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Gmina Głubczyce wraz z Miastem Vitkov z Repu-
bliki Czeskiej zrealizowały wspólny polsko-cze-

ski projekt pn. „Minerały i fl ora na czesko-polskim 
pograniczu”. 

Realizacja projektu przebiegła dzięki wsparciu 
fi nansowemu z Funduszu Mikroprojektów w Euro-
regionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A Republi-
ka Czeska-Polska.

Celem projektu stało się zwiększenie atrakcyj-
ności pogranicza, podkreślenie walorów krajobra-
zowo-przyrodniczych obydwu regionów, a w na-
stępstwie rozwój ruchu turystycznego obu miast.

Wartości przyrodnicze, zieleń, bogactwo natu-
ralne są elementami tworzącymi krajobraz i zara-
zem stanowią „narzędzia”, którymi można go kształ-
tować.

Jak np. zieleń - na terenie miasta pełni wiele 
ważnych funkcji. Stanowi ona bowiem naturalne 
środowisko dla człowieka, stwarzając mu m.in. miej-
sce relaksu i ukojenia po pracy. Rekreacyjne obsza-
ry zieleni są niezwykle istotne dla dzieci i młodzie-
ży - to naturalne, bezpieczne miejsca zabaw i zajęć 
pozaszkolnych, a drzewa i krzewy stanowią ważny 
element dekoracyjny i krajobrazowy.

Złoża mineralne natomiast w postaci różnego 
rodzaju głazów narzutowych, skał i minerałów, 
stanowią bogactwo naturalne warte podkreślenia 
i wyeksponowania.

Założenia te stały się inicjatywą „odświeżenia” 
atrakcji przyrodniczych, występujących na pograni-
czu czesko-polskim. Stworzono dwie ekspozycje ze-
wnętrzne: Park Flory w Głubczycach oraz Geopark 
w miejscowości Vitkov, celem doskonalenia wiedzy 
i świadomości o geologii i roślinności.

Obec Glubczyce spolu s městem Vítkov z České 
republiky realizovala společný polsko-český 

projekt nazvaný „Česko“ „Minerály a fl óra v česko-
-polském pohraničí”.

Projekt byl realizován díky fi nanční podpoře 
z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 2014-
2020 INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

Cílem projektu bylo zvýšit atrakti vitu pohraničí, 
vyzdvihnout krajinu a přírodní hodnoty obou re-
gionů a následně rozvíjet turisti cký ruch obou měst.

Přírodní hodnoty, zeleň a přírodní bohatství 
jsou prvky, které vytvářejí krajinu a zároveň jsou 
to „nástroje“, které lze tvarovat.

Jako například zeleň - ve městě má mnoho 
důležitých funkcí. Je to přirozené prostředí pro člo-
věka a vytváří ho mimo jiné místo relaxace a úlevy 
po práci. Rekreační plochy zeleně jsou pro děti  
a mládež mimořádně důležité - jedná se o přírod-
ní, bezpečná hřiště a mimoškolní akti vity, stromy 
a keře jsou důležitým dekorati vním a krajinářským 
prvkem.

Minerální ložiska, ve formě různých typů nepra-
videlných balvanů, hornin a minerálů, představují 
přírodní bohatství, které stojí za to zdůraznit a vy-
stavit.

Tyto předpoklady se staly iniciati vou „osvěžit“ 
přírodní zajímavosti , které se vyskytují na česko-
-polské hranici. Byly vytvořeny dvě externí výsta-
vy: Flora Park v Glubczycích a Geopark na Vítkově, 
jehož cílem je zlepšit znalosti  a povědomí o geologii 
a vegetaci.
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Gmina Głubczyce wraz z Miastem Vitkov z Re-
publiki Czeskiej opracowały wspólny polsko-

-czeski projekt pn. „Minerały i flora na czesko-
-polskim pograniczu”, zrealizowany w ramach 
Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Eurore-
gionie Silesia Programu INTERREG V-A Republi-
ka Czeska-Polska. 

Strona polska wykonała rewitalizację strefy 
wejściowej parku przy ul. Sobieskiego w Głub-
czycach, w ramach której zrealizowano m.in.:

• wymianę nawierzchni,
• nasadzenia i uzupełnienia zieleni niskiej,
• nowe elementy małej architektury wraz 

z oświetleniem,
• ścieżkę dydaktyczną, dotyczącą istniejącego 

drzewostanu na terenie parku.
Zabiegi te miały na celu wyeksponowanie ro-

ślinności charakterystycznej dla terenu Głubczyc 
i pogranicza. 

Strona czeska w mieście Vitkov wykonała 
Geopark, prezentujący zewnętrzną wystawę 
skał, typowych dla pogranicza czesko-polskiego. 
Wspólnym mianownikiem projektu obu stron 
było stworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji 
i wypoczynku, uwzględniających bogactwo 
przyrodniczo-geologiczne regionów. Projekt ma 
na celu pogłębienie współpracy i relacji między 
ludnością terenów pogranicza, utrwalenie więzi, 
zawieranie nowych przyjaźni, a także zanikanie 
dotychczasowych barier językowych i kulturo-
wych wraz z poznawaniem wartości przyrodni-
czo-krajobrazowych. 

Obec Glubczyce spolu s městem Vítkov z Če-
ské republiky vyvinula společný polsko-če-

ský projekt s názvem „Minerály a flóra v česko-
-polském pohraničí”, realizované v rámci Fondu 
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Slezsko 
programu INTERREG V-A Česká republika-Pol-
sko.

Polská strana dokončila revitalizaci vstupní 
zóny parku na ul. Sobieskiego v Glubczyce, pod 
kterým mimo jiné:

• Výměna povrchu
• výsadba a doplnění nízké zeleně
• nové prvky malé architektury s osvětlením
• didaktická stezka stávajícího lesního porostu 

v parku.
Tato léčba byla zaměřena na odhalení vege-

tačních charakteristik oblasti Glubczyce a pohra-
ničí.

Česká lokalita ve městě Vítkov byla vytvoře-
na Geoparkem, představující externí expozici 
skal typických pro česko-polský příhraniční re-
gion. Společným jmenovatelem projektu obou 
stran bylo vytvořit atraktivní rekreační a rela-
xační místa s ohledem na přírodní a geologické 
bohatství regionů. Cílem projektu je prohloubit 
spolupráci a vztahy mezi obyvatelstvem pohra-
ničních oblastí, upevnit vazby, navázat nové 
přátele a zmizet existující jazykové a kulturní ba-
riéry spolu s poznáváním hodnot krajiny a krajiny.

Wprowadzenie / Úvod
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Park Flory przy ul. Sobieskiego w Głubczycach / Flora Park na ulici Sobieskiego v Glubczyce, © MK

Wizualizacja strefy wejściowej / Vizualizace vstupní 
zóny, © MG

Szachy / Šachy © MK
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Geopark w Vitkovie / Geopark ve Vítkově, © MK

Minerały skalne / Skalní minerály, © MK

Zagospodarowanie terenu strefy wejściowej Parku Flory w Głubczycach  
/ Rozvoj areálu vstupní zóny Flory Parku v Glubczycích, © MG
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Głubczyce, przeszły długą drogę – od czeskie-
go grodu, poprzez okres pobytu w monarchii 

pruskiej, następnie w państwie niemieckim, aby 
ostatecznie znaleźć się w państwie polskim. 

Najstarsza wzmianka o Głubczycach, pocho-
dzi z około 1107 r. Wówczas była to morawska 
osada, zamieszkiwana przez ludność słowiańską 
należącą do grupy plemiennej Golęszyców.

Najprawdopodobniej w drugiej połowie XIII 
wieku Głubczyce otrzymują prawa miejskie, na-
dane przez króla czeskiego Przemysła Ottokara 
II, stając się zarazem jednym z najstarszych gro-
dów na Śląsku.

W XIII wieku również miasto zostaje rozbu-
dowane i otoczone murem obronnym z basztami, 
wieżami bramnymi, wałami oraz fosą (do czasów 
współczesnych z całego kompleksu zachowane 
zostały jedynie fragmenty murów obronnych 
wraz z czterema basztami).

W okresie od XIII do XV wieku powstają tak-
że najstarsze budowle w mieście, które zacho-
wały się do dnia dzisiejszego. Znajdują się wśród 
nich:

Glubczyce, dlouhou cestu – z českého města, 
přes období pobytu v pruské monarchii, pak 

v německém státě, aby se konečně ocitli v pol-
ském státě.

Nejstarší zmínka o Glubczycích pochází 
z roku 1107. Tehdy se jednalo o moravské 
osídlení, obývané slovanskými příslušníky kme-
ne Golęszyce.

S největší pravděpodobností, ve druhé polo-
vině 13. století, Glubczyce získal městská práva, 
udělená českým králem Przemyslem Otaka-
rem II., Který se stal jedním z nejstarších hradů 
ve Slezsku.

Ve třináctém století je město rozšířeno a ob-
klopeno obrannou zdí s věžemi, hradními věžemi, 
hradbami a vodním příkopem (dodnes se z celého 
komplexu zachovaly pouze fragmenty obranných 
zdí se čtyřmi věžemi).

V období od třináctého do patnáctého století 
vznikají i nejstarší budovy ve městě, které dod-
nes přežily. Jsou mezi nimi:

Głubczyce (PL)
Rys historyczny i charakterystyczne zabytki 
/ Historický přehled a charakteristické památky
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Ratusz – Głubczyce / Radnice – Glubczyce , © MK

Panorama Głubczyc, © MK

Park miejski / Městský park, © MK



KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NARODZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

Do dnia dzisiejszego w niezmienionym pra-
wie stanie zachowała się bryła fary głubczyckiej, 
jednolicie skomponowanej na dziewięciopo-
lowym planie kwadratowym. Jest to budowla 
halowa, pochodząca z 1259 r. W nawach i dwu-
przęsłowym chórze uwagę zwraca konsekwent-
na wczesnogotycka konstrukcja oraz ciekawa 
kamienna dekoracja roślinna. W latach 1902-
1907 między nawy i chór wsunięto transept, 
natomiast front kościoła zdobią dwie wysmukłe 
wieże nadbudowane w XVI wieku. Największą 
zewnętrzną ozdobą budowli są jej trzy wczesno-
gotyckie kamienne portale.

RATUSZ MIEJSKI

Ratusz usytuowany na rynku o unikatowym 
w Europie kształcie ćwierci koła, od zawsze był 
chlubą mieszkańców, gdyż zaliczany był przed 
wojną do najpiękniejszych budowli tego typu 
na Górnym Śląsku. Wzmiankowany w 1383 r., 
przebudowany w 1570 r. w stylu renesansowym, 
potem w 1864 r. w stylu neogotyckim, odnowio-
ny w 1936 r., spalony w 1945 r., odbudowany 
dzięki m.in. dofinansowaniu z Unii Europejskiej 
w latach 2006 -2008. Obecnie mieści się w nim 
Muzeum Ziemi Głubczyckiej oraz biblioteka, 
a wieża służy za punkt widokowy. W przylegają-
cych do ratusza kamienicach kupieckich urządzo-
no mieszkania i lokale usługowe.

Obok ratusza znajduje się zachowana baro-
kowa Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem na glo-
bie ziemskim z 1738 r.

