolinie koło Dębowca. 

 
Powiązanie ścieżki rowerowej Prudnik – Jindřichov ze ścieżkami wielofunkcyjnymi Gminy Prudnik (rys. A. Dereo) 



 
 

 
 

 
Na terenie Rep. Czeskiej polski fragment ścieżki rowerowej łączy się z czeskim 

fragmentem, który prowadzi od granicy paostwa do głównej drogi w Jindřichovie. Ponadto w 
tej samej miejscowości wytyczono kolejną ścieżkę rowerową, która prowadzi z punktu przy 
kościele parafialnym – obok Urzędu Gminy – na południe przez łąki U Kapličky aż do 
połączenia z pieszym szlakiem koloru niebieskiego przy szlakowskazie Svinný potok. 

 

 
 

Oznakowanie czeskiego odcinka ścieżki rowerowej Prudnik – Jindřichov na granicy paostwa 
(fot. A. Dereo) 

 
 

Ścieżka Prudnik – Jindřichov łączy się z Turystyczną Trasą Rowerową Gór Opawskich, 
która rozpoczyna się w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie, a kooczy w Sławniowicach 
(gm. Głuchołazy; opiekun szlaku - oddział PTTK w Głuchołazach). Niestety od wielu lat szlak 
nie był odnawiany i jego oznakowanie istnieje w formie szczątkowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

3. PROPONOWANA LOKALIZACJA TABLIC I SZLAKOWSKAZÓW 
 

 3.1. OGÓLNE WYTYCZNE 
 

W związku z najpowszechniejszych występowaniem na terenie Polski oznakowao tras 
rowerowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego proponuje się zastosowad 
ten system dla ścieżki rowerowej Prudnik – Jindřichov na odcinku polskim. Przy wytyczaniu 
tras turystycznych PTTK obowiązuje „Instrukcja znakowania szlaków turystycznych” 
przyjęta uchwałą nr 170/XVI/2007 Zarządu Głównego PTTK z dn. 21.04.2007 r. (link: 
http://www.pttk.pl/aktywna/znaki.php). W instrukcji podane są dokładne rozmiary znaków. 

 
Zgodnie z „Instrukcją” oznakowanie powinno byd umieszczone w sposób 

umożliwiający zobaczenie go dla osób poruszających się w obu kierunkach poruszania się, 
dotyczy to wszystkich rodzajów szlaków, również rowerowych. Z tego względu proponuje się 
ustawienie podwójnego oznakowania, tj. na jednym słupie dwóch znaków, widocznych dla 
osób poruszających się od strony Jindřichova do Prudnika i odwrotnie, z Prudnika do 
Jindřichova. Montaż znaków „bokiem” do jazdy rowerzysty jest możliwy, ale tylko sytuacjach 
uniemożliwiających montaż do kierunku jazdy. Montaż „bokiem” jest poprawny w przypadku 
drogowskazów. 

 
W przyszłości proponuje się unifikację oznakowania ścieżek rowerowych Gminy 

Prudnik i ścieżki rowerowej Prudnik – Jindřichov. Poprzez unifikację rozumiemy montaż 
oznakowania na tych samych słupach. Dzięki unifikacji: 

- turysta nie musi korzystad z osobnego systemu oznakowania 
- unika się sytuacji, w której blisko siebie stoją szlakowskazy, dotyczące innych ścieżek 
(np. w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego) 
- zostaje uporządkowane oznakowanie ścieżek rowerowych 
- uzyskuje się oszczędności z liczbie znaków i słupów (oznakowanie szlaków można 
umieścid na tym samym słupie). 
 

 
 3.2. LOKALIZACJA TABLIC ŚCIEŻKI 
 

Zgodnie z uzyskanymi wcześniej uzgodnieniami z właścicielami terenu i zarządcami 
dróg zdecydowano o lokalizacji tablic ścieżki rowerowej (głównych z opisem) w 
następujących miejscach: 

 
1. Przystanek I – Prudnik, skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego i Parkowej 
2. Przystanek II – Prudnik, skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego i Legionów 
3. Przystanek III – Prudnik, skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego i Strzeleckiej 
4. Przystanek IV – Prudnik, ul. Dąbrowskiego, pas zieleni naprzeciwko siedziby 
Nadleśnictwa Prudnik, po wschodniej stronie ulicy 
5. Przystanek V – Prudnik, obok drzew pomnikowych, przy cieku wodnym, u podnóża 
Kaplicznej Góry 
6. Przystanek VI – Dębowiec, skrzyżowanie leśnych dróg na północno-wschodnim 
skraju zabudowao miejscowości 

http://www.pttk.pl/aktywna/znaki.php


 
 

