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Racibórz

Ratiboř [pol. Racibórz] je již řadu 
let považován za silné hospodářské 
a  obchodní středisko, které má dlo-
uhodobé tradice ve strojírenství, che-
mickém, nábytkářském a  zpracova-
telském potravinářském průmyslu. Je 
proslulý zdejšími renomovanými, vel-
kými, středními a malými podniky, kte-
ré jsou známé svými vysoce kvalitními 
výrobky.

V Ratiboři investovaly takové akciové 
společnosti jako jsou RAFAKO, MIESZ-
KO, HENKEL, SGL CARBON POLSKA 
a  RAMETA. Vysokou úroveň ratibo-
řského podnikání potvrzuje skutečnost, 
že tyto podniky mají certifikáty ISO 
9000 a 14001 a jsou kótovány na tuzem-
ských a zahraničních burzách.

Snaha o udržení vysoké úrovně podni-
kání je zaznamenávána ve všech aspek-
tech činnosti města, na což poukazuje 
i  skutečnost, že Město Ratiboř má jako 
první v Evropě certifikát jakosti ISO 
14001 udělený za implementaci systému 
environmentálního managementu ve 
všech oblastech života. Město se může 
pochlubit i Certifikátem ISO 9001, který 
potvrzuje nejvyšší kvalitu činnosti Měst-
ského úřadu v Ratiboři.

Kromě mnoholetých hospodářských 
tradic, dobře vyškolených zaměstnan-
ců, vhodné zeměpisné polohy a dobře 
fungujícího dopravního systému, je 
bezpochybnou výhodou města pod-
nikavost a kreativita zdejších obyva-
tel. V současné době stále více občanů 
zahajuje vlastní živnostenskou čin-
nost. Pozitivním aspektem je také 
dynamicky fungující Středisko pro 
hospodářskou spolupráci (Ośrodek 
Współpracy Gospodarczej), které 
plní úlohu podnikatelského inkubáto-
ru a podporuje rozvoj malých a střed-
ních podniků.

Místní územní plán přizpůsobený 
umísťování investic, atraktivní inve-
stiční pozemky, z  nichž část patří ke 
Katovické průmyslové zóně (Specjalna 
Katowicka Strefa Ekonomiczna), úlevy 
na dani z  nemovitostí, dobře rozvinu-
tý sektor služeb, maloobchodu a  vel-
koobchodu pro podnikání jsou pouze 
několika argumenty, které hovoří pro 
volbu Ratiboře jako místa vhodného 
pro investování, což si dovolím laskavě 
doporučit. 

Předmluva

Lokalizace
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Investujte v Ratiboři

Železniční doprava

Železniční síť na území obce tvoří tratě:
•	 státního významu: dvoukolejná elektrifikovaná železni-

ční magistrála (trať č. 151): Vratislav Brochów – Opole 
– Kędzierzyn Koźle – Chałupki – státní hranice, která je 
součástí trasy E-59 (hlavní mezinárodní železniční tratě 
/AGC/ Malmo – Ystad – Świnoujście – Szczecin – Ko-
strzyn nad Odrą – Zielona Góra – Wrocław – Chałupki 
– státní hranice) s uzlovými stanicemi na území města: 
Racibórz a Racibórz Markowice; na této trati jezdí osobní 
i nákladní vlaky,

•	 lokálního významu: jednokolejné neelektrifikované 
vedlejší železniční tratě: č. 176 Racibórz Markowice – 
Olza a č. 177 Racibórz – Pietrowice Wielkie – Baborów 
– Głubczyce; na těchto tratích jsou provozovány pouze 
nákladní vlaky - osobní doprava je zastavena.

Infrastruktura

Vodovody a kanalizace:
•	 délka vodovodní rozvodné sítě – 160,4 km1,
•	 délka kanalizační sítě – 165,6 km,
•	 část města s napojením na kanalizaci – 99%,
•	 počet přípojek k vodovodní sítí v obytných budovách – 

4311,
•	 počet přípojek ke kanalizační sítí v obytných budovách – 

3406.