KOŚCIÓŁ ŚW. IDZIEGO I ŚW. BERNARDA 
ORAZ KLASZTOR FRANCISZKANÓW:

Zespół klasztorny został ufundowany 
w 1448 r. przez ostatniego księcia – Przemyślidę 
opawsko-głubczyckiego Jana III Głubczyckiego. 
Początkowo były to budowle drewniane, dlatego 
też w 1476 r., w czasie pożaru Głubczyc, kościół 
oraz klasztor spłonęły, po czym zostały odbudo-
wane jako kamienne. Obecny zespół klasztorny 
powstał w latach 1753-1770. W jego skład wcho-
dzą: kościół obrazujący styl barokowy i klasztor 
złożony z czterech skrzydeł, zbudowany na pla-
nie czworokąta z wirydarzem pośrodku. Budowla 
posiada wyposażenie w stylu barokowo-rokoko-
wym. Do klasztoru dobudowany jest budynek 
powstały w 1752 r., mieszczący dawniej gimna-
zjum, które służyło oświacie aż do 1902 r. Kościół 
parafialny, ratusz miejski oraz kościół św. Idziego 
i św. Bernarda wraz z Klasztorem Franciszkanów 
to obiekty, które były i są do dnia dzisiejszego 
głównymi ośrodkami kulturotwórczymi, wyzna-
niowymi oraz jeżeli chodzi o ratusz i tym samym 
cały rynek ośrodkami gospodarczymi, wokół 
których gromadziła się ludność i które stanowi-
ły punkty centralne miasta. Ponadto wszystkie 
znajdują się w śródmieściu Głubczyc i są obiek-
tami odznaczającymi się w panoramie miasta.

FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

Do dnešního dne se v nezměněném stavu 
zachovala podoba farnosti Glubczyce, jednotně 
složená z devíti pole čtvercového půdorysu. Jed-
ná se o halovou stavbu z roku 1259. V navijácích 
a dvoučlenném sboru je pozornost věnována 
důslednou raně gotickou stavbou a zajímavou ka-
mennou výzdobou. V letech 1902-1907 byla mezi 
kostelní loď a sborem vložena transept, zatímco 
přední část kostela je zdobena dvěma štíhlými 
věžemi, postavenými v 16. století. Největší vnější 
výzdobou budovy jsou tři raně gotické kamenné 
portály.

RADNICE

Radnice, která se nachází na náměstí s jedi-
nečným čtvrtkruhovým tvarem v Evropě, byla 
vždy pýchou obyvatel, jak bylo před válkou po-
važováno za nejkrásnější stavby tohoto typu 
v Horním Slezsku. Uveden v roce 1383, přesta-
věn v roce 1570 v renesančním slohu, poté v roce 
1864 v novogotickém slohu, renovovaný v roce 
1936, vyhořel v roce 1945, přestavěn díky m.in. 
spolufinancování z Evropské unie v letech 2006-
2008, v současné době se zde nachází Muzeum 
Glubczyce a knihovna a věž slouží jako výhoda. 
V přilehlých činžovních domech sousedících 
s radnicí jsou uspořádány byty a komerční pro-
story.

Vedle radnice se nachází dochovaná barokní 
postava Matky Boží s dítětem na světě od roku 
1738.

KOSTEL SV. IDZI A SV. BERNARDA A FRAN-
TIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER:

Klášterní komplex byl založen v roce 1448 
posledním princem Przemyślid opawsko-głub-
czycki Janem III. Glubczyckim. Zpočátku se jed-
nalo o dřevěné stavby, což je důvod, proč v roce 
1476, během požáru Glubczyce, vyhořel kostel 
a klášter, po kterém byly stavěny s kamene. So-
učasný klášterní komplex byl postaven v letech 
1753-1770. Skládá se z: kostel zobrazující barokní 
styl a klášter tvořený čtyřmi křídly, postavený na 
půdorysu čtyřúhelníku s patiem uprostřed. Bu-
dova má vybavení v barokně-rokokovém stylu. 
Ke klášteru byla přistavěna budova postavená 
v roce 1752, dříve gymnázium, které sloužilo do 
roku 1902. Farní kostel, radnice a kostel sv. Idzi 
a sv. Bernarda spolu s františkánským klášterem 
jsou objekty, které byly a stále jsou hlavními 
kulturními a denominačními centry, a pokud jde 
o radnici, a tedy celý trh, jedná se o hospodářská 
centra, kolem kterých se obyvatelstvo shromáž-
dilo a které tvořilo ústřední body města. Kromě 
toho, všechny jsou umístěny v centru města 
Glubczyce a jsou objekty, které jsou označeny 
v panoramě města.
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Kościół parafialny / Farní kostel, © MK

Kolumna maryjna / Mariánský sloup, © MK

Kościół św. Idziego i św. Bernarda oraz Klasztor 
Franciszkanów / Kostel sv. Idzi a sv. Bernarda 
a františkánský klášter, © MK
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W arto wspomnieć, iż na prawie mia-
sta Głubczyce wybudowano około 

20 miast w Czechach, na Morawach 
i na Węgrzech, a w okresie średniowie-
cza miasto to było większe od dzisiejszej 
siedziby województwa, czyli Opola.

Z a zmínku stojí, že na právě  města 
Glubczyce bylo postaveno asi 

20 měst v České republice, na Moravě 
a v Maďarsku a ve středověku bylo 
město větší než dnešní sídlo provincie 
Opole.

Niezwykle ważnym okresem dla miasta sta-
je się wiek XVI, kiedy to przeżywało ono swój 
największy rozkwit. Wówczas to Głubczyce 
ze względu na swoje położenie stały się ważnym 
ośrodkiem przemysłowym.

Trudnym czasem dla władz i gospodarki miej-
skiej była wojna 30-letnia (1618-1648 r.). 

Jednym z ważniejszych wydarzeń, staje 
się rok 1741, wówczas to miasto zostaje siedzibą 
władz powiatowych.

Wiek XIX zaś przynosi miastu szybki proces 
industrializacji. Wybudowanie połączeń kolejo-
wych w 1856 r. łączących Głubczyce z Racibo-
rzem, Racławicami Śląskimi i czeskim Krnovem 
pozwoliło na dalszy rozwój miasta (od 2000 roku 
linie są nieczynne).

PARK MIEJSKI

Powstaje również Park Miejski wzdłuż doliny 
rzeki Psiny będący bardzo dużym kompleksem 
parkowym o wartościach historycznych. Jego 
założenie w 1837 r., miasto zawdzięcza radnemu, 
lekarzowi medycyny Josephowi Laufferowi. Park 
odznacza się bogatym starodrzewiem - dzisiejszy 
drzewostan parku stanowią głównie lipy, klony, 
buki, jawory, brzozy i akacje. Kompleks parkowy 
stanowi ważny punkt rekreacyjny i rozpoznaw-
czy miejscowości.

Lata 80 XX wieku charakteryzują się słabym 
tempem rozwoju miasta. Natomiast wraz z na-
dejściem XXI wieku Głubczyce postawiły sobie 
za cel, by stać się ośrodkiem nowoczesnego 
rolnictwa, usług, turystyki. By zwiększyć atrak-
cyjność gospodarczą i kulturową miasta - to za-
mierzenie z dużym powodzeniem kontynuowane 
jest do dziś. 

Velmi důležité období pro město je šestnác-
té století, kdy zažilo svou největší prosperitu. 
V té době se Glubczyce díky své poloze stalo 
významným průmyslovým centrem.

Obtížná doba pro úřady a městskou ekono-
miku byla 30-letá válka (1618-1648).

Jednou z nejdůležitějších událostí je rok 
1741, kdy se město stává sídlem povodí.

19. století přináší městu rychlý proces indu-
strializace. Výstavba železničních spojů v roce 
1856 spojující Glubczyce s Raciborzem, Racła-
wice Śląskie a Českým Krnovem umožnila další 
rozvoj města (od roku 2000 jsou linky uzavřeny).

MĚSTSKÝ PARK

Městský park je také stavěn podél údolí řeky 
Psiny, což je velmi rozsáhlý parkový komplex 
s historickými hodnotami. Jeho založení v roce 
1837, město je vděčne radní, lékař Joseph Lauf-
fer. Park je charakteristický bohatými starými 
stromy - dnešní parkový stánek sestává hlavně 
z lip, javorů, buků, javorů, bříz a akátu. Areál 
parku je důležitým rekreačním a průzkumným 
bodem obce.

Osmdesátá léta 20. století se vyznačují špat-
ným tempem rozvoje města. S nástupem 21. sto-
letí si však Glubczyce stanovil cíl stát se centrem 
moderního zemědělství, služeb a cestovního 
ruchu. Za účelem zvýšení ekonomické a kulturní 
atraktivity města - tento projekt pokračuje až do 
dnešního dne s velkým úspěchem.
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Park miejski / Městský park, © MK

Park miejski / Městský park, © MK

Herb Głubczyc / Erb Glubczyce, © MK



Miasto Vítkov założono wraz z zamkiem 
Vikštejn, najprawdopodobniej w 2 połowie 

XIII wieku. 

Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi 
z 1301 r. Miasto, zamek Vikštejn, a także oko-
liczne miejscowości przechodziły z rąk do rąk 
różnych właścicieli. 

W latach 1713-1714 F.K Wipplar z Ulschitz - 
ówczesny właściciel majątku Vítkov - ufundował 
pałacyk barokowy w miejscowości Horní Ves, 
niedaleko Vítkova. 

W 1776 r. zamek Vikštejn opustoszał i po-
padł w ruinę.

W 1802 r. majątek przeszedł w posiadanie 
Emanuela Závišy z Osenic, zaś w 1875 r. od-
kupiło go samo miasto Vítkov. W połowie XIX 
wieku do Vítkova dołączyły kolejne miejsco-
wości. Od 1850 r. Vítkov stał się siedzibą sądu 
okręgowego, żandarmerii i organu podatkowego. 
Na początku XX wieku zbudowano kanalizację 
i wyremontowano chodniki, a na Święta Boże-
go Narodzenia w 1904 r. miasto po raz pierwszy 
oświetliły lampy elektryczne.

Město Vítkov bylo založeno spolu s hradem 
Vikštejnem patrně ve 2. pol. 13. století. 

První písemná zmínka je z roku 1301. Město 
včetně hradu Vikštejna a okolních obcí přecháze-
lo do rukou různých majitelů. 

V letech 1713-1714 dal tehdejší majitel vít-
kovského panství F.K. Wipplar z Ulschitz postavit 
barokní zámeček na Horní Vsi u Vítkova. 

V roce 1776 byl hrad Vikštejn opuštěn záhy 
se přeměnil ve zříceninu.

V roce 1802 zakoupil vítkovské panství Ema-
nuel Záviše z Osenic a v roce 1875 jej koupilo 
samotné město Vítkov. V polovině 19. století 
přiřazovaly se k Vítkovu další obce. Od roku 1850 
stal se Vítkov sídlem okresního soudu, četnické 
stanice a berního úřadu. Počátkem 20. století 
byla vybudována kanalizace a upravovaly se 
chodníky, na Vánoce 1904 se poprvé rozzářilo 
elektrické osvětlení města.

Vitkov (CZ)

7

VÍTKOV

GŁUBCZYCE
CZ

PL

CZ

CZ

PL

Urząd miejski w Vitkovie / Radnice ve Vítkově, 
© MK

Geopark w Vitkovie, © MK

Muzeum łupka / Muzeum břidlice, © JD
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Nad miastem góruje, wybudowany w latach 
1914-1918, neogotycki kościół parafialny pod 
wezwaniem Wniebowstąpienia Marii Panny. 
W ogrodzie parafialnym stoi rzeźba św. Floriana 
z 2 połowy XVIII wieku. Przed szkołą, na ulicy 
Opawskiej, stoi pomnik z 1886 r. autorstwa rzeź-
biarza J. Obetha. Upamiętnia on uznanego szwaj-
carskiego pedagoga J.H. Pestalozziego.