 
 

7. Przystanek VII – granica paostwa, miejsce przecięcia ścieżki rowerowej 
 

3.3. LOKALIZACJA SZLAKOWSKAZÓW 
 

Zgodnie z uzyskanymi wcześniej uzgodnieniami z właścicielami terenu i zarządcami 
dróg zdecydowano o lokalizacji tablic ścieżki rowerowej (głównych z opisem) w 
następujących miejscach: 
 
* Prudnik, skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego i Parkowej: 
 - tablica Przystanek I 
 - znak początku szlaku 
 

                 
 
 - drogowskaz nr 1 „Jindřichov 10 km” (w prawo) 
 

                  
 
* Prudnik, skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego i Legionów: 
 - tablica Przystanek II 
 - znak podstawowy x 2 szt. 
 

                  
 
* Prudnik, skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego i Strzeleckiej: 
 - tablica Przystanek III 
 - znak podstawowy x 2 szt. 
 

                  



 
 

 
 

 
* Prudnik, ul. Dąbrowskiego, pas zieleni naprzeciwko siedziby Nadleśnictwa Prudnik, po 
wschodniej stronie ulicy: 
 - tablica Przystanek IV 
 - znak podstawowy x 2 szt. 
 

                  
 
 - drogowskaz nr 2 „Prudnik Park Miejski 1 km” 
 

                 
 
 - drogowskaz nr 3 „Stare drzewa 1 km” 
 

                 
 
* Prudnik, obok drzew pomnikowych, przy cieku wodnym, u podnóża Kaplicznej Góry 
 - tablica Przystanek V 
 - znak podstawowy x 2 szt. 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 - drogowskaz nr 4 „Prudnik, Park ‘Przy Świętym Źródle’ 1 km” 
 

                
 
 - drogowskaz nr 5 „Dębowiec 3 km” 
 

                
 
* Skrzyżowanie leśne koło Chocimia: 
 - znak podstawowy x 2 szt. 
 

                  
 
* Droga leśna Prudnik – Dębowiec, przy wale kamieniołomu, obok oznakowania ścieżek 
wielofunkcyjnych Gminy Prudnik: 
 - znak podstawowy x 2 szt. 
 

                  
 
* Dębowiec, skrzyżowanie leśnych dróg na północno-wschodnim skraju zabudowao 
miejscowości: 
 - tablica Przystanek VI 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 - znak podstawowy x 2 szt. 
 

                  
 
 - drogowskaz nr 6 „Stare drzewa 3 km” 
 

                 
 
 - drogowskaz nr 7 „Granica paostwa 2,5 km” 
 

                
 
* Dębowiec, skrzyżowanie polnych dróg poniżej zabudowao Dębowca 
 - znak zmiany kierunku w lewo 
 

                
 
 - znak zmiany kierunku w prawo 
 

                
 



 
 

 
 

 
* droga leśna w Dębnickiej Dolinie, poniżej parkingu przy „kamiennej drodze” Dębowiec - 
Trzebina 
 - znak podstawowy x 2 szt. 
 

                  
 
* parking przy „kamiennej drodze” Dębowiec - Trzebina, droga przylegająca od południa 
do parkingu 
  - znak podstawowy x 2 szt. 
 

                  
 
 

* skrzyżowanie leśnych dróg ok. 400 m na północ od granicy paostwa 
 - znak zmiany kierunku w lewo 
 

                
 
 - znak zmiany kierunku w prawo 
 

                
 
* granica paostwa w miejscu przecięcia ścieżki 
 - tablica Przystanek VII 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 - znak początku szlaku 
 

                 
 
 - drogowskaz nr 8 „Jindřichov 3 km” 
 

                 
 
 - drogowskaz nr 9 „Prudnik 7 km” 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

TABELA II 
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRUDNIK – JINDŘICHOV 
 
LP. RODZAJ 

TABLICY 
WYGLĄD 

LICZBA UWAGI 

1. Tablice główne 

 

 
 

7 Każda tablica jest inna 

2. 
Znak początku 

szlaku 

 

 
 

2  

3. 
Znak 

podstawowy 

 

 
 

18  

4. 
Znak zmiany 

kierunku w lewo 

 

 
 

2  

5. 
Znak zmiany 
kierunku w 

prawo 

 

 
 

2  

6. Drogowskaz 

 

 
 

9 Każdy drogowskaz jest inny 

7. 