Ratiboř je vybavena plynovou, teplárenskou, energetic-
kou sítí. Město Ratiboř je zásobováno elektrickou energií 
firmou TAURON Dystrybucja GZE, která provozuje sítě 
a  objekty s napětím 110 kV a  nižším. Přenosovou síť 400 
kV, která vede územím města Ratiboř, provozuje společnost 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe Sp. z o.o.2

1 zwik-rac.com.pl
2 Program pro ochranu životního prostředí pro Obec Ratiboř na období 2012-

2015 s výhledem 2016-2019

Poloha

Ratiboř – město a obec nacházející se v jihozápadní části Pol-
ska, ve slezském vojvodství, v ratibořském okrese, nad řekou 
Odrou. Na město byla Ratiboř povýšena roku 1217. Rozloha 
města činí 75,01 km2. Z hlediska struktury užívání půdy je 
ve městě dominantní zemědělská půda – 66,3%, lesy a lesní 
pozemky cca 5,0%. 

Dopravní dostupnost

Základní silniční síť na území obce tvoří státní, vojvod-
ské a okresní silnice. Celková délka veřejných komunika-
cí je v Ratiboři 173,26 km.

Spojení města s dálnicí A4 zajišťují silnice:
•	 severozápadním směrem – silnice 1. třídy (státní) č. 45
•	 severovýchodním směrem – vojvodská silnice č. 919
a s dálnicí A1 vojvodská silnice č. 935.

Letecká doprava 

Nejbližšími letišti jsou Katowice - Pyrzowice (90 km) a Ostra-
va-Mošnov (69 km), druhé největší letiště v České republice.

Silniční vzdálenosti 
z Ratiboře do 
vybraných měst:
•	 Gliwice – 46 km
•	 Katowice – 76 km,
•	 Vratislav – 161 km
•	 Varšava – 372 km
•	 Ostrava (cz)– 45 km
•	 Vídeň – 336 km
•	 Budapešť – 526 km

Nejbližší hraniční 
přechody:
•	 Pietraszyn/Sudice  – 

7 km
•	 Chałupki/Bohumín 

– 25 km
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Struktura podnikatelských subjektů

V Ratiboři mají své výrobní závody společnosti kótované na burze, ce-
losvětově známé díky výrobkům a aplikovaným technologickým řeše-
ním, tj.: Rafako S.A., Mieszko S.A., Henkel Polska Sp. z o.o., SGL Car-
bon Polska S.A., „Aw-bud” S.A., Ecolab Sp. z o.o.

Své sídlo a výrobní závody zde má jedno z největších nábytkářských 
družstev v Polsku, které své výrobky prodává mj. pro společnost 
IKEA a dva přední polští výrobci v oblasti solární techniky: Ensol 
Sp. z o.o. a Sunex S.A.

Ratiboř je město podnikavých lidí. Podle stavu k únoru 2013 bylo v obci 
registrováno více než 31737 živnostníků, prakticky ve všech existujících obo-
rech. Nejvíce podnikatelských subjektů podniká v maloobchodě a velkoob-
chodě.

Přímé sousedství s průmyslovými středisky Slezska, opolského vo-
jvodství a také s Ostravskem, vytváří obrovské možnosti pro koopera-
ční a obchodní vztahy.

Průmyslová zóna

Katovická průmyslová zóna (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna) 
je lídrem mezi polskými průmyslovými zónami. Získala přes 170 pod-
nikatelských subjektů. Nabízí bohatou investiční nabídku, komplexní 
asistenci investičního procesu a možnost využití mnoha daňových úlev. 
Zajišťuje nejvyšší úroveň veřejné podpory v Evropě určené pro podpo-
ru nových investic. Zóna zvyšuje investiční atraktivitu měst a dává jim 
možnosti rozvoje.

Vedení Ratiboře vnímá potřebu rozvoje města a  předcházení negati-
vním následkům hospodářské transformace, a  proto rozhodlo o  za-
pojení do Průmyslové zóny KSSE S.A. – Jastrzębsko-Żorské podzóny 
pozemků v okolí ulic Komunalna, Cecylii, Nad Koleją o celkové rozloze 
7,7603 ha. Tyto pozemky budou vybaveny inženýrskými sítěmi pro po-
třeby podnikatelů do konce roku 2013.

Nízké náklady podnikání

Průměrná měsíční mzda byla v roce 2012 pod celostátním průměrem 
a průměrem slezského vojvodství.