W okresie międzywojennym powstały kolej-
ne znaczące budynki – sala gimnastyczna, kino 
oraz bank oszczędnościowy.

Vitkov został wyzwolony w końcowej fazie 
II wojny światowej, 4 maja 1945 r. Poniósł wtedy 
znaczne szkody. Zniszczeniu uległa na przykład 
południowa i wschodnia część rynku.

ZABYTKI VÍTKOVA

NAGROBEK JANA ZAJÍCA W VÍTKOWIE

25 lutego 1969 r., pochodzący z Vitkova Jan 
Zajíc, poszedł w ślady Jana Palacha. Dokonał 
samospalenia w głębi przejazdu kamienicy nr 39 
na Placu Wacława w Pradze. Spłonął z tych sa-
mych powodów, co jego poprzednik - w proteście 
przeciwko okupacji sowieckiej. Czuł, że koniecz-
ne jest wyciągnięcie ludzi z apatii, defetyzmu, 
a także pogodzenia się z koniecznością kolabo-
racji. Jego nagrobek wykonał rzeźbiarz Olbram 
Zoubek. 

RZEŹBA CHRYSTUSA

Rzeźba Chrystusa znajduje się na cmen-
tarzu miejskim w Vítkovie, gdzie postawiono 
ją w 1905 r.

KOŚCIÓŁ CMENTARNY POD WEZWANIEM 
WNIEBOWSTĄPIENIA MARII PANNY

Z inicjatywy pana Oderskiego, w miejscu 
starego drewnianego kościoła powstała nowa, 
murowana świątynia z wysoką, kopułową wieżą. 
9 października 1860 r., kościół stał się ofiarą wiel-
kiego pożaru. Obywatele Vítkova chcieli zastąpić 
spalony kościół nowym, ale ze względu na ogra-
niczone możliwości finansowe, podjęto decyzję 
o przeprowadzeniu remontu. Wnętrze kościoła 
ulegało największym przemianom na przełomie 
lat 70 i 80 XX wieku.

MUR CMENTARZA Z BRAMĄ WEJŚCIOWĄ

Mur cmentarza wykonano z kamienia łupa-
nego, a wejścia broniła, zamknięta we wcześniej-
szych okresach, drewniana brama. Murowane 
ogrodzenie, a także stojący przed bramą, pierw-
szorzędnie wykonany kamienny krzyż z 1827 r. 
należą do obszaru kościoła.

Dominantou města je farní kostel Nane-
bevzetí Panny Marie, postavený v novogotickém 
stylu v letech 1914-1918. Ve farní zahradě stojí 
socha sv. Floriána ze 2. pol. 18. století. Památník 
před školou na Opavské ulici sochaře J. Obetha 
z roku 1886 připomíná významného švýcarského 
pedagoga J. H. Pestalozziho.

V meziválečném období byly postaveny další 
významnější budovy – tělocvična, kino, spořitel-
na.

Vítkov byl osvobozen v závěrečné fázi 
2. světové války 4. května 1945 a utrpěl značné 
škody. Zničena byla například jižní a východní 
strana náměstí.

VÍTKOVSKÉ PAMÁTKY

HROB JANA ZAJÍCE VE VÍTKOVĚ

25. února 1969 následoval Jan Zajíc, vít-
kovský rodák, příkladu Jana Palacha. Upálil se 
v průjezdu domu č. 39 na Václavském náměstí 
v Praze. Vzplál ze stejných důvodů jako první 
pochodeň, na protest proti sovětské okupaci, 
s pocitem, že je třeba vytrhnout lidi z apatie, po-
raženectví a smiřování se s nutností kolaborace. 
Náhrobek na Janově hrobě je dílem akademic-
kého sochaře Olbrama Zoubka. 

SOCHA KRISTA

Socha Krista se nachází na městském hřbi-
tově ve Vítkově, kde byla nainstalována v roce 
1905. 

HŘBITOVNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE

Na místě starého dřevěného kostela nechal 
pan Oderský vystavět nový zděný kostel s vy-
sokou cibulovitou věží. Velkému požáru 9. říj-
na 1860 padl za oběť také kostel, který chtěli 
vítkovští občané původně nahradit novým, 
ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků 
přistoupili k opravě vyhořelého kostela. Interiér 
kostela zaznamenal největší úpravy na přelomu 
70. a 80. let dvacátého století.

HŘBITOVNÍ ZEĎ SE VSTUPNÍ BRANOU

Hřbitovní zeď je zhotovena z lomového ka-
mene, vstup byl dříve uzavřený dřevěnou bra-
nou. Ohradní zeď spolu s kamenným křížem před 
vstupní bránou do kostela, který je kvalitní kame-
nickou prací datovanou nápisem roku 1827, jsou 
součástí areálu kostela.
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Kościół parafialny / Farní kostel, © JD

 Nagrobek Jana Zajíca / Hrob Jana Zajíce, © JD

 Rzeźba Chrystusa / Socha Krista, © JD

Kościół cmentarny / Hřbitovní kostel, © JD



PARK MIEJSKI

Zagospodarowanie parku rozpoczęto 
w 1901 r. Przez pięć lat budowano pawilony, 
staw, a także sadzono drzewa oraz krzewy 
ozdobne.

W parku miejskim w 1926 r. uroczyście od-
słonięto popiersie kompozytora Eduarda Schön 
- Engelsberga. Zostało ono umieszczone na ka-
miennym cokole pierwotnie stojącego tu pomni-
ka Franciszka Józefa.

NOWOGOTYCKI KOŚCIÓŁ PARAFIALNY POD 
WEZWANIEM WNIEBOWSTĄPIENIA MARII 
PANNY.

Prace przy budowie kościoła rozpoczęto 
27 września 1909 r. Na początku 1914 r. budo-
wa kościoła została zakończona. Jednak I wojna 
światowa spowalniała prace nad wykończeniem 
wnętrz i dlatego kościół wyświęcono dopiero 
15 października 1918 r.

Kościół stoi na planie krzyża, co jest charak-
terystyczne dla architektury gotyckiej i nowo-
gotyckiej, Głównym budulcem był miejscowy 
kamień. 

RZEŹBA ŚWIĘTEGO MARKA

Rustykalna rzeźba stoi przed wejściem 
do nowogotyckiej świątyni pod wezwaniem 
Wniebowstąpienia Marii Panny w Vítkovie. Sign. 
Franz Reinert 1861.

MĚSTSKÝ PARK

Výstavba a výsadba městského parku byla 
zahájena v roce 1901. Pět let se stavěly pavilon-
ky, budoval se rybníček, vysazovaly se okrasné 
stromy a keře.

V roce 1926 byla v městském parku slavnost-
ně odhalena busta hudebního skladatele Eduarda 
Schöna – Engelsberga, umístěna je na kamenném 
podstavci původního pomníku Františka Josefa.

NOVOGOTICKÝ FARNÍ KOSTEL NANEBEVZE-
TÍ PANNY MARIE

Stavební práce na výstavbě kostela byly za-
hájeny 27. září 1909. Počátkem roku 1914 byla 
stavba kostela již dokončena, avšak válka brzdila 
pořizování vnitřního zařízení, takže teprve 15. 
října 1918 byl kostel vysvěcen.

Kostel je postaven ve tvaru kříže, což je ty-
pické pro starou i novou gotiku. Hlavním staveb-
ním materiálem byl místní kámen. 

SOCHA SVATÉHO MARKA

Socha rustikálního provedení se nachází před 
vstupem do novogotického kostela Nanebevze-
tí Panny Marie ve Vítkově. Sign. Franz Reinert 
1861.
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Kościół parafialny / Farní kostel, © JD

Rzeźba świętego Marka / Socha svatého Marka, 
© JD
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„Minerały i flora 
na czesko-polskim 
pograniczu”

„Horniny a flóra  
v česko-polském příhraničí”

Projekt nr / Číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001335

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” / Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu 

Silesia INTERREG V-A Česká republika – Polsko



Gmina Głubczyce wraz z Miastem Vitkov z Repu-
bliki Czeskiej zrealizowały wspólny polsko-cze-

ski projekt pn. „Minerały i flora na czesko-polskim 
pograniczu”. 

Realizacja projektu przebiegła dzięki wsparciu 
finansowemu z Funduszu Mikroprojektów w Euro-
regionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A Republi-
ka Czeska-Polska.

Celem projektu stało się zwiększenie atrakcyj-
ności pogranicza, podkreślenie walorów krajobra-
zowo-przyrodniczych obydwu regionów, a w na-
stępstwie rozwój ruchu turystycznego obu miast.

Wartości przyrodnicze, zieleń, bogactwo 
naturalne są elementami tworzącymi krajobraz 
i zarazem stanowią „narzędzia”, którymi można 
go kształtować.

Jak np. zieleń - na terenie miasta pełni wiele 
ważnych funkcji. Stanowi ona bowiem naturalne 
środowisko dla człowieka, stwarzając mu m.in. 
miejsce relaksu i ukojenia po pracy. Rekreacyjne 
obszary zieleni są niezwykle istotne dla dzieci i mło-
dzieży - to naturalne, bezpieczne miejsca zabaw 
i zajęć pozaszkolnych, a drzewa i krzewy stanowią 
ważny element dekoracyjny i krajobrazowy.

Złoża mineralne natomiast w postaci różnego 
rodzaju głazów narzutowych, skał i minerałów, 
stanowią bogactwo naturalne warte podkreślenia 
i wyeksponowania.

Założenia te stały się inicjatywą „odświeżenia” 
atrakcji przyrodniczych, występujących na pograni-
czu czesko-polskim. Stworzono dwie ekspozycje ze-
wnętrzne: Park Flory w Głubczycach oraz Geopark 
w miejscowości Vitkov, celem doskonalenia wiedzy 
i świadomości o geologii i roślinności.

Obec Glubczyce spolu s městem Vítkov z České 
republiky realizovala společný polsko-český 

projekt nazvaný „Česko“ „Minerály a flóra v česko-
-polském pohraničí”.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře 
z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 2014-
2020 INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

Cílem projektu bylo zvýšit atraktivitu pohraničí, 
vyzdvihnout krajinu a přírodní hodnoty obou re-
gionů a následně rozvíjet turistický ruch obou měst.

Přírodní hodnoty, zeleň a přírodní bohatství 
jsou prvky, které vytvářejí krajinu a zároveň jsou to 
„nástroje“, které lze tvarovat.

Jako například zeleň - ve městě má mnoho 
důležitých funkcí. Je to přirozené prostředí pro člo-
věka a vytváří ho mimo jiné místo relaxace a úlevy 
po práci. Rekreační plochy zeleně jsou pro děti 
a mládež mimořádně důležité - jedná se o přírod-
ní, bezpečná hřiště a mimoškolní aktivity, stromy 
a keře jsou důležitým dekorativním a krajinářským 
prvkem.

Minerální ložiska, ve formě různých typů nepra-
videlných balvanů, hornin a minerálů, představují 
přírodní bohatství, které stojí za to zdůraznit a vy-
stavit.

Tyto předpoklady se staly iniciativou „osvěžit“ 
přírodní zajímavosti, které se vyskytují na česko-
-polské hranici. Byly vytvořeny dvě externí výsta-
vy: Flora Park v Glubczycích a Geopark na Vítkově, 
jehož cílem je zlepšit znalosti a povědomí o geologii 
a vegetaci.
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Niezwykle wartościowym elementem przy-
rodniczym, stanowiącym bogactwo natural-

ne miasta Głubczyce, jest jego starodrzew. 