Słupy - 13 

W przypadku wykorzystania istniejących 
słupów ścieżek wielofunkcyjnych Gminy 
Prudnik możliwe jest zmniejszenie liczby 
montowanych słupów 

 
RAZEM - 40 

33 podstawowe 
+ 7 tablic 

  
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

4. WALORY TURYSTYCZNO – KRAJOBRAZOWE ŚCIEŻKI PRUDNIK – JINDŘICHOV 
 

4.1. WALORY PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE 
 

 Ścieżka rowerowa Prudnik – Jindřichov odznacza się wysokimi walorami 
przyrodniczymi, a zwłaszcza krajobrazowymi. Z tych względów obszar Gór Opawskich, przez 
które przebiega ścieżka w 1988 r. objęty został ochroną jako Park Krajobrazowy. Ścieżka 
przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie grupy pomnikowych drzew (dwa dęby i lipa) u stóp 
Kaplicznej Góry oraz w pobliżu daglezji zielonej w Dębnickiej Dolinie, która również 
chroniona jest jako pomnik przyrody. 
 Wyjątkowe walory krajobrazowe ścieżki otwierają się na czeskim odcinku ścieżki, 
gdzie zwarty kompleks leśny ustępuje krajobrazowi łąkowo-leśnemu. Roztaczają się stąd 
piękne widoki na góry Jesioniki. Przy jednym z punktów widokowych znajduje się miejsce 
odpoczynku. 
 

 
 

Miejsce odpoczynku przy ścieżce rowerowej Prudnik – Jindřichov na czeskim odcinku szlaku (fot. A. Dereo) 

 
 
4.2. WALORY HISTORYCZNO - KULTUROWE 
 

 Ścieżka rowerowa w idei traktu łączącego Prudnik z Jindřichovem przypomina o 
dawnej drodze łączącej obie miejscowości. Był to szlak lokalny, mimo wszystko uczęszczany, 
a po 1945 roku niemal całkowicie zapomniany. O dawnym znaczeniu drogi świadczy kilka 
faktów: 
 - po czeskiej stronie granicy d punktu granicznego prowadziły dawnej dwie drogi – od 
strony zamku i od kościoła w Jindřichovie. Droga musiała mied dla mieszkaoców duże 
znaczenie, ponieważ postawiono przy niej kilka krzyży i murowaną kaplicę. Po II wojnie 
światowej drogi w sporej części zlikwidowano, przeznaczając na pastwiska, 
 - do lat 30. XX w. obecna ulica Dąbrowskiego nazywała się Hennersdorferstrasse (ul. 



 
 

 
 

Jindřichovska). To, że droga nie nazywała się np. Chocimska, czy Dębowiecka, świadczy o 
tym, że dla dawnych mieszkaoców Prudnika kontakt z Jindřichovem na tym kierunku był 
najpopularniejszy, 
 - droga po niemieckiej (obecnie polskiej) stronie granicy była utwardzana i 
odnawiana. W Muzeum  Ziemi Prudnickiej zachowała się mapa techniczna tej drogi, do dziś 
zachowały się słupki geodezyjne, wkopane wzdłuż niej. Zbudowano również kamienny most 
na drodze po północnej stronie granicy, 
 - wzdłuż drogi położone są aż trzy grodziska. Należy sądzid że takie ich położenie 
miało związek z istnieniem traktu między Prudnikiem a Jindřichovem. 
 
Walory historyczno- w istotny sposób budują obiekty atrakcyjne krajoznawczo, szczególnie 
zabytki. Oto, co turysta może zobaczyd jadąc ścieżką rowerową Prudnik – Jindřichov: 
 

* Park Miejski w Prudniku. Założony w 1880 r. staraniem Towarzystwa Upiększania Miasta, 
obejmował początkowo tylko północną częśd obecnego założenia. Pięd lat później park 
powiększono, aż do dzisiejszych rozmiarów (11,5 ha). Park miał częściowo charakter 
krajobrazowy, roztaczały się stąd piękne widoki na Góry Opawskie. 
Oprócz liczących ponad 100 lat drzew w parku znajduje się tu kilka zasługujących na uwagę 
obiektów: 
- Pomnik 1000-lecia Paostwa Polskiego i 700-lecia Miasta Prudnika. Pierwotnie był to 
niemiecki pomnik upamiętniający zjednoczenie Niemiec i wojnę francusko-niemiecką, 
odsłonięty w 1888 r. Po wojnie został częściowo zniszczony, a następnie przebudowany na 
pomnik polski. Przed nim fontanna. Po drugiej stronie alejki, naprzeciwko pomnika stała 
marmurowa ława z herbem miasta. Obok pomnika znajduje się dąb z kamieniem i tablicą, 
zasadzony z okazji rocznicy powstania Polski i Prudnika. 
- Pomnik prudnickich członków Związku Polaków w Niemczech zamordowanych przez 
Niemców w obozach koncentracyjnych. Również w tym wypadku pomnik pierwotnie miał 
inne przeznaczenie. Postawiono go w 1923 r., upamiętniając poległych w I wojnie światowej 
żołnierzy prudnickiego 57 pułku artylerii polowej. Także w tym wypadku pomnik po II wojnie 
uszkodzono, a następnie odrestaurowano i osłonięto w 1961 r. już w nowej formie. 
Upamiętnienie znajduje się północno-zachodnim narożu parku. 
 