Sazby nájemného v nebytových prostorách, které patří k městskému 
fondu, jsou na úrovni 6-40 PLN/m2 bez DPH8, závisle na druhu provo-
zované živnosti. Kdežto komerční prostory nabízené realitními kance-
lářemi stojí 30-80 PLN/m2 bez DPH.

Město vytvořilo výhodné podmínky pro rozvoj nových firem. Za-
čínající podnikatelé mohou po dobu 12 měsíců zdarma využívat 
místo s počítačem a  kancelářskou infrastrukturu v rámci městského 
programu „podnikatelský inkubátor”. Kdežto firmy, které provozují ži-
vnost po dobu kratší než 3 roky, mohou využít program start´up a po 
dobu 18 měsíců mohou používat bez placení nájmu kancelářské prosto-
ry. Obě formy podpory jsou dostupné v rámci působnosti nového Stře-
diska hospodářské spolupráce (Ośrodek Współpracy Gospodarczej), 
které vzniklo za podpory z evropských prostředků na ul. Batorego 7.

Kromě toho mohou začínající podnikatelé, resp. živnostníci využít úle-
vy a osvobození od místních daní.

7 Zdroj: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/, stav k 18.02.2013
8 Nařízení č. 1177/2013 Primátora Města Ratiboř ze dne 21. února 2013

Trh práce

V Ratiboři žije 53 700 obyvatel3. Naprostou větši-
nu tvoří osoby v produktivním věku.

Míra nezaměstnanosti v Ratiboři činí 8,5%4, počet 
nezaměstnaných – 1878 osob5, a je nižší než celo-
státní průměr (14,2%) o 5,7%6.

Míra nezaměstnanosti je nižší než celostátní 
průměr o 5,7%.

Dobře rozvinutá síť vzdělávacích zařízení umo-
žňuje vysoce kvalitní vzdělávání na všech úro-
vních. Mezi studijní obory na středoškolské úrovni 
patří: matematicko-fyzické, biologicko-chemické, 
humanistické, jazykové, technicko-informatic-
ké, mechanické a  teleinformatické. K zajímavým 
oborům dále patří: technik pro ochranu životního 
prostředí, technik renovace architektonických 
prvků, technik architektury krajiny, technik geo-
det a stavebnictví.

Ve městě existuje také možnost odborného 
vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které nabízí 
Státní vysoká odborná škola ve studijních obo-
rech: architektura a urbanistika, automatika a ro-
botika, evropeistika, filologie, pedagogika, socio-
logie.

3 Oddělení občanských věcí (matrika)
4 Zdroj: www.pup-raciborz.pl – (stav k 31.12.2012)
5 Zdroj: www.pup-raciborz.pl – (stav k 31.12.2013)
6 Údaje z Ministerstva hospodářství k 02.01.2013

Míra nezaměstnanosti je nižší než 
celostátní průměr o 5,7%.
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Pozitivní investiční klima

Ratiboř jako první město v Polsku 
a v Evropě obdrželo certifikát ISO 
14001 a  tím zavedlo v obci Systém 
environmentálního managementu. Ra-
tiboř vykazuje zvláštní péči o  životní 
prostředí, a  tím je nejen lídrem v ob-
lasti ekologie mezi polskými městy, ale 
také vzbuzuje zájem států EU jako jed-
na z  ekologicky nejčistších obcí států 
Evropského společenství.

K získaným cenám a čestným uznáním v této ob-
lasti patří mj. „Panteon Polskiej Ekologii”, „Gmina 
Przyjazna Środowisku”, „Promotor ekologii”.

V roce 2013 město získalo certifikát ISO 9001, 
který potvrzuje nejvyšší jakost činnosti Městského 
úřadu v Ratiboři.

Pozitivní investiční prostředí vytváří i  instituce 
podporující rozvoj podnikatelského prostředí. Pa-
tří k nim:

Pozitivní investiční prostředí vytváří i instituce 
podporující rozvoj podnikatelského prostředí. 
Patří k nim:
•	 Ratibořská hospodářská komora,
•	 Cech různých řemesel
•	 Sdružení slezských zaměstnavatelů
•	 Ratibořský lokální fond

A dále:
•	 Okresní úřad práce
•	 Agentura pro propagaci Ratibořska 

a podporu podnikání v Piasto-
vském zámku v Ratiboři.