Park zlokalizowany przy ul. Sobieskiego 
w Głubczycach jest na to dowodem, dlatego też 
w ramach projektu, wykorzystano jego potencjał 
przekształcając go w Park Flory, eksponujący 
roślinność, stanowiący źródło wiedzy na temat 
występowania różnych gatunków drzew i roślin 
w regionie. 

W związku z tym w ramach zagospodarowa-
nia parku wprowadzono ścieżkę dydaktyczną, 
której początek wyznaczono w zrewitalizowanej 
strefie wejściowej, z kontynuacją w pozostałej 
części parku, opisującą występujące na oma-
wianym terenie gatunki drzew, w formie trasy 
dla zwiedzających.

Oto niektóre z najliczniej występujących 
drzew, na danym terenie:

Velmi cenným prvkem přírody, který tvoří 
přírodní bohatství města Glubczyce, je jeho 

starý les.

Důkazem toho je park na ulici Sobieskiego 
v Glubczycích, proto byl v rámci projektu jeho 
potenciál využit k jeho přeměně na park Flora, 
zobrazující vegetaci, která je zdrojem poznatků 
o výskytu různých druhů stromů a rostlin v re-
gionu.

Proto byla v rámci rozvoje parku zavedena 
didaktická stezka, jejíž začátek byl vyznačen 
v obnovené vstupní zóně, s pokračováním 
ve zbývající části parku, popisující druhy stromů 
na území ve formě trasy pro návštěvníky.

Zde jsou některé z nejbohatších stromů ve 
vaší oblasti:

Park Flory (PL)
Ścieżka dydaktyczna / Naučná stezka
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BUK POSPOLITY

Buk pospolity należy do rodziny bukowa-
tych. Występuje na przeważającej części Europy, 
w Polsce jest gatunkiem rodzimym. To okazałe 
drzewo o gęstej, szerokiej i nisko osadzonej ko-
ronie (jeśli drzewo rośnie samotnie), którego pień 
rozgałęzia się w potężne konary. 

Dorasta do 25–30 m wysokości. Kora drze-
wa jest popielatoszara i gładka. Młode pędy 
są owłosione.

Liście buka pospolitego mają jajowaty bądź 
eliptyczny kształt, dorastają do około 10 cm dłu-
gości i 5 cm szerokości, z wierzchu są błyszczące, 
ciemnozielone, od spodu jasne i matowe. Jesienią 
przybierają rdzawe barwy. Kwitnie od kwietnia 
do maja.

Owoce buka to trójgraniaste, brązowe 
orzeszki nazywane bukwią z miękko owłosioną, 
zdrewniałą torebką.

JESION WYNIOSŁY

Jesion wyniosły należy do rodziny oliwkowa-
tych. W środowisku naturalnym występuje w Eu-
ropie i Azji. W Polsce jest pospolity na całym ob-
szarze. To okazałe drzewo o jajowatej, szerokiej 
koronie, osiągające 30-40 m wysokości. Młoda 
kora jest gładka, oliwkowa, starsza - spękana, 
ciemnobrązowa. 

Liście są duże, nieparzystopierzaste, złożone 
z kilku do kilkunastu lancetowatych listków. 

Jesion wyniosły kwitnie od kwietnia do maja. 
Kwiaty są niepozorne, tworzą wiechy. 

Owoce to podłużne, spłaszczone orzeszki 
ze skrzydełkiem umożliwiającym rozsiewanie 
przez wiatr. 

KLON ZWYCZAJNY

Klon zwyczajny należy do rodziny mydleń-
cowatych. W środowisku naturalnym występuje 
w Europie i Azji. W Polsce jest najpospolitszym 
z klonów. To okazałe drzewo o rozłożystej, szero-
kiej koronie osiągające do 30 m wysokości. Kora 
jest cienka, u młodych roślin czerwonawo-brązo-
wa, później ma czarną lub szarą barwę, początko-
wo jest gładka, ale z wiekiem staje się pomarsz-
czona i wzdłużnie popękana. Wytwarza duże, 
atrakcyjne 5- lub rzadziej 7-klapowane liście 
z ostrymi wierzchołkami. Wcięcia między kla-
pami są zaokrąglone. Liście mają ciemnozielony 
kolor, od spodu są nieco bledsze i błyszczące. Je-
sienią przebarwiają się na żółto, pomarańczowo 
lub czerwono. Kwitnie w kwietniu i maju (żółto-
zielone kwiaty zebrane są w baldachogrona). 

Owoce składają się z dwóch skrzydlaków 
(ulistnionych orzeszków), są szeroko rozwarte, 
do około 180°. Potocznie nazywa się je „noska-
mi”.

BUK LESNÍ

Buk patří do bukové rodiny. Vyskytuje se na 
většině Evropy, v Polsku je to původní druh. Je to 
velkolepý strom s hustou, širokou a nízko ulože-
nou korunou (pokud strom sám roste), jehož 
kmen se rozvětvuje do mocných větví.

Roste do výšky 25-30 m. Kůra stromu je šedá 
jako popel a hladká. Mladé výhonky jsou chlupa-
té.

Listy bukového buku mají oválný nebo 
eliptický tvar, rostou až asi 10 cm dlouhé a 5 cm 
široké, shora jsou lesklé, tmavě zelené, od 
spodního světla a matného. Na podzim berou na 
rzi zbarvené barvy. Kvete od dubna do května.

Bukové ovoce je trojúhelníkové, hnědé 
arašídové nazývané buk s jemnou chlupatou, 
dřevitou peněženkou.

JASAN ZTEPILÝ

Jasan ztepilý patří do olivaceózní rodi-
ny. Vyskytuje se v Evropě a Asii v přírodním 
prostředí. V Polsku je to běžné v celé oblasti. 
Jedná se o impozantní strom s vejčitou, širokou 
korunou, dosahující výšky 30-40 m. Mladá kůra 
je hladká, olivová, starší - prasklá, tmavě hnědá.

Listy jsou velké, podivné, složené z několika 
až dvanácti kopinatých listů.

Jasan rozkvétá od dubna do května. Květy 
jsou nenápadné, vytvářejí latinky.

Ovoce je podlouhlé, zploštělé arašídy 
s křídlem, které umožňuje šíření větrem.

JAVOR MLÉČ

Javor mléč patří do rodiny mastek. Vyskytuje 
se v Evropě a Asii v přírodním prostředí. V Pol-
sku je to nejběžnější klon. Je to velkolepý strom 
se širokou, širokou korunou dosahující výšky 
až 30 m. Kůra je tenká, mladá červenohnědá 
v mladých rostlinách, později má černou nebo 
šedou barvu, zpočátku hladkou, ale s věkem 
se stává vrásčitou a podélně popraskanou. 
To produkuje velké, atraktivní 5- nebo méně ča-
sto 7-laločnaté listy s ostrými vrcholy. Vybrání 
mezi chlopněmi jsou zaoblená. Listy mají tmavě 
zelenou barvu, zdola jsou lehce bledší a lesklejší. 
Na podzim se změní na žlutou, oranžovou nebo 
červenou. Kvete v dubnu a květnu (žluto-zelené 
květy jsou shromažďovány v corymbs).

Ovoce se skládá ze dvou křídel (listnatých 
arašídů), které jsou široce otevřené až do 180 °. 
Hovorově se nazývají „nosy”.

13

Buk pospolity / Buk lesní, © MG

Jesion wyniosły / Jasan ztepilý, © MG

Klon zwyczajny / Javor mléč, © MG
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LIPA DROBNOLISTNA

Lipa drobnolistna należy do rodziny lipowa-
tych. Pochodzi z Europy i Azji Zachodniej. W Pol-
sce występuje pospolicie na terytorium całego 
kraju. To duże drzewo liściaste, osiągające wyso-
kość do 30 m. Korona jest regularna – szeroko-
jajowata lub kulista. Kora na młodych gałęziach 
jest gładka i ma szarą barwę, na starych zaś jest 
gruba i nieregularna. Liście są sercowate, usta-
wione skrętolegle. Po górnej stronie są żywo-
zielone, dolna ich strona jest jaśniejsza. Jesienią 
przyjmują żółty kolor.

Lipa kwitnie od czerwca do lipca wytwarza-
jąc pachnące kwiaty o jasnożółtej barwie. Owo-
cem jest orzech ze skrzydełkami. Drzewo jest 
długowieczne i przy sprzyjających warunkach 
może rosnąć setki lat.

LIPA SZEROKOLISTNA

Lipa szerokolistna należy do rodziny ślazo-
watych. W środowisku naturalnym można ją spo-
tkać w Europie i w Turcji. W Polsce występuje 
głównie na południu i jest rzadsza od lipy drob-
nolistnej. 

Jest dużym drzewem, dorastającym do 40 
m wysokości, o gęstej, rozłożystej koronie i sto-
sunkowo krótkim pniu. Kora szarobrązowa. Liście 
lipy szerokolistnej są duże - mają od 6 do 12 cm 
długości, skrętolegle ułożone na pędach, serco-
wate, często niesymetryczne u nasady, o piłko-
wanych i nieco opuszczonych brzegach blaszek 
liściowych. Obustronnie zielone (żółte jesienią).

Kwiaty mają jasnożółtą barwę i wydzie-
lają intensywny, przyjemny zapach. Ich pręci-
ki są zbliżone wielkością do płatków korony. 
Kwiaty mają miodniki i są owadopylne. Kwitnie 
od czerwca do lipca. Drzewo jest długowieczne 
– może żyć nawet 1000 lat. Owocem jest orzech, 
filcowato owłosiony, z silnie zdrewniałą łupiną 
i ze skrzydełkiem. 

ROBINIA AKACJOWA

Robinia akacjowa należy do rodziny bobowa-
tych. Pochodzi z Ameryki Północnej. Do Europy 
sprowadzona została, jako drzewo ozdobne, była 
sadzona w parkach, później także w lasach.

Jest to drzewo dorastające do 25 m wysoko-
ści o koronie luźnej i nieregularnej. Kora ciemna, 
głęboko spękana, gałązki lśniące i czerwono-
brunatne, w górnej części bruzdowane, dołem 
gładkie.

Liście nieparzysto pierzastozłożone z 7-21 
listków eliptycznych lub jajowatych, o zaokrą-
glonych końcach. Na górnej stronie są jasnozie-
lone, na spodniej zaś szarozielone. Silnie pach-
nące, bardzo miododajne kwiaty tworzą grona 
długości 10-20 cm. Owocem są nagie, gładkie 
i spłaszczone strąki, które od września do wio-
sny pozostają na drzewie. Ich długość dochodzi 
do 12 cm. Wewnątrz są białej barwy i zawierają 
6-8 brązowawych lub czarnych nasion o nerko-
watym kształcie.

LÍPA MALOLISTÁ

Lípa malolistá patří do čeledi lip. Pochází 
z Evropy a západní Asie. V Polsku se často vysky-
tuje po celé zemi. Je to velký listnatý strom 
dosahující výšky až 30 m. Koruna je pravidelná 
- široce nebo sférická. Kůra na mladých větvích 
je hladká a má šedou barvu, zatímco na starých 
je tlustá a nepravidelná. Listy jsou srdčité, na-
sazené ve směru navíjení. Na horní straně jsou 
zelené, spodní strana je jasnější. Na podzim mají 
žlutou barvu.

Lípa kvete od června do července, květy von-
né s bledě žlutou barvou. Ovoce je ořech s křídly. 
Strom má dlouhou životnost a za příznivých pod-
mínek může růst stovky let.