 
 

Pomnik członków Związku Polaków w Niemczech w Prudniku (fot. A. Dereo) 
 
 



 
 

 
 

- Altana (pawilon koncertowy). Ufundowana w 1887 r. przez Fränklów – Niemców 
żydowskiego pochodzenia i prudnickich magnatów przemysłowych. Plac przy altanie, zwany 
kiedyś placem Fränklów był centralnym miejscem parku. W altanie swoje koncerty dawały 
miejscowe orkiestry. Miejsce to jest również tradycyjnym punktem rozpoczynania wędrówek 
w Góry Opawskie (węzeł szlaków). 
 

 
 

Altana w Parku Miejskim w Prudniku (fot. A. Dereo) 
 
 

- Kamienny cokół w bezpośrednim sąsiedztwie altany to podstawa pod posąg rzymskiej 
bogini księżyca, narodzin i łowów Diany z jelonkiem, który stał tu do 1945 r. Figura 
wzorowana była na posągu Diany z Wersalu. W planach jest rekonstrukcja rzeźby. 
- Korty tenisowe z drewnianym domkiem w stylu szwajcarskim. 
- „Dąb pokoju” z tabliczką z 1886 r. posadzony prawdopodobnie w 20. rocznicę wojny 
prusko-austriackiej. 
 
* Dawne koszary w Prudniku. Już w XVIII w. w Prudniku na stacjonowało wojsko, krótko 
austriackie, a po zagarnięciu Śląska przez Prusy – niemieckie. Obecne, rozległe koszary 
powstały w latach 1901-1903, staraniem miasta, które chciało czerpad korzyści z powodu 
posiadania wojska. Jednostka posiadała strzelnicę artyleryjską przy drodze do Prężynki 
(zachował się potężny kulochwyt). Po 1945 r. historię niemieckiego garnizonu kontynuowało 
wojsko polskie. Stacjonowała tutaj jednostka Korpusu Bezpieczeostwa Wewnętrznego 
(później Wojska Obrony Wewnętrznej) oraz Wojsk Ochrony Pogranicza (później Straż 
Graniczna).Po przemianach ustrojowych w 1989 r. wojskowi oraz funkcjonariusze Straży 
Granicznej opuścili Prudnik. Obiekty koszarowe przekazano samorządowi, częśd z nich stała 
się własnością prywatną. Mieści się tu duży zakład, produkujący tonery do drukarek 
„Artech”, kilka sklepów, dyskoteka, „Dom Weselny”, firma księgowa, kluby odnowy 
biologicznej i zakłady usług motoryzacyjnych. Częśd budynków zaadaptowano na mieszkania, 
swoją siedzibę ma tutaj Komenda Powiatowa Paostwowej Straży Pożarnej. Przy 
powojskowym stadionie działają kluby piłki nożnej: Sparta Prudnik i LZS Dębowiec Prudnik. 
W 2007 r. przy dawnej głównej bramie do koszar wmurowano tablicę w trzech językach 
informującą o istnieniu tutaj garnizonu od 1903 r. Obiekty koszarowe zbudowane zostały w 
jednolitym stylu architektonicznym, nawiązującym do neogotyku.  
 