5

Město bylo oceněno také mnoha tituly a certifikáty, mj. Cer-
tifikátem „Gmina fair Play – 2006”, je laureátem žebříčku sa-
mospráv novin „Rzeczpospolita” v kategorii „Nejlepší měst-
ská obec” - 2009, „Samorząd Równych Szans 2011”, „Krajowi 
Liderzy Innowacji i Rozwoju” – 2011 a žebříčku měst přátel-
ských pro podnikání podle týdeníku „Newsweek Polska” - 
2011/2012.

Na území města sídlí i  pobočky a  oddělení mnoha bank 
působících v Polsku, mj. i dynamicky fungující banka Raci-
borski Bank Spółdzielczy, která již více než 110 let podporuje 
řadu místních iniciativ.

V roce 2013 
město získalo 
certifikát ISO 
9001, který po-
tvrzuje nejvyšší 
jakost činnosti 
Městského úřa-
du v Ratiboři.
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Žijte v Ratiboři

Historie

Počátky Ratiboře jako městského organismu se datují na přelom 12. 
a 13. století. Město vzniklo podle vlámského práva. První osídlen-
ci pocházeli z  Dolního Nizozemska. Ratiboř je označována jako 
město mnoha kultur a mnoha národů. Patřila totiž k Čechám, Pol-
sku a Německu. Ve středověku zde bylo sídlo knížat, a proto měla 
charakter hlavního střediska pro Horní Slezsko. V 19. století se jeví 
jako silné průmyslové a kulturní centrum. Nyní je také průmyslovým 
střediskem (působí zde až čtyři velké společnosti Rafako, SGL Carbon, 
Henkel a Mieszko) a nábytkářské družstvo „Rameta”, a také centrem 
vzdělávání a služeb. Ratiboř je i okresním městem. Z 53 tisíc obyvatel 
v části Śródmieście žije více než 32 tisíc Ratibořanů.

Topografie

Centrum města tvoří tzv. staré město, obklopené do 19. století hrad-
bami, Nowe Zagrody – dávná samostatná osada nacházející se podél 
současné ul. Opawska, a tzv. Nowe Miasto, které kdysi fungovalo v so-
usedství Odry, v linii dnešní ulice Nowomiejska a  náměstí Plac Mo-
stowy. Ratiboř má velké náměstí, tzv. malý trh (část náměstí Plac Dłu-
gosza), historickou část (ul. Długa) a také středověké uspořádání ulic, 
podél nichž se kdysi nacházely kupecké sklady a  řemeslnické dílny. 
Město si zachovalo dávné dopravní uspořádání – ulice se rozchází do 
všech světových stran po osách ulic: Odrzańska, Mickiewicza, Opawska 
a Długa. Leží na mírném vyvýšení naproti zámeckého kopce na Ostro-
gu. Tato lokalizace v minulosti umožňovala vyhnout se následkům po-
vodní. Po válečných škodách z r. 1945 zůstala část území nezastavěná. 
V místě dávných domů se objevila prostranství zeleně a  parky, díky 
nimž je Ratiboř nazývána oázou Horního Slezska.

Občanská vybavenost

Město má velký potenciál v obchodě, službách a  vzdělávání - včetně 
Státní vysoké odborné školy, také v průmyslu a  kultuře (tři kulturní 
domy, muzeum, knihovna s četnými pobočkami) a rovněž v cestovním 
ruchu. V posledních letech proběhla řada investic do sportovního a re-
kreačního zázemí. Byly postaveny moderní areály hřišť a cyklostezky, 
proběhla generální modernizace sportovně společenské haly na ul. 
Łąkowa, dnes místo pořádání akcí mezinárodního významu. Město 
má dva kryté bazény a  ledovou plochu. V roce 2014 bude zprovo-
zněn nový krytý bazén (aquapark). Působí zde dva tříhvězdičkové 
hotely (Polonia a Racibor) a dvě kina (Bałtyk, Przemko). Kino Bał-
tyk nabízí digitální technologii. Ratiboř má širokou obchodní síť, a to 
jak přímo v centru města, kde je řada malých obchodů a nejstarší rati-
bořský Obchodní dům Bolko, tak na okrajích centra, kde vznikla ob-
chodní centra celostátních sítí. Hlavní obchodní třídou je ul. Opawska.