LÍPA VELKOLISTÁ

Lípa velkolistá patří do rodiny slézů. V přírod-
ním prostředí se nachází v Evropě a v Turecku. 
V Polsku se vyskytuje hlavně na jihu a je vzác-
nější než lípa malé.

Je to velký strom, který roste do výšky 40 m, 
s hustou, širokou korunou a relativně krátkým 
kmenem. Šedo-hnědá kůra. Listy jsou velké - jsou 
dlouhé 6 až 12 cm, uspořádané v linii na výhon-
cích, srdčité, často asymetrické na základně, se 
zoubkovanými a mírně sníženými hranami listo-
vých lopatek. Bilaterální zelená (žlutá na podzim).

Květy mají světle žlutou barvu a vydávají 
intenzivní, příjemnou vůni. Jejich pruty jsou po-
dobné velikosti jako okvětní lístky. Květy mají 
perníky a jsou ve tvaru hmyzu. Kvete od června 
do července. Strom má dlouhou životnost - může 
žít až 1000 let. Ovoce je vlašský ořech, filiformní 
srst s tvrdým dřevem a křídlem.

TRNOVNÍK AKÁT

Trnovník akát patří do čeledi fabaceae. Po-
chází ze Severní Ameriky. Byl přinesen do Evro-
py jako okrasný strom, vysazený v parcích, pak 
i v lesích.

Je to strom, který roste až do výšky 25 m 
s volnou a nepravidelnou korunou. Tmavá kůra, 
hluboce popraskané, lesklé a červenohnědé 
větvičky, v horní části rýhované, hladké dno.

Listy jsou zvláštně zpeřené s 7-21 eliptic-
kými nebo vejčitými listy se zaoblenými konci. 
Na horní straně jsou světle zelené, na dně šedo-
zelené. Silně voňavé, velmi medovité květy tvoří 
shluky dlouhé 10-20 cm. Plody jsou holé, hladké 
a zploštělé lusky, které zůstávají na stromě od 
září do jara. Jejich délka dosahuje až 12 cm. Jsou 
bílé barvy a obsahují 6-8 hnědých nebo černých 
semen ve tvaru ledvin.
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Dodatkowym założeniem było wzbogacenie 
zrewitalizowanej strefy wejściowej, stanowią-
cej główny punkt opracowania w Parku Flory, 
o nowe nasadzenia roślinne. Ponieważ w parku 
dominują drzewa liściaste, brak było natomiast 
nasadzeń np. bylin w ramach strefy wejściowej 
do parku, urozmaicono skład gatunkowy flory 
przez nasadzenia: krzewów iglastych, krzewów 
liściastych, traw ozdobnych, bylin, roślin okry-
wowych, pnączy, wrzośców. Ich dobór w dużej 
mierze podyktowany jest rodzimymi gatunkami 
roślinnymi występującymi na Płaskowyżu Głub-
czyckim, tak by w maksymalnym stopniu podkre-
ślić walory przyrodnicze regionu oraz wydłużyć 
sezon atrakcyjności parku.

Oto niektóre z nowo nasadzonych roślin:

KRZEWUSZKA CUDOWNA "VICTORIA"

Krzewuszka to roślina wieloletnia z rodziny 
przewiertniowatych. Występuje w stanie dzikim 
we wschodniej Azji. Jest zwartym, niewysokim 
krzewem osiągającym do 1 m wysokości, jego 
ciemnozielone liście mają widoczne delikatne 
purpurowe przebarwienia. Kwiaty na zewnątrz 
są purpurowo-czerwone, natomiast wewnątrz 
bladoróżowe, zebrane po kilka razem, dzwon-
kowate, pojawiają się od czerwca do września. 
Krzew kwitnie obficie. Preferuje stanowiska sło-
neczne do lekko cienistych. Odmiana ta stosowa-
na jest zarówno w parkach, jak i ogrodach.

DEREŃ BIAŁY "SIBIRICA"

Dereń biały ‚Sibirica’ to gatunek krzewu 
z rodziny dereniowatych, jego zasięg obejmuje 
tereny od wschodniej części Europy po wschod-
nie krańce Azji. Gatunek ten jest jedną z najczę-
ściej sadzonych odmian derenia białego. Krzewy 
te można spotkać zarówno w przydomowych 
ogrodach, jak i w zieleni miejskiej, w parkach, 
a nawet na poboczach autostrad, gdyż odmiana 
ta jest wytrzymała na mrozy i zanieczyszcze-
nia środowiska. To bardzo dekoracyjny krzew 
liściasty, dorastający do 3 m wysokości i około 
2 m szerokości. Liście tej odmiany derenia bia-
łego w ciągu sezonu są żywo zielone, natomiast 
na jesieni przebarwiają się na czerwonobrunat-
no. Po opadnięciu liści widoczne są dekoracyjne, 
wyprostowane czerwone pędy, które najładniej 
prezentują się zimą i wczesną wiosną. W lipcu 
krzew kwitnie - drobne, kremowe, baldachowate 
kwiaty pojawiają się na końcach pędów, a dwa 
miesiące później na ich miejscu można zauważyć 
białe owoce.

Dalším předpokladem bylo obohatit obnove-
nou vstupní zónu, která je hlavním bodem rozvo-
je parku Flora, novými výsadbami rostlin. Vzhle-
dem k tomu, že v parku dominují listnaté stromy, 
ve vchodu do parku nebyly žádné výsadby, jako 
jsou trvalky, druhové složení bylo různorodé vý-
sadbou: jehličnaté keře, listnaté keře, okrasné 
trávy, trvalky, přízemní rostliny, vinice, vřeso-
viště. Jejich výběr je do značné míry diktován 
původními rostlinnými druhy vyskytujícími se 
na náhorní plošině Glubczyce, aby se maximálně 
zdůraznily přírodní hodnoty regionu a prodlouži-
la se sezóna atraktivity parku.

Zde jsou některé z nově vysazených rostlin:

VAJGÉLIE KVĚTNATÁ „VICTORIA”

Vajgélie květnatá je vytrvalá rostlina. Vysky-
tuje se ve volné přírodě ve východní Asii. Je to 
kompaktní, ne vysoký keř dosahující výšky až 
1 m, tmavě zelené listy mají viditelné jemné fia-
lové zbarvení. Květy na vnějšku jsou purpurově 
červené, zatímco uvnitř bledě růžové, několi-
kanásobně shromážděné, zvonkovité, se objevují 
od června do září. Bush silně kvete. Preferuje 
slunné až mírně stinné pozice. Tato odrůda se po-
užívá jak v parcích, tak v zahradách.

SVÍDA BÍLÁ „SIBIRICA”

Svída bílá, Sibirica, je druh svída v rodině 
svída, jeho rozsah zahrnuje oblasti od východní 
části Evropy k východním okrajům Asie. Tento 
druh je jednou z nejčastěji pěstovaných odrůd 
bílého dřína. Tyto keře lze nalézt jak v domácích 
zahradách, tak v městské zeleně, v parcích a do-
konce i na straně dálnic, protože tato odrůda 
je odolná vůči mrazům a znečištění životního 
prostředí. Jedná se o velmi dekorativní opadavý 
keř, který roste do výšky 3 m a šířky cca 2 m. Listy 
této odrůdy bílého svídavce během sezóny jsou 
živě zelené, zatímco na podzim se zčervenají na 
hnědou. Po pádu listů jsou viditelné dekorati-
vní, vzpřímené červené výhonky, které vypadají 
nejlépe v zimě a na jaře. V červenci se keřovité 
květy - malé, krémové, umbelliferous květy ob-
jeví na konci výhonků, a dva měsíce později jsou 
viditelné bile ovoce.
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WEŁNIANKA POCHWOWATA

Wełnianka pochwowata to gatunek rośliny 
z rodziny ciborowatych, występujący w Euro-
pie, Ameryce Północnej i Azji. W Polsce pojawia 
się na niżu oraz w górach.

Wełnianka pochwowata jest trwałą byli-
ną, tworzącą rozległe, zwarte kępy, które łączą 
się często w gęste darnie. Łodyga jest prosto 
wzniesiona, wewnątrz pełna, o wysokości od 30 
do 60, a czasami do 90 cm. Liście mają długie, 
cienkie blaszki, na górnej stronie rynienkowate, 
na dolnej ostrogrzbieciste, które są szorstkie 
na brzegach. Na szczycie łodygi, w kącie naj-
krótszego liścia – tzw. podsadki – znajduje się je-
den lub kilka kłosów zawierających kilkanaście 
do kilkudziesięciu kwiatów. Kłosy są jajowate, 
o długości od 1 do 2,5 cm i zawierają kilkanaście 
do kilkudziesięciu kwiatów z białosrebrzystymi 
oraz wełnistymi włoskami nitkowatego okwiatu 
(włoski tworzą śnieżnobiały puch, który dawniej 
używano np. w tapicerstwie do wypełniania po-
duszek). W Polsce wełnianka pochwowata kwit-
nie od marca do maja. 

RÓŻA OKRYWOWA "THE FAIRY"

Odmiana "The Fairy" (pochodząca z Wielkiej 
Brytanii) to rodzaj krzewu należący do rodziny 
różowatych. Jest to jedna z najbardziej rozpo-
wszechnionych róż okrywowych – doskonała 
róża krajobrazowa o wszechstronnym zasto-
sowaniu. Pędy ma wzniesione i proste, które 
pokładają się na boki. Jej wzrost jest stosunko-
wo silny. Dorasta do ok. 60-70 cm. Krzew ten 
odznacza się wysoką mrozoodpornością, a jego 
kwitnienie trwa od czerwca do października. 
Kwiaty są drobne, mają 2-4 cm średnicy, pełne, 
jasnoróżowe, zebrane w duże kwiatostany. Liście 
są blade, krzew jest rozłożysty. Róża ta znakomi-
cie nadaje się do uprawy w miastach, stosowana 
jako roślina rabatowa w parkach, wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, ogrodach. 

BLUSZCZ POSPOLITY

Bluszcz pospolity jest długowiecznym, zi-
mozielonym krajowym pnączem (występuje 
w lasach całej Polski), należącym do rodziny 
araliowatych. Naturalnie występuje na terenie 
Europy i Azji Mniejszej. Bluszcz pospolity ro-
śnie szybko. Ozdobną częścią tej rośliny są jej 
liście - w młodości owłosione, później błyszczące 
i skórzaste, mają ciemnozieloną blaszkę z wyraź-
ną siatką jasnożółtych nerwów. Bluszcz kwitnie 
bardzo obficie, ale dopiero na starszych egzem-
plarzach. To roślina mało wymagająca, łatwo 
adaptująca się na różnych stanowiskach. Dobrze 
czuje się w cieniu. Jest idealną rośliną do obsa-
dzania murów, pni drzew i wszelkich powierzch-
ni o chropowatej fakturze. Bluszcz pospolity 
uprawiany jest jako roślina okrywowa i parkowa 
– tworzy kobierce o wysokości 20-30 cm. Jest 
rośliną miododajną, leczniczą i kosmetyczną. 
Bluszcz może rosnąć nawet kilkaset lat.

SUCHOPÝR POCHVATÝ

Suchopýr pochvatý je druh rostliny z rodiny 
ciborowatych, vyskytující se v Evropě, Severní 
Americe a Asii. V Polsku se objevuje na nížinách 
a v horách.