 



 
 

 
 

 
 

Byłe koszary w Prudniku (fot. A. Dereo) 

 
* Park „Przy Świętym Źródle”. Niewielki park założony na trasie promenad prowadzących z 
parku miejskiego (obecne ulice: Dąbrowskiego, Wyszyoskiego i Lipowa) w kierunku Gór 
Opawskich. Park powstał w sąsiedztwie łąk „Święte Źródło” (Heilbrunnen), wzmiankowanych 
już w 1596 r. W 1844 r. źródełko o tej nazwie „przesunięto o parę kroków” i obramowano. W 
nieustalonym bliżej okresie źródło zlikwidowano. W 1849 r. w miejscu przyszłego parku 
postawiono modrzewiowy krzyż z klęcznikiem. Na terenie parku, pod ziemią znajdują się 
urządzenia wodociągowe. Przy ul. Dąbrowskiego w eklektycznej willi z wieżą znajduje się 
siedziba Nadleśnictwa Prudnik. Przez park oraz w jego najbliższym sąsiedztwie przebiegają 
oznakowane piesze szlaki turystyczne PTTK: Główny Szlak Sudecki im. M. Orłowicza w 
kierunku Biskupiej Kopy (czerwony), Szlak Historyczny Lasów Królewskiego Miasta Prudnika 
do Dębowca (niebieski; pętla) oraz również oznakowane szlaki piesze i rowerowe Gminy 
Prudnik. 
 
* Drzewa – pomniki przyrody pod Kapliczną Górą. Grupa wiekowych drzew: trzech dębów i 
jednej lipy. Największy dąb o obwodzie pnia 5,3 m liczy ponad 400 lat, drugi – 4,85 m i 250 
lat. Na dwóch drzewach znajdują się obrazy Matki Bożej. Drzewa stały niegdyś samotnie, a 
las rozpoczynał się dopiero za Kapliczną Górą (320 m n.p.m.). 
Z najstarszym drzewem związana jest ciekawa historia. W 1995 r., w czasie konserwacji dębu 
Andrzej Skup z Prudnika odkrył w jego wnętrzu butelkę z listem przeznaczonym dla 
następnych pokoleo. Napisali go prudniczanie 22 kwietnia 1915 r., opisując w nim trudną 
sytuację mieszkaoców związaną z kryzysem w czasie I wojny światowej. Byli tam wymienieni 
miłośnicy przyrody łącznie z burmistrzem Prudnika Paulem Lange, który zasłynął m.in. jako 
inicjator budowy schroniska na Biskupiej Kopie. 
 



 
 

 
 

 
 

Dąb – pomnik przyrody u stóp Kaplicznej Góry (fot. A. Dereo) 

 
* Kapliczna Góra – ruiny kaplicy i Domu Księży. Najbliższe Prudnika wzniesienie Gór 
Opawskich kryje na szczycie pozostałości sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Pierwsza 
pustelnia powstała tutaj w 1728 roku. W 1744 ukooczono budowę kaplicy św. Onufrego 
(patrona pustelników), którą po latach zamieniono na murowaną w stylu barokowym (1753 
r.), stawiając w najbliższym sąsiedztwie budynek dla prudnickich  kapucynów. W XIX wieku 
było tu miejsce “zsyłek” dla księży odbywających kary kościelne, które nazywano Domem 
Księży (Priesthaus). W klasztorze mieszkał o. Bonawentura Menzel (zm. 1869 r.) ostatni 
kapłan śląskich kapucynów pochowany na prudnickim cmentarzu. 
 

 
 

Dom Księży z kaplicą na Kaplicznej Górze (fotografia archiwalna) 



 
 

 
 

W 1945 r. wzgórza broniły oddziały niemieckie. Po wojnie obiekt nie znalazł opiekuna 
i szybko popadł w ruinę. Do dziś pozostały nikłe ślady w postaci fundamentów, murów i 
resztek stacji drogi krzyżowej. Na szczycie wzniesienia kolejny podziemny zbiornik wodny, 
częśd miejskiego systemu wodociągów. W latach 80. XX w. szczyt podwyższono, planując 
uruchomienie tutaj małego ośrodka sportów zimowych. Obecnie góra jest popularnym 
miejscem spacerów, wycieczek oraz zimowej rekreacji. 
 
* Okopowa – grodzisko. Na szczycie góry Okopowa (388 m n.p.m.) znajdują się ślady 
największego grodziska Lasu Prudnickiego. W czasie badao archeologicznych w 1905 r. 
znaleziono tu zwęglone pnie drzew, naczynia gliniane i spalone kości. Przypuszcza się, że 
gród otoczony był palisadą z dębowych pali i wałów o wysokości 3 i szerokości 2 m. 
Wewnątrz stała kamienna budowla i drewniane chaty. Różnie ocenia się chronologię 
obiektu. Marek Sitko podaje, że gród powstał około 1000 - 1100 r. n.e. lub według 
Chrząszcza - badacza historii Prudnika około 800 r. p.n.e. 
 