Śródmieście

Komunální infrastruktura

Město má plně rozvinutou infrastrukturu , kte-
rá zajišťuje přístup ke všem sítím. Největším 
správcem obytných prostor je Bytové družstvo 
Nowoczesna. Udržuje řadu upravených sídlišť, 
s místy zeleně a dětskými hřišti. Prostory zajišťuje 
i  město (Městská správa budov), Raciborskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego (Ratibořská 
společnost sociálního stavebnictví) a také soukro-
mí investoři. S ohledem na velkoměstský charakter 
zástavby je zde málo míst pro výstavbu rodinných 
domků. U obytných sídlišť je spousta parkovacích 
míst. Rozvinutá síť mateřských školek a škol nabízí 
každému volný přístup ke vzdělávání. V Ratibo-
ří není problém s nedostatkem míst v mateřských 
školách. Působí tu i  jesle – veřejné a  několik so-
ukromých. V centru města jsou i tři velká zdravot-
nická střediska praktických lékařů. Dvě zdravotnic-
ká střediska nabízí odborné ambulance. Zdravotní 
péči zajišťují i soukromé lékařské ordinace. Město 
má moderní okresní nemocnici (se zařízením zdra-
votní pojišťovny Národní fond zdraví), Obvodní 
soud a inspektorát Správy sociálního zabezpečení.

V roce 2014 bude zprovo-
zněn moderní krytý bazén 
(aquapark)
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Působí zde dvě správní úrovně – Okre-
sní úřad a  Městský úřad. Strukturální 
jednotka Śródmieście zahrnuje cen-
trum města, kde jsou dominantní úze-
mí veřejného prostoru a  centrotvorné 
služby mj. služby správní, vzdělávací, 
kulturní a  komerční služby, doplněné 
prostranstvími upravené zeleně. Ji-
žně od centra města převažuje obytná 
vícerodinná zástavba, rodinné domky, 
sportovní a  rekreační areály a  terény 
dopravní obslužnosti. Pozemky podél 
železniční tratě jsou určené k průmy-
slovým účelům a pro základny a sklady. 
Území ohraničené městskými hradba-
mi je chráněno památkovým úřadem, 
na území strukturální jednotky Śród-
mieście je nejvíce objektů zapsaných do 
rejstříku a evidence památek.

Dopravní spojení

Ratiboř má přístup k železnici (žele-
zniční trať E 59 Świnoujście – Szcze-
cin – Poznań – Wrocław – Chałupki je 
součástí mezinárodní dopravní trasy 
z Malmó – Ystad do Vídně, Budapeště 
a  Prahy), včetně přímého spoje s Mo-
skvou přes Varšavu. Polské dráhy PKP 
umožňují i přímé cestování do Wrocła-
wi, Rybniku, Katowic nebo - přes Cha-
łupki/Bohumím - do České republiky. 
U železničního nádraží se nachází i au-
tobusové nádraží. Místní spoje zajišťují 
společnosti PKS, PK a  soukromí pře-
pravci. V Środmieście je i několik sta-
novišť taxislužby. Ratiboř má přehled-
né silniční uspořádání – široké artérie 
původem z období průmyslové revolu-
ce a rozšíření města v 19. stol.

Tím vévodí sousedním střediskům, 
kde jsou v centrech úzké uličky. Rati-
boř v centru nabízí i  četná parkoviště. 
Na okrajích dávného starého města 
jsou středoměstské obchvaty (ul. No-
womiejska, Reymonta). Rychlý tranzit 
po silnici I. třídy č. 45 zajišťuje ul. Ce-

gielniana a Starowiejska. Blízkost hraničních přechodů s ČR umožňuje snadnou 
dostupnost letecké dopravy. V 60 km vzdálené Ostravě je letiště nabízející mezi-
národní spoje.

Přírodní a kulturní bohatství

Ratiboř patří k nejvíce přátelským městům v Horním Slezsku, není zde tzv. těžký 
průmysl, nabízeny jsou skvělé bytové podmínky a  sportovně rekreační zázemí, 
a  to i  pro seniory. Śródmieście Ratiboře nabízí neustálý kontakt s památkami, 
dokonale udržovanými prostranstvími zeleně, přístup ke chrámům a kulturním 
domům. Ratiboř je nazývána hlavním městem hornoslezské gotiky. V krajině 
Śródmieścia jsou unikátní chrámy ze 13. století, muzeum, pozůstatky městských 
hradeb s vězeňskou věží, úchvatné veřejné budovy z 19. století a klasicistní stavby.