Kožená vlna je trvalá trvalka, která tvoří 
obrovské, husté shluky, které se často kombinují 
v hustém trávníku. Stonek je rovně zvednutý, 
plný vnitřek, s výškou 30 až 60, někdy až 90 cm. 
Listy mají dlouhé, tenké desky, na horní straně 
žlabu, na nižší části, jsou drsné na okrajích. V hor-
ní části stonku, v rohu nejkratšího listu - je jeden 
nebo několik hrotů obsahovat tucet k několi-
ka desítkám květin. Uši jsou vejcovité, od 1 do 
2,5 cm dlouhé a obsahují tucet až několik desítek 
květů s bílými a stříbřitými chlupy vláknitého pe-
riantu (Ital tvoří sněhově bílé chmýří, které bylo 
dříve používáno například v čalounění k vyplňo-
vání polštářů). V Polsku kvetoucí vata kvete od 
března do května.

RŮŽE "THE FAIRY"

Odrůda, "The fairy" (pocházející z Velké 
Británie) je druh keře patřící do čeledi Rosace-
ae. Je to jedna z nejrozšířenějších krycích růží - 
výborná krajina s všestranným využitím. Stonky 
jsou vzpřímené a rovné, které jsou umístěny do 
strany. Jeho růst je poměrně silný. Roste do cca 
60-70 cm. Tento keř má vysokou mrazuvzdor-
nost a jeho kvetení trvá od června do října. Květy 
jsou malé, 2-4 cm v průměru, plné, světle růžové, 
shromážděné ve velkých květenství. Listy jsou 
bledé, keř se šíří. Tato růže je skvělá pro pěsto-
vání ve městech, která se používá jako slevový 
závod v parcích, podél komunikačních tras, zah-
rad.

BŘEČŤAN POPÍNAVÝ

Břečťan je dlouhotrvající, stálezelená  
(vyskytuje se v lesích po celém Polsku), patřící 
do rodiny araliowatych. Samozřejmě se to děje 
v Evropě a Malé Asii. Břečťan rychle roste. Deko-
rativní část rostliny je její listy - v chlupaté mládí, 
později lesklé a kožovité, mají tmavě zelený plak 
s výraznou mřížkou světle žlutých nervů. Ivy 
kvetou velmi hojně, ale jen na starších výhonech. 
Tato rostlina je nenáročná, snadno přizpůsobi-
telná v různých polohách. Ve stínu se cítí dobře. 
Je to ideální rostlina pro výsadbu zdí, kmenů 
stromů a všech povrchů s hrubou texturou. 
Břečťan se pěstuje jako rostlina pokryvna - vy-
tváří koberce s výškou 20-30 cm. Je to medono-
sná, léčivá a kosmetická rostlina. Břečťan může 
růst až několik set let.
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Obszary wokół Vítkova i Budišova są ściśle 
związane z niegdysiejszym wydobyciem łup-

ka. Świadczy o tym liczba zamkniętych już wy-
robisk górniczych i hałd łupka w całym regionie.

Łupek ma szare, a nawet czarne zabarwienie 
i odznacza się doskonałą oddzielnością, dzięki 
której skałę można łupać na cienkie płyty. Wy-
konuje się z niego pokrycia dachowe - w dzisiej-
szych czasach przede wszystkim w budynkach 
zabytkowych. 

Mieszkańcy Niskiego Jesioniku zaczęli 
wydobywać łupek dachówkowy mniej więcej 
w połowie XVIII wieku. Najstarsze sposoby wy-
dobycia były dość prymitywne i wykorzystywały 
proste narzędzia do wykopywania i wyłamywa-
nia w kamieniołomach powierzchniowych. Moż-
na powiedzieć, że w tamtym okresie łupek mógł 
wydobywać ktokolwiek. Dosłownie każdy osad-
nik, który odkrył go na swoim terenie. Na tym 
biednym i zimnym obszarze złoża łupków stały 
się dobrym źródłem utrzymania.

Od połowy XIX wieku właściciele firm roz-
poczęli wydobycie łupka na skalę przemysłową 
i przenieśli je pod powierzchnię. 

Oblast Vítkovska a Budišovska je úzce spjata 
s těžbou břidlice v minulosti. Svědčí o tom 

množství zaniklých důlních děl a haldy vytěžené 
břidlice v celé oblasti.

Břidlice mívají černou až šedou barvu; vy-
značují se dobrou rovinnou štěpností, takže 
z nich lze snadno vytvářet tenké desky. Používají 
se především jako střešní krytina, v dnešní době 
především na kulturní památky a významné bu-
dovy.

Zhruba od poloviny 18. století započa-
li obyvatelé Nízkého Jeseníku s těžbou po-
krývačských břidlic. Nejstarší těžba probíhala 
primitivním způsobem pomocí jednoduchého 
nářadí kopáním a lámáním v povrchových lomech. 
Dalo by se říct, že tenkrát břidlici – nevyhrazený 
nerost, ze země dobýval kdekdo. Doslova každý 
sedlák, co ji objevil na svém pozemku. V chudém 
studeném kraji se ložisko břidlice stalo dobrou 
obživou.

Od poloviny 19. století začali majitelé pod-
niků dobývat pokrývačskou břidlici průmyslo-
vým způsobem, navíc těžba postupně přešla 
z povrchu do hlubin. 

Geopark (CZ)
W poszukiwaniu łupka / Dědictví břidlice
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Łupek wydobywany pod ziemią nie był 
uszkodzony i miał wyższą jakość, a co więcej 
wydobycie pod ziemią zapewniło mieszkańcom 
tego surowego i zimnego regionu zatrudnienie 
przez cały rok.

Skalę wydobycia łupka pod koniec XIX wie-
ku przedstawiają statystyki przemysłu śląskiego. 
W statystykach tych zaprezentowano 52 czyn-
ne fabryki zajmujące się wydobyciem i obróbką 
łupka. 

Ścieżka dydaktyczna z okolicznymi wyrobi-
skami na powierzchni oraz w ich okolicy prezen-
tuje rozwój wydobycia i obróbki łupka od naj-
starszych czasów do współczesności.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA DZIEDZICTWO 
ŁUPKA

 Przed wejściem na ścieżkę dydaktyczną naj-
lepiej zapoznać się z ekspozycją Imaginárium bři-
dlice (pol. Imaginarium łupka), zaprezentowaną 
w obiekcie RS Bílá Holubice. 

Długość ścieżki dydaktycznej ma mniej wię-
cej 5 km. Rozpoczyna się na obszarze RS Bílá Ho-
lubice. Na trasie ścieżki znajduje się 16 punktów 
z 22 tablicami informacyjnymi i 3 miejscami prze-
znaczonymi do odpoczynku. Teksty dostępne 
są w języku czeskim i polskim.

SZTOLNIA RAABA

Jest jedną z siedmiu sztolni tak zwanych 
kopalni Raaba. Są to kopalnie, które w tym miej-
scu założył pochodzący z miejscowości Staré 
Těchanovice Johann Raab. Wydobycie łupka 
odbywało się na zachodnim zboczu, gdzie złoża 
łupków znajdują się tuż pod powierzchnią wzgó-
rza. Sztolnie Kopalni Raaba do dnia dzisiejszego 
drążą regularne korytarze na dwóch, a miejsca-
mi na trzech poziomach w zboczu doliny potoku 
Horník.

W tym miejscu, nad potokiem wydrążono 
w sumie siedem krótkich, równoległych sztolni 
na kilku poziomach.

Dostępna jest tylko jedna. 

Właścicielem sztolni jest organizacja Spolek 
Zálužné, która organizuje wycieczki dla odwie-
dzających (https://os-zaluzne.webnode.cz). 

MUZEUM ŁUPKA W MIEJSCOWOŚCI BU-
DIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

Ekspozycja muzeum dokumentuje historię 
i rozwój wydobycia łupka w regionach Vítkova 
i Budišova. 

Analizując bieg historii i biorąc pod uwagę 
zasób geologiczny, w ramach projektu powstał 
park skalny – Geopark. W zrewitalizowanym par-
ku usytuowano skały, charakterystyczne dla Je-
senika i pogranicza polsko-czeskiego.

Oto one: 

Nejen že břidlice těžená hluboko pod zemí 
byla kvalitnější a neporušená, hlubinné dobývání 
navíc přineslo v tvrdých zimních podmínkách 
zdejšího kraje celoroční práci místnímu obyva-
telstvu.

Představu o tom, jaký asi byl rozsah těžby 
na konci 19. století, si lze udělat na základě sta-
tistik slezského průmyslu. Ve statistikách je uve-
deno 52 činných závodů na těžbu a zpracování 
břidlic. Vývoj těžby a zpracování od nejstarších 
časů do současnosti alespoň částečně zprostřed-
kovává naučná stezka, a to s konfrontací důlních 
děl na jejich povrchu a v jejich okolí.

NAUČNÁ STEZKA DĚDICTVÍ BŘIDLICE

 Před absolvováním naučné stezky dopo-
ručujeme navštívit expozici Imaginária břidlice, 
umístěnou v objektu RS Bílá Holubice.  

Celková délka naučné stezky je přibližně 
5 km. Její začátek i konec jsou v areálu RS Bílá 
Holubice. Na trase stezky je 16 zastavení celkem 
s 22 informačními tabulemi a 3 odpočívadly. 
Jejich texty jsou v českém a polském jazyce.

RAABOVA ŠTOLA

Je jednou ze sedmi štol takzvaných Raabo-
vých dolů. Jedná se o doly, které zde otevřel sta-
rotěchanovický občan Johann Raab. Těžba bři-
dlice probíhala v západním svahu údolí, v němž 
je břidlicové ložisko uloženo těsně pod povrchem 
kopce. Štoly Raabových břidlicových dolů se 
dodnes ve dvou a místy i ve třech patrech v pra-
videlných rozestupech zavrtávají do svahu údolí 
potoka Horníku. 

Nad potokem zde bylo v několika výškových 
úrovních vyraženo celkem sedm krátkých vodo-
rovných štol. 

Přístupná je pouze jedna. 

Provozovatelem a vlastníkem štoly je Spolek 
Zálužné, který také zajišťuje prohlídky pro veřej-
nost (https://os-zaluzne.webnode.cz). 

MUZEUM BŘIDLICE V BUDIŠOVĚ NAD BU-
DIŠOVKOU

Expozice muzeu dokumentuje historii 
a vývoj těžby břidlice na Vítkovsku a Budišovsku.  

Při analýze průběhu historie as ohledem na 
geologický zdroj vytvořil projekt skalní park Ge-
opark. V obnoveném parku se nacházejí skály, 
charakteristické pro Jeseník a polsko-českou 
hranici.

Zde jsou:

18

Ścieżka dydaktyczna / Naučná stezka, © JD

Sztolnia Raaba / Raabova štola, © JD



ŁUPEK

Łupek to skała osadowa powstająca z bardzo 
drobnych cząstek organicznych i nieorganicz-
nych pod wodą. Ten łupek pochodzący z war-
stwy morawickiej Niskiego Jesioniku powstał 
przed 330 mln lat na dnie oceanu Paleotetydy. 
Ze względu na częste występowanie skamielin 
małż Posidonia becheri geolodzy nazywali miej-
scowy łupek Posidoniowym łupkiem. 

Tu, w Niskim Jesioniku, łupki powstawa-
ły podczas tzw. sedymentacji fliszowej, jako 
wtrącenia zlepieńców i waki. Łupki powstawały 
w dłuższych odcinkach czasowych w wyniku 
stopniowego nawarstwiania mułu i obumarłego 
planktonu na kontynentalnym szelfie lub równi-
nie abisalnej oceanu Paleotetydy. 

Dzięki drobnej ziarnistości materiału w łup-
kach zachowały się skamieliny karbońskich mor-
skich zwierząt i spławionych roślin lądowych.