 
 

Grodzisko na Okopowej (fot. A. Dereo) 
 

 
W 1883 r. prudnicki oddział Morawsko-Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego 

wybudował na szczycie drewnianą wieżę widokową. Był to pierwszy tego typu obiekt 
wybudowany przez tę organizację w Sudetach. Niestety drewniana konstrukcja nie dotrwała 
do czasów współczesnych. Na stokach góry znajdowała się stylowa restauracja i hotel 
„Szwedzkie Szaoce” w budynku z wieżą, które przez pewien czas określano jako sanatorium. 
Później był tam dom rekolekcyjny i szkoła ewangelicka. Po wojnie, w miejscu budynku 
powstał magazyn broni. Nazwa Szwedzkie Szaoce odnosiła się również do grodzisk 
znajdujących się nieopodal, ponieważ uważano, że są one śladami obozowisk wojsk 
szwedzkich (wojna trzydziestoletnia). 

Drugie grodzisko znajduje się kilkaset metrów na północny-wschód od szczytu 



 
 

 
 

wzniesienia. Pierwsze wiadomości o nim pochodzą dopiero z 1912 r. z „Historii Prudnika” J. 
Chrząszcza, który określił je jako punkt obserwacyjny dla głównego grodu znajdującego się 
na szczycie Okopowej. Po II wojnie światowej archeolodzy bezskutecznie poszukiwali tego 
miejsca. Udało się to dopiero w 1998 roku. Pierwsza inspekcja terenowa archeologów 
Paostwowej Służby Ochrony Zabytków z Opola wykazała, że najprawdopodobniej obiekt 
powstał w czasach nowożytnych i mogą to byd ślady umocnionego obozowiska. 
 
* Kobylica – pomnik Eichendorffa z 1911 r. Na szczycie Kobylicy (395 m n.p.m.) znajduje się 
pomnik Josepha von Eichendorffa, niemieckiego poety okresu romantyzmu, pochodzącemu 
z podraciborskich Łubowic. Pomnik powstał z inicjatywy prudniczan i miał początkowo 
znajdowad się na szczycie Okopowej. Po II wojnie światowej obelisk zniszczono, usuwając 
medalion z popiersiem poety. W 1992 r., dzięki współpracy Prudnika z partnerskim miastem 
Northeim w Niemczech obeliskowi przywrócono do dawny wygląd. Po drugiej stronie 
pomnika znajduje się wyryta data “1911” (budowa pomnika) oraz fragment utworu 
Pożegnanie w języku niemieckim (tłum. K. R. Mazurski): 
 
Doliny w dali, wzniesienia, 
O piękny zielony lesie! 
Ty radości ma skupienia, 
Co i troski wzniosłe niesie. 
 

Pod szczytem malowniczo położony staw – Żabie Oczko, w dawnym kamieniołomie. 
Powstał on w 1869 r., kiedy Powiatowy Zarząd Dróg budował drogę z Prudnika do Wierzbca. 
W nieznanych bliżej okolicznościach staw stał się po II wojnie światowej składowiskiem 
pozostałości broni i amunicji. Do dziś znaleźd tu można zardzewiałe blachy i łuski. 
 

 
 

Pomnik Eichendorffa z 1911 roku na Kobylicy (fot. A. Dereo) 

 



 
 

 
 

 
 
* Dębowiec. To niewielka wieś w gminie Prudnik na prawach sołectwa przy starej drodze z 
Prudnika do Jindřichova. Od setek lat była tu leśniczówka, której leśniczy (gajowy) miał 
pieczę nad jednym z trzech rewirów lasów miejskich Prudnika, obejmujący prawie cały 
dzisiejszy kompleks Lasu Prudnickiego. Niektórzy historycy utożsamiają Dębowiec z Nowym 
Chocimiem, który podarowany został Prudnikowi w 1430 r. przez księcia piastowskiego Bolka 
V. 
 

 
 

Kościółek pw. Serca Pana Jezusa w Dębowcu (fot. A. Dereo) 

 
W Dębowcu znajdował się ważny węzeł szlaków turystycznych w Lesie Prudnickim. 

Była tu restauracja i hotel „Dom Leśny”, z własną orkiestrą i samochodem do wynajęcia. Poza 
tym we wsi znajdowały się jeszcze dwie gospody z pokojami gościnnymi. Wieś posiada 
kapliczkę Serca Pana Jezusa, która powstała staraniem przeora prudnickich franciszkanów o. 
Piusa Bocka RĄCZKA z dzwonkiem i krzyżem z 1894 r. W pobliżu wsi, u jednego ze źródeł 
Dębnickiej Doliny znajdują się resztki murów i studzienki. Było tu miejsce odpoczynku z 
ławami wybudowane przez Morawsko - Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie (MSSGV). 
 