Investiční záměry

V roce 2014 plánuje vedení města zprovoznit rekreačně sportovní areál na ul. 
Zamkowa (aquapark) na Ostrogu. Byly zahájeny projektové práce související 
s obchvatem spojujícím silnici I. třídy č. 45 u Miedoně s regionální silnicí Rati-
boř – Rybnik – Pszczyna (vojvodská silnice č. 935) a v další finanční perspektivě 
2014-2020 je plánována přestavba zahrádky Jordanowského na ul. Stalmacha 
a stavba vodáckého přístaviště s pódiem na území modernizovaného nábřeží 
Bulwary Nadodrzańskie. V plánech je i úprava náměstí Plac Długosza a pro-
stranství u  ulic Opawska-Kochanowskiego-Warszawska–Lwowska. Obě místa 
jsou určena pro výstavbu obchodních center. Velké prostředky město inve-
stuje i do mobiliáře – úprava parků a prostranství zeleně, a  také do moder-
nizace škol a  jejich okolí. Podpora obce směřující k investicím společenství 
vlastníků má postupně vrátit půvab staré zástavbě. Mnoho opravených klasi-
cistních domů krásně souzní se staroměstkou zástavbou. Silnice v centru jsou 
vydlážděné dlažebními kostkami. Ostatní komunikace prochází postupnou 
modernizací. Ratiboř je dobré místo pro investory. Nutno dodat, že odborníci 
z firmy Colliers International konstatovali, že Ratiboř, Cieszyn a Nowy Targ 
mají největší potenciál pro obchodní investice mezi 19 menšími městy ve 
slezském vojvodství a šesti městy z malopolského vojvodství s počtem obyva-
tel v rozmezí 30-100 tisíc.
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Historie

Studzienna se silně zapsala do dějin 
Ratiboře. Poprvé v roce 1258, kdy je 
v dokumentu knížete Vladislava opol-
sko-ratibořského, vystaveném pro ra-
tibořské dominikány, zmíněn kanál, 
který odtud přiváděl vodu z  přítoku 
Odry, Psiny, do centra středověkého 
města. Podruhé na začátku 20. století, 
kdy magistrát zadal výstavbu měst-
ských jímadel vody ve Studzienné, 
které jsou provozovány do dnešního 
dne. Název osady má slovanskou pro-
venienci a  navazuje na četné studny, 
které se tu kdysi nacházely. Formál-
ně je Studzienna částí Ratiboře od 
roku1927.

Kdežto Sudół je nejjižnější částí města, 
která je poprvé zmíněna v roce 1243. 
V roce 1335 je osada zmiňována jako 
Suchdol, což nepochybně poukazu-
je na údolí s velice malým množstvím 
vody. Její obyvatelé patřili pod faráře 
z  nedalekých Bieńkowic. Samostatnou 
farností je Sudół až od roku 1889 a částí 
Ratiboře od roku 1977. Dodejme tako-
vou zajímavost - Sudół byl v pruském 
správním systému samostatným úřed-
ním obvodem (Amtsbezirk - správní 
jednotka dělení okresu), který zahr-
noval i  Studziennou. V roce 1927, po 
připojení k Ratiboři, patřil k úřednímu 
obvodu Wojnowice.

Studzienna i Sudół

Žijte v Ratiboři

Topografie

V městské části Studzienna se u školy nachází kostel Nalezení svatého Kříže, který 
byl konsekrován v roce 1935. V městské části Sudół je centrum u kostela, na křižo-
vatce silnic z Ratiboře do Chałupek (silnice I. třídy č. 45) a do Krzanowic (vojvod-
ská silnice č. 917). Obecně je zástavba obou městských částí soustředěna podél 
silnice I. třídy č. 45. Ve Studzienné lze vyčlenit dvě skupiny: první je starší část 
osady uzavřená mezi ul. Myśliwska a železničním náspem, druhou tvoří sídliště 
rodinných domků podél paralelních ulic Hulczyńska a Sobieskiego. V Sudołu je 
zástavba tvořena většinou rodinnými statky soustředěnými podél ul. Hulczyńska, 
Korczaka a Czynu Społecznego. Nutno dodat, že obě městské části jsou obklopeny 
poli s vysokou bonitací půdy a mnoho obyvatel Sudołu žije z jejich obdělávání.