WAKA MORAWSKA

Waki należą do skał osadowych. Powstają 
w wyniku bardzo dynamicznego nawarstwiania 
materiałów o różnej ziarnistości. Waka moraw-
ska występująca w rejonie Niskiego Jesioniku 
i Wyżyny Drahańskiej powstała w tym samym 
okresie, co miejscowe łupki w karbonie dolnym 
przed ok. 330 mln lat, podczas tzw. sedymenta-
cji fliszowej. Tworzy warstwy o dużej miąższości 
powstałe w wyniku obsuwania się ławic piasko-
wych i żwirowych z mielizn do oceanu podczas 
silnych burz lub trzęsień ziemi. Osadzanie wak 
trwało maksymalnie kilka minut lub godzin w od-
różnieniu od wieloletniego osadzania łupków.

Te osady, zwane też turbidytami, spływa-
ły po szelfie kontynentalnym do głębin oceanu 
i stopniowo układały materiał od najgrubszego 
po najdrobniejszy. Na bazie warstw wak ob-
serwujemy raczej zlepieńcową strukturę, która 
stopniowo przechodzi w piaskowcowy charakter 
skały. 

Czasem w wakach morawskich można 
znaleźć skamieniałe pnie roślin, które wraz 
ze żwirem i piaskiem gromadziły się na mieli-
znach oceanu Paleotetydy.

BŘIDLICE

Břidlice je usazená hornina vznikající z velmi 
jemných organických i anorganických částic pod 
vodní hladinou. Tato břidlice pocházející z mora-
vického souvrství Nízkého Jeseníku vznikla před 
330 mil. lety na dně oceánu Paleotethys. Díky 
častému zastoupení zkamenělin mlže Posidonia 
becheri, se mezi geology pro místní břidlice po-
užíval název Posidoniové břidlice. 

Zde v Nízkém Jeseníku vznikaly břidlice 
během tzv. flyšové sedimentace jako vložky sle-
penců a drob. Břidlice vznikaly během delších 
časových úseků pomalým vrstvením bahna a od-
umřelého planktonu na kontinentálním svahu 
nebo abysální plošině oceánu Paleotethys. 

Díky jemné zrnitosti materiálu se v břidlicích 
uchovaly fosilie karbonských mořských živočichů 
a splavených suchozemských rostlin.

MORAVSKÁ DROBA 

Droby patří mezi usazené horniny. Jsou vy-
tvořeny velmi dynamickým navrstvením mate-
riálů různých zrnitostí. Moravská droba vysky-
tující se v oblasti Nízkého Jeseníku a Drahanské 
vrchoviny vznikla ve stejné době jako místní bři-
dlice ve spodním karbonu před cca 330 mil. lety 
během tzv. flyšové sedimentace. Tvoří mocné 
vrstvy vzniklé sesunutím písečných a štěrkových 
lavic z mělčin do oceánu během silných bouří 
nebo zemětřesení. Usazení drob trvalo nanejvýš 
několik minut až hodin na rozdíl od mnohaletého 
usazování břidlic.

Tyto sesuvy zvané též turbidity se řítily 
po kontinentálním svahu do hlubiny oceánu a po-
stupně ukládaly materiál od nejhrubšího po nej-
jemnější. Tedy na bázi vrstev drob pozorujeme 
strukturu spíše slepencovou, která postupně 
přechází v pískovcový ráz horniny. 

Občas lze v Moravských drobách nalézt 
fosilní kmeny rostlin, které řeky společně se 
štěrkem a písem ukládaly v mělčinách oceánu 
Paleotethys.
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BAZALT

Bazalt jest skałą wulkaniczną powstałą 
w wyniku powierzchniowego stwardnienia lawy 
zasadowej. Lawy zasadowe zawierają mniej krze-
mionki i są bardziej ciekłe. 

Ta próbka bazaltu to bazalt oliwinowy po-
chodzący z potoku lawy wulkanu Velký Roudný. 
Ten kompleks wulkanów w okolicy miasta Brun-
tál powstał w wyniku popękania masywu Niskie-
go Jesioniku na początku trzeciorzędu podczas 
orogenezy alpejskiej, spowodowanej zderzeniem 
płyty eurazjatyckiej z płytą afrykańską. Obec-
ność oliwinów świadczy o płytowym pochodze-
niu magmy bazaltowej.

Na bazalcie można zauważyć oddzielność 
słupową, która powstaje w wyniku stygnięcia 
lawy i erozji.

Jeden z potoków lawy wulkanu Velký Ro-
udný w trzeciorzędzie zagrodził rzekę Moravicę 
i w ten sposób w miejscach, gdzie dziś znajduje 
się zbiornik wodny Slezská Harta, powstało je-
zioro.

WAPIEŃ

Skała osadowa, przeważnie organogenna, 
którą tworzy przeważnie minerał (CaCO3). Wa-
pienie powstają przede wszystkim w płytkich 
morzach w wyniku gromadzenia wapiennych 
skorup morskich zwierząt i wapiennych glonów. 

Ten vilémovski wapień powstawał w tropi-
kalnym morzu dewońskim przed ok. 380 mln lat, 
kiedy to rafy koralowe i skorupki bezkręgowców 
wytworzyły warstwy wapieni o miąższości do 1 
km. 

W tych wapieniach można znaleźć skamieli-
ny korali, małżów, głowonogów i trylobitów.

GIPS

Monoklinowy minerał kamień gipsowy 
to uwodniony siarczan wapnia (CaSO4 × 2 H2O). 
Chodzi o typowy ewaporat, to znaczy minerał 
świadczący o odparowywaniu wody morskiej.

Ten gips pochodzący z miejscowości Ko-
beřice powstał przed ok. 13 mln lat, kiedy basen 
opawski wypełniało słone jezioro, które zostało 
tu jako pozostałość po ustępującym morzu Para-
tetydzie, które sięgało tu po sfałdowaniu Łuku 
Karpat z obszaru czarnomorskiego przez basen 
panoński, wiedeński i dalej przez Bramę Vyško-
vską oraz Morawską do basenu ostrawskiego 
i opawskiego. W okresie największego zalania 
częścią morza była też część Niskiego Jesioniku 
wraz z rejonem Vítkovska. 

Kiedy morze ustąpiło, w zagłębieniu base-
nu opawskiego zostało słone jezioro, w którym 
w wyniku odparowywania wytrącał się siarczan 
wapnia do złoża gipsowego o miąższości do 60 m. 

ČEDIČ (BAZALT)

Čedič je vulkanická hornina vzniklá povr-
chovým ztuhnutím alkalické lávy. Alkalické lávy 
obsahují méně oxidu křemičitého a jsou tedy 
tekutější. 

Vzorek čediče je olivinický bazalt pocházející 
z lávového proudu sopky Velký Roudný. Tento 
komplex sopek na Bruntálsku vznikl popra-
skáním masivu Nízkého Jeseníku na začátku 
třetihor během Alpínsko-Himalájského vrásnění, 
které je způsobeno srážením Euroasijské de-
sky s deskou Africkou. Přítomnost olivínů značí 
plášťový původ bazaltového magmatu.

Na čediči je možné pozorovat sloupcovitou 
odlučnost horniny, která vzniká chladnutím lávy 
a erozí.

 Jeden z lávových proudů Velkého Roudného 
ve třetihorách přehradil řeku Moravici a vytvořil 
tak jezero v místech, kde se dnes nachází vodní 
nádrž Slezská Harta.

VÁPENEC

Usazená, většinou organogenní hornina 
tvořená převážně minerálem (CaCO3). Vápen-
ce vznikají především v mělkých mořích hro-
maděním vápenatých schránek mořských ži-
vočichů a vápenatých řas. 

Tento vilémovský vápenec vznikal v tropic-
kém devonském moři před cca 380 mil. lety, kdy 
korálové útesy a schránky bezobratlých vytvořily 
vrstvy vápenců s mocností až 1 km. 

V těchto vápencích je možné nalézti fosilní 
pozůstatky korálů, mlžů, hlavonožců a trilobitů.

SÁDROVEC

Jednoklonný minerál sádrovec je dihydrát 
síranu vápenatého (CaSO4 × 2 H2O). Jde o typic-
ký evaporit, tedy minerál indikující vypařování 
mořské vody.

Tento sádrovec pocházející z Kobeřic vz-
nikl před cca 13 mil. lety, kdy Opavskou pánev 
vyplňovalo slané jezero, které zde zůstalo jako 
pozůstatek po ustupujícím moři Paratethys, 
které zde proniklo po vyvrásnění Karpatského 
oblouku z Černomořské oblasti přes Panonskou 
a Vídeňskou pánev a dále Vyškovskou a Mo-
ravskou branou do Ostravské a Opavské pánve. 
V době největšího zaplavení byla součástí moře 
i část Nízkého Jeseníku včetně Vítkovska. 

Když moře ustoupilo, zůstalo v prohlubní 
Opavské pánve slané jezero, ve kterém se během 
vypařování vysrážel síran vápenatý v sádrovcové 
ložisko s mocností až 60m. 
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GNEJS (MYLONIT)

Gnejs jest rodzajem skały przeobrażonej 
powstającej w wyniku przetopienia i deformacji 
pierwotnej skały, w tym przypadku wulkanicz-
nej, w głębszych częściach skorupy ziemskiej pod 
wpływem wysokiej temperatury i wysokiego 
ciśnienia. Typową dla skał przeobrażonych jest 
paskowana struktura powstała w wyniku przeto-
pienia i oddzielenia poszczególnych minerałów. 

Ten mylonit powstał przed ok. 600 mln lat 
w pobliżu bieguna południowego podczas oro-
genezy kadomskiej i rozpadu superkontynentu 
Pannocja. Podczas tych procesów pierwot-
nie nieokreślona skała wulkaniczna dostała 
się na głębokość około 60 km pod powierzchnię 
ziemi i tu została przetopiona w temperaturze 
ok. 900°C. Następnie podczas orogenezy her-
cyńskiej w paleozoiku została wyniesiona po-
nownie na powierzchnię. 

Ta skała jest jedną z najstarszych, jaką może-
my znaleźć w Europie Środkowej.

MARMUR

Marmur to skała przeobrażona, która po-
wstaje ze skały osadowej wapienia. 

W tym przypadku chodzi o marmur z regionu 
Wysokiego Jesioniku, który zaczyna swoją hi-
storię, jako wapień powstający w płytkim morzu 
równikowym przed ok. 390 mln lat. 

Podczas orogenezy hercyńskiej spowodowa-
nej zderzeniem superkontynentów Gondwany 
i Laurazji warstwy wapienia zanurzyły się głębiej 
do skorupy ziemskiej, gdzie w wyniku działania 
wyższego ciśnienia i temperatury zaczęło docho-
dzić do krystalizacji kalcytu i tworzenia białych 
faz kalcytowych oraz ciemnych, bogatych w wę-
giel. 

DOLOMIT

Skała osadowa tworzona przeważnie przez 
węglan wapniowo-magnezowy (CaMg(CO3)2) 
powstający w wyniku odparowywania wody 
morskiej. To właśnie dolomit podczas ewapora-
cji wytrąca się jako pierwszy, a później dopiero 
gips i halit.

Ten dolomit powstał w okresie dewonu 
przed ok. 370 mln lat, podczas ustępowania mo-
rza z powodu podnoszenia się dna morskiego 
w wyniku orogenezy hercyńskiej. Dzięki temu 
w rejonie dzisiejszego Morawskiego Krasu po-
wstały słone jeziora, gdzie tworzyły się warstwy 
dolomitu, gipsu i soli kamiennej. Do dziś zacho-
wały się jednak tylko dolomity.