* Grodzisko „Schlossplatz”. Pozostałośd po gródku powstałym najprawdopodobniej w 
średniowieczu (grodzisko stożkowe). Główne usypisko otoczone jest z trzeciej stron wałem, 
od północy ograniczone strumieniem. Wewnątrz znajdowała się najprawdopodobniej 
drewniana wieża. Grodzisko odkryte w 1995 roku umiejscawiane było na mapach z kooca XIX 
w. pod nazwą “Schlossplatz” (pol. miejsce zamku, plac zamkowy). Marek Sitko podejrzewa, 
że o grodzisku jest mowa w dokumencie Bolka V z 1430 roku, w którym ofiarowano 
Prudnikowi wieś Nowy Chocim. Grodzisko zostało zinwentaryzowane przez Paostwową 
Służbę Ochrony Zabytków pod koniec 1997 roku. 



 
 

 
 

 

* Pałac w Jindřichovie. Czteroskrzydłowy, pierwotnie barokowy zamek postawiony został w 
2. połowie XVII w. przez ród Hodiców (Hoditz) z Hodic herbu Rogala. Dokumenty z XIV wieku 
wspominają o rycerskiej rodzinie Brinichins (Brunchin) ze wsi Hennersdorf i byd może chodzi 
tu o dzisiejszą miejscowośd Jindřichov. Z tej wsi miała również wywodzid się rycerska rodzina 
Gartnerów. W połowie XVI w. tutejszy majątek był wspólną własnością braci Ekrika i Jana 
Füllstein von Füllstein, których rodowy zamek znajdował się na terenie dzisiejszej wsi 
Bohušov (obecnie ruiny). Później paostwo jindřichovskie należało do Pawłowskich. 

 

 
 

Pałac w Jindřichovie (fot. A. Dereo) 
 

Tutejszy majątek kupił w 1633 r. Jerzy Maksymilian von Hoditz, mieszkający w 
Prudniku, gdzie ufundował klasztor kapucynów. Jerzy Maksymilian sprawował wiele ważnych 
urzędów, był starostą księstwa opolsko-raciborskiego, członkiem rady cesarskiej i cesarskim 
komisarzem wojennym. W 1641 r. otrzymał tytuł czeskiego hrabiego. Ówczesny zamek był 
rezydencją renesansową, posiadającą arkady na dziedziocu. W XVIII w. właścicielem majątku 
Jindřichov był Jan Krzysztof Bartenstein (ur. 1696 r.), który w 1733 r. otrzymał tytuł barona 
Rzeszy. Był synem profesora filozofii i dyrektora gimnazjum w Strasburgu. Oprócz Jindřichova 
miał posiadłośd w Matějovicach koło Osobłogi oraz wiele innych majątków na terenie 
paostwa Habsburgów. 

Po pożarze w 1844 r. zamek został przebudowany przez Józefa z Bartensteina w stylu 
klasycystycznym. W głównym wejściu stoją dwie figury lwów z XVIII i dwóch mężczyzny z XIX 
w. W przyzamkowym parku zachowały się obiekty małej architektury, m.in. osiem XIX-
wiecznym empirowych waz, figury: św. Krzysztofa, św. Huberta i pasterza. 

Przed zamkiem, w pobliżu mostu nad Osobłogą (Petrovicky potok) znajduje się 
pomnik Matki Boskiej z 1757 r., autorstwa Vaclava Hanischa z Karniowa. Z posiadłością 
związany jest również niedaleki kościół, gdzie znajdują się grobowce właścicieli zamku. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

5. BAZA SIECI PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH, NOCLEGOWYCH 
I BIWAKOWYCH, SŁUŻBA ZDROWIA, APTEKI, KOMUNIKACJA (STRONA POLSKA) 
 
PUNKTY NOCLEGOWE 
 
Hotel Oaza *** 
Prudnik, ul. Zwycięstwa 2 
Kontakt: tel. 077 406 84 81, fax: 077 406 84 80, e-mail: hotel@hoteloaza.com.pl 
www.hoteloaza.com.pl 
 
Classic – usługi hotelowe 
Prudnik, ul. Armii Krajowej 4 
Kontakt: tel. 077 436 66 17 
 
„Dom Weselny” – pokoje gościnne 
Prudnik, ul. Legionów 
Kontakt: tel. 077 436 28 47 
 
Gospodarstwo agroturystyczne „Kooskie Zacisze” 
Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 45 
Kontakt: tel. 0 693 627 939 
 
Gospodarstwo agroturystyczne „Złoty Potok” 
Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 83 
Kontakt: tel. 0 606 308 228, e-mail: kontakt@agrolux.pl 
 