Ve Studzienné působí Dvojjazyčná 
základní škola č. 5 pro německou me-
nšinu, která vzdělává ve třídách 1 až 6. 
V této městské části je i mateřská ško-
la. Obě zařízení sídlí v jednom areálu. 
Díky snaze města a  Nadace veřejné 
prospěšnosti (Fundacja Użyteczno-
ści Publicznej) Hermana Niermanna 
prošla budova školy v roce 2012 gene-
rální rekonstrukcí. Ve Studzienné je 
i zdravotnické středisko a hřiště včet-
ně zázemí a  sportovní sál. Družstvo 
LKS Studzienna hraje ve skupině B 
Podobvodu Racibórz.

Sudół má vlastní mateřskou ško-
lu a  sbor dobrovolných hasičů. V 
městské části stojí budova po dávné 
Základní škole č. 6, ve které působí 
Neveřejná katolická základní škola. Je 
nutné zmínit i  aktivity občanů. Díky 
jejich snaze se zde udržuje řada tradi-
čních obřadů, ve Studzienné loučení 
s masopustem, pálení sněhuláka, v 
Sudołu dožínky a velikonoční koňská 
procesí. Té poslední se říká i Osterre-
iten, každým rokem láká více než sto 
jezdců a  patří k největším akcím ve 
Slezsku.

Občanská vybavenost

Dvě sousedící městské části 
nacházející se u jižního výjez-
du z města, podél silnice I. 
třídy č. 45 směr Opole – Ra-
tiboř – Chałupki. Díky tomu 
mají skvělé napojení na ČR. 
Mají velký potenciál pro ro-
dinnou výstavbu a jsou ote-
vřené občanským iniciativám 
obyvatel.
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Komunální infrastruktura

V letech 2008-2010 byla v rámci projektu „Ho-
spodaření s odpadními vodami ve městě Ratiboř”, 
spolufinancovaného Evropskou unií, v Sudołu 
postavena síť sanitární kanalizace, včetně rekon-
strukce řady příjezdových komunikací. Stejné 
práce byly předtím prováděny i  ve Studzienné. 
Obě městské části jsou velmi oblíbené investory, 
kteří řeší výstavbu rodinného domku. Tyto měst-
ské části jsou částečně zahrnuty i  do místního 
územního plánu. Na severu vede hranice plánu 
podél ul. Opawska, na západní straně vede paralel-
ně k silnici I. třídy č. 45 a zahrnuje ul. Bojanowska 
a Czynu Społecznego. Východně od silnice I. třídy 
plán zahrnuje železniční trať a  zástavbu v okolí 
ul. Kreta, Urbana a  Henryka Pobożnego. Terény 
na ul. Opawska, Bogumińska a Bojanowska jsou 
určeny k bytové zástavbě spojené se službami a či-
stě ke službám. Zbývající terény byly z převážné části 
určeny k bytové jednorodinné zástavbě a k zeměděl-
ským účelům. Terény u podniku Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, ZPC MIESZKO S.A  a  také 
na ul. Jasna jsou určeny pro zařízení technické 
infrastruktury a průmyslové účely. Paralelně k ul. 
Opawska existuje značná územní rezerva pro slu-
žby, zatímco rezervy pro bytovou jednorodinnou 
zástavbu jsou mj. na ul. Władyslawa Broniew-
skiego, Hulczyńskiej a Stanisława Moniuszki. Na 
ul. Jasna ve Studzienné, daleko od jednorodinné 
zástavby, působí v Ratiboři největší logisticko-
-skladové centrum. Pozemky v jeho sousedství 
jsou určeny k obdobným investicím.