RULA (MYLONIT)

Rula je druh přeměněné horniny vznikající 
přetavením a deformací původní horniny, v tom-
to případě vulkanické v hlubších částech zemské 
kůry za vysokých teplot a tlaků. Pro přeměněné 
horniny je typická páskovaná struktura, vznikla 
přetavením a oddělením jednotlivých minerálů. 

Tento mylonit vznikl před asi 600 mil. lety 
poblíž jižního pólu během Kadomského vrásnění 
a rozpadu superkontinentu Pannotie. Během 
těchto procesů se původní neurčitá vyvřelá hor-
nina dostala do hloubek okolo 60 km pod zemský 
povrch a zde byla přetavena za teploty blížící 
se 900°C Následným Hercynským vrásněním 
v prvohorách byla vyzdvižena zpět k povrchu. 

Tato hornina je jednou z nejstarších, jakou 
můžeme ve střední Evropě nalézt.

MRAMOR

Mramor jakožto přeměněná hornina vzniká 
se sedimentární horniny vápence. 

V tomto případě jde o mramor z oblasti 
Hrubého Jeseníku, jenž začíná svou historii jako 
vápenec vznikající v mělkém rovníkovém moři 
před cca 390 mil. lety. 

Během Hercynského vrásnění způsobeného 
srážkou prakontinentů Gondwany a Laurussie 
byly vápencové vrstvy zanořeny hlouběji do ze-
mské kůry, kde působením vyššího tlaku teploty 
začalo docházet ke krystalizaci kalcitu a vy-
tvoření tak bílých kalcitových a tmavých, na uhlík 
bohatých fází. 

DOLOMIT

Usazená hornina tvořena převážně uhliča-
tem vapenato-hořečnatým ( CaMg(CO3)2) vz-
nikající během vypařování mořské vody. Právě 
dolomit se při evaporaci sráží jako první a poté 
následují sádrovec a halit.

Tento dolomit vznikl v období devonu před 
cca 370 mil. lety během ústupu moře kvůli 
zvedání mořského dna v důsledku Hercynského 
vrásnění. Díky tomu v oblasti dnešního Mo-
ravského krasu vznikla slanovodní jezera, kde se 
vytvářely vrstvy dolomitu, sádrovce a kamenné 
soli. Do dnešní doby se však zachovaly pouze 
dolomity.
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GRANIT

Głębinowa skała wulkaniczna powstająca 
z kwaśnej magmy bogatej w krzemionkę, o wy-
sokiej lepkości. Składa się z kwarcu, skalenia 
i biotytu (czarna mika). Kryształy tych minera-
łów możemy łatwo zauważyć w granicie. Granit 
charakteryzuje oddzielność w formie prostopa-
dłościanu.

Powstanie granitu jest spowodowane wy-
pełnieniem komór w skorupie ziemskiej kwaśną 
magmą i wytworzeniem tzw. plutonu. Magma 
zastyga tu wyraźnie wolniej, niż na powierzch-
ni. Poszczególne minerały w magmie mają więc 
więcej czasu na krystalizację, dlatego też ziarni-
stość granitu jest dużo większa, niż w przypadku 
innych skał wulkanicznych. 

Ten granit pochodzący z plutonu szumper-
skiego powstał podczas orogenezy hercyńskiej 
przed ok. 310 mln lat.

PIASKOWIEC

Skała osadowa powstała w wyniku spajania 
piasku w środowisku wodnym i lądowym. 

Próbka piaskowca pochodzi z Białych Kar-
pat, gdzie w morskim środowisku oceanu Tetydy 
na początku trzeciorzędu przed ok. 55 mln lat 
dochodziło do powstawania ławic piaskowych 
w płytkich częściach morza i ich rozwoju fliszo-
wego w głębszych częściach morzy, w wyniku 
osuwania się ławic podczas burzy lub trzęsienia 
ziemi. 

ŽULA (GRANIT)

Hlubinná vulkanická hornina vznikající z ky-
selého magmatu, které je bohaté na oxid kře-
mičitý a je velmi viskózní. Skládá se především 
z křemene, živců a biotitu (černá slída). Krystaly 
těchto minerálů můžeme v žule velmi snadno 
pozorovat. Žula je také typická svou kvádrovitou 
odlučností.

Vznik žuly je zapříčiněn vyplněním dutin 
v zemské kůře kyselým magmatem a vytvořením 
tzv. plutonu. Magma zde tuhne výrazně pomaleji 
než na povrchu. Jednotlivé minerály v magmatu 
tak mají více času na krystalizaci a zrnitost žuly 
je tak mnohem větší než u jiných vulkanických 
hornin. 

Tato žula pocházející z Šumperského plutonu 
se vytvořila během Hercynského vrásnění cca 
před 310 mil. lety.

PÍSKOVEC

Usazená hornina vzniklá stmelením písku ve 
vodním i v suchozemském prostředí. 

Vzorek pískovce pochází z Bílých Karpat, kde 
v mořském prostředí oceánu Tethys na počátku 
třetihor před cca 55 mil. lety docházelo k tvorbě 
pískových lavic v mělkých částech moře a jejích 
flyšovému vývoji v hlubších částech moře způ-
sobeného sesuvem lavic během bouří nebo 
zemětřeseních. 

Nowopowstałe atrakcje o charakterze edukacyjnym, 
mają na celu zacieśnienie współpracy i relacji między 

ludnością terenów pogranicza, zanikanie dotychczaso-
wych barier kulturowych i językowych wraz z poznawa-
niem wartości krajobrazowych. 

Dodatkowym symbolem związku obu Partnerów 
oraz przenikania się roślinności i skał w przyrodzie stało 
się umiejscowienie minerału (waka morawska) w Parku 
Flory oraz zasadzenie buku pospolitego w Geoparku.

Przyjmijcie Państwo zaproszenie do czeskiego mia-
sta Vítkov oraz polskich Głubczyc na mały wypad eduka-
cyjny do dwóch parków w centrum miasta.

A co powoduje, że są tak ciekawe? Park w Vítkovie 
poprowadzi Państwa przez skały typowe dla regionu 
Morawsko - Śląskiego, a w Głubczycach odnajdziecie 
charakterystyczne dla tego obszaru drzewa. 

Nově vytvořené atrakce vzdělávacího charakteru 
jsou zaměřeny na posílení spolupráce a vztahů mezi 

obyvatelstvem pohraničních oblastí, zánikem stávajících 
kulturních a jazykových bariér a poznávání hodnot kraji-
ny.

Dalším symbolem vztahu mezi oběma partnery 
a průnikem vegetace a skal v přírodě bylo umístění mi-
nerálu (moravská droba) v parku Flora a výsadba buku v 
Geoparku. 

Přijměte pozvání českého města Vítkova a polského 
města Glubczice na malou naučnou vycházku do dvou 
parků v centrech měst.

Čím jsou zajímavé? Vítkovský park vás provede hor-
ninami typickými pro Moravskoslezský kraj a v Glubzcic-
kém parku najdete soubor dřevin typických pro tuto 
oblast.

ZDJĘCIA I TEKST UŻYTE W BROSZURZE / FOTKY A TEXT POUŽÍVANÉ V BROCHURE:
Urząd Miejski w Głubczycach / Městský úřad Glubczyce – © Magdalena Grzywna (MG), © Mateusz Kitka (MK).

Urząd Miejski w Vitkovie / Městský Úřad Vitkov – © Daniela Olbertová, © Jan Dušek (JD).
Tłumaczenia / Překlad – © Daniela Olbertová, © Artur Drapiewski, © Wikipedia.

Źródła internetowe / Internet – © Wikipedia, © pixabay.com.

Granit / Žula, © MK

Piaskowiec / Pískovec, © MK
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„Minerały i fl ora
na czesko-polskim 
pograniczu”

„Horniny a fl óra 
v česko-polském příhraničí”

Projekt jest współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” / Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu 

Silesia INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Projekt nr / Číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001335

Vítkov, © MK

Gmina Głubczyce wraz z Miastem Vitkov z Repu-
bliki Czeskiej zrealizowały wspólny polsko-cze-

ski projekt pn. „Minerały i fl ora na czesko-polskim 
pograniczu”. 

Realizacja projektu przebiegła dzięki wsparciu 
fi nansowemu z Funduszu Mikroprojektów w Euro-
regionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A Republi-
ka Czeska-Polska.

Celem projektu stało się zwiększenie atrakcyj-
ności pogranicza, podkreślenie walorów krajobra-
zowo-przyrodniczych obydwu regionów, a w na-
stępstwie rozwój ruchu turystycznego obu miast.

Wartości przyrodnicze, zieleń, bogactwo natu-
ralne są elementami tworzącymi krajobraz i zara-
zem stanowią „narzędzia”, którymi można go kształ-
tować.

Jak np. zieleń - na terenie miasta pełni wiele 
ważnych funkcji. Stanowi ona bowiem naturalne 
środowisko dla człowieka, stwarzając mu m.in. miej-
sce relaksu i ukojenia po pracy. Rekreacyjne obsza-
ry zieleni są niezwykle istotne dla dzieci i młodzie-
ży - to naturalne, bezpieczne miejsca zabaw i zajęć 
pozaszkolnych, a drzewa i krzewy stanowią ważny 
element dekoracyjny i krajobrazowy.

Złoża mineralne natomiast w postaci różnego 
rodzaju głazów narzutowych, skał i minerałów, 
stanowią bogactwo naturalne warte podkreślenia 
i wyeksponowania.

Założenia te stały się inicjatywą „odświeżenia” 
atrakcji przyrodniczych, występujących na pograni-
czu czesko-polskim. Stworzono dwie ekspozycje ze-
wnętrzne: Park Flory w Głubczycach oraz Geopark 
w miejscowości Vitkov, celem doskonalenia wiedzy 
i świadomości o geologii i roślinności.

Obec Glubczyce spolu s městem Vítkov z České 
republiky realizovala společný polsko-český 

projekt nazvaný „Česko“ „Minerály a fl óra v česko-
-polském pohraničí”.

Projekt byl realizován díky fi nanční podpoře 
z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 2014-
2020 INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

Cílem projektu bylo zvýšit atrakti vitu pohraničí, 
vyzdvihnout krajinu a přírodní hodnoty obou re-
gionů a následně rozvíjet turisti cký ruch obou měst.

Přírodní hodnoty, zeleň a přírodní bohatství 
jsou prvky, které vytvářejí krajinu a zároveň jsou 
to „nástroje“, které lze tvarovat.

Jako například zeleň - ve městě má mnoho 
důležitých funkcí. Je to přirozené prostředí pro člo-
věka a vytváří ho mimo jiné místo relaxace a úlevy 
po práci. Rekreační plochy zeleně jsou pro děti  
a mládež mimořádně důležité - jedná se o přírod-
ní, bezpečná hřiště a mimoškolní akti vity, stromy 
a keře jsou důležitým dekorati vním a krajinářským 
prvkem.

Minerální ložiska, ve formě různých typů nepra-
videlných balvanů, hornin a minerálů, představují 
přírodní bohatství, které stojí za to zdůraznit a vy-
stavit.

Tyto předpoklady se staly iniciati vou „osvěžit“ 
přírodní zajímavosti , které se vyskytují na česko-
-polské hranici. Byly vytvořeny dvě externí výsta-
vy: Flora Park v Glubczycích a Geopark na Vítkově, 
jehož cílem je zlepšit znalosti  a povědomí o geologii 
a vegetaci.