Gospodarstwo agroturystyczne „Leśny Wypoczynek” 
Wieszczyna 10 
Kontakt: tel. 077 436 49 54, 0 502 408 777 
 
Kamping 
Chocim 
Kontakt: Tel. 077 436 32 06, e-mail: skprudnik@interia.pl 
 
PUNKTY GASTRONOMICZNE 
 
Restauracja Concordia 
Prudnik, Rynek 
Kontakt: tel. 077 436 36 79 
 
Restauracja Oaza 
Prudnik, ul. Zwycięstwa 2 
Kontakt: 077 406 84 81, e-mail: restauracja@hoteloaza.com.pl 
www.hoteloaza.com.pl 
 
Restauracja Mit 



 
 

 
 

Prudnik, ul. Marii Konopnickiej 3 
Kontakt: tel. 077 436 27 52 
 
Restauracja Canada Dream 
Prudnik, ul. Ogrodowa 
Kontakt: 077 436 59 44 
 
Restauracja Classic 
Prudnik, ul. Armii Krajowej 4 
Kontakt: tel. 077 436 66 17 
 
Restauracja Parkowa 
Prudnik, ul. Parkowa 2 
 
Restauracja Stylowa 
Prudnik, ul. Klasztorna 7 
Kontakt: tel. 077 436 36 12 
 
Pizzeria Kamelot 
Prudnik, Rynek 8 
Kontakt: 077 406 86 66 
 
Pizzeria Coco 
Prudnik, ul. Juliana Tuwima 1 
Kontakt: 077 436 08 80 
 
Kawiarnia Rzemieślnik 
Prudnik, ul. Łukowa 1 (w Domu Cechu) 
Kontakt: tel. 077 436 42 53 
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 24.00 
 
Kafejka 
Prudnik, ul. Tadeusza Kościuszki 54 (obok PTTK) 
Kontakt: tel. 077 436 71 09 

 

SŁUŻBA ZDROWIA 
 
Szpital - Prudnickie Centrum Medyczne S.A. NZOZ  

48-200 Prudnik ul. Szpitalna 14, tel. 077 406 78 22 

 

Pogotowie Ratunkowe 

48-200 Prudnik, ul. Piastowska 64, tel. 077 406 83 05 

 

Przychodnia Lekarska ,,MEDICUS”  

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 15, tel. 077 436 25 25 



 
 

 
 

 

Przychodnia Lekarska ,,Med-Ewa”  

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 15, tel. 077 436 91 11 

 

Przychodnia Lekarska ,,Optima”  

48-200 Prudnik, ul. Nyska, tel. 077 436 26 66, 077 436 63 66 

 

Centrum Stomatologiczne  

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 15, tel. 077 436 37 07 

 

Przychodnia Pulmonologiczno-Alergologiczna  

48-200 Prudnik, ul. Piastowska 14, tel. 077 436 76 02 

 

„Ami - Medica” Poradnia dla kobiet  

48-200 Prudnik, ul. Staszica 1, tel. 077 406 70 16 

 

APTEKI 

 

Apteka „Zdrowie” 

48-200 Prudnik, ul. Sobieskiego 15, tel. 077 406 86 30 

 

Apteka Bonifratrów 

48-200 Prudnik, ul. Piastowska 8, tel. 077 436 26 53 

 

Apteka  

48-200 Prudnik, Rynek 14, tel. 077 436 38 55 

 

Apteka  

48-200 Prudnik, Plac Wolności 8, tel. 077 436 33 52 

 

Apteka „Alga” 

48-200 Prudnik, ul. Staszica 4, tel. 077 436 68 88 

 

Apteka „Nowa” 

48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 11, tel. 077 436 01 52 

 

Apteka  

48-200 Prudnik, ul. Łangowskiego 2, tel. 077 436 07 38 

 



 
 

 
 

Apteka „Media Com” 

48-200 Prudnik, ul. Nyska 1, tel. 077 436 65 90 

 

Apteka „ Medicus” 

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 15, tel. 077 436 74 02 

 

Apteka „Pod złotym wężem” 

48-200 Prudnik, ul. Powstaoców Śl., tel. 077 406 70 93 

 

KOMUNIKACJA 

 

Dworzec autobusowy 

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki, tel. 077 436 21 15 

 

Dworzec kolejowy 

48-200 Prudnik, ul. Dworcowa, tel. 077 436 23 42 

 

Postój Taxi  

48-200 Prudnik, ul. Piastowska, tel. 077 436 09 19 

 

 

 

Opracował: Andrzej Dereń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