Dopravní spojení

Hlavní výhodou obou městských částí je po-
loha u silnice I. třídy, která usnadňuje rychlou 
dopravu (i  v zimě s ohledem na přednost při 
údržbě silnic) na Ostravsko a  Opavsko v ČR, 
do samotné Ratiboři a  opolského vojvodství 
(podél ul. Bogumińska, Starowiejska-Cegiel-
niana). V roce 2011 provádělo Generální ře-
ditelství státních silnic a  dálnic rekonstrukci 
silnice I. třídy č. 45 na úrovni ul. Hulczyńska. Ve 

Studzienné a Sudołu je dostupná městská doprava provozována Komu-
nálním podnikem (Przedsiębiorstwo Komunalne).

Přírodní a kulturní bohatství

U výjezdu ze Sudołu se naskýtá krásný výhled na údolí Odry. Mezi Stu-
dziennou a  továrnou Rafako se dochovala část starého koryta Odry, 
které je odříznuté od řeky a rozdělené na vodní plochy využívané ry-
báři. U těchto vodních ploch se Odra větví na tzv. starou Odru a proti-
povodňový kanál Ulgi.

Na toto místo, které si oblíbili sběratelé minerálů, se můžete dostat ze 
Studzienné díky hrázi na Odře hned za Rafako. Odtud lze pak po nové 
cyklostezce po valu Ulgi jet na kole směrem na Oboru a  Ostrog. 
Celá trasa končí 
až u ratibořského 
zámku. Polní ce-
stou ul. Sosno-
wiecka lze ze Stu-
dzienné, daleko 
od frekventované 
silnice I. třídy č. 
45, dojet do Bień-
kowic v obci Krzy-
żanowice a  využít 
její síť cykloste-
zek, a v samotných 
Bieńkowicích si prohlédnout např. nejstarší funkční polskou kovárnu. Stojí 
za to se vydat ze Sudołu směrem na Bojanów a Wojnowice. Z kopce, 
kde roku 1683 tábořila polská vojska krále Sobieského táhnoucí na 
Vídeň, lze shlédnout krásné panorama Ratiboře. V obci Krzanowice 
není frekventovaný provoz.

Investiční záměry

Město se nyní snaží o ukončení výstavby sanitární kanalizace ve Stu-
dzienné. Na síť čeká ulice Bogumińska. Aktuální jsou plány celkové 
rekonstrukce silnice I. třídy č. 45 v úseku od křižovatky Bogumińska – 
Opawska po výjezd z ul. Hulczyńska mimo hranice Ratiboře. Sudół má 
mít přímé napojení na plánovaný obchvat Ratiboře. Městský úřad nyní 
zpracovává tři varianty této trasy, která propojí mimo centrum města 
levobřežní část města s vojvodskou silnicí č. 935 Ratiboř – Rybnik – 
Pszczyna. Investice má být zahájena v roce 2014 po vyhlášení nových 
evropských dotačních programů pro Polsko. Významnou událostí pro 
Studziennou a Sudół bude plánovaná výstavba suché protipovodňové 
nádrže Ratiboř Dolní. Její plocha zaujme významnou část polí v Su-

dołu (podél ul. Topolowa), kdežto přední hráz 
nádrže se bude nacházet u zmíněného rozvětvení 
tzv. staré Odry a protipovodňového kanálu Ulgi. 
V budoucnu se má Ratiboř Dolní stát stálou vodní 
plochou a součástí vodní trasy Odra-Dunaj.
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Historie

První zmínka o osadě (Villa de Breze) pochází z roku 1223. 
Nacházel se tu šlechtický majetek a také statky města Ratiboř. 
Kostel vznikl před rokem 1383 a  zřejmě již v polovině 18. 
století zde byla škola. V roce 1827 všechny části Brzezie 
patřily ratibořskému magistrátu. Tehdy bylo rozhodnu-
to o jejich spojení do jednoho celku. V důsledku 3. slez-
ského povstání bylo Brzezie připojeno k obrozenému 
Polsku. Administrativně patřila vesnice k rybnickému okre-
su. V roce 1939 byla připojena k III. Říši a přijala původní 
německý název Hohenbirken. Po roce 1945 bylo Brzezie při-
pojeno k obci Pogrzebień v rybnickém okrese. Roku 1975 
se stalo součástí Ratiboře. Historie zanechala svoje stopy 
v diecézní příslušnosti. Brzezie je jediná oblast v ratibo-
řském okrese, která patří ke katovické arcidiecézi.

Topografie

Brzezie je nejvýše položenou částí Ratiboře, táhne se od Dę-
bicze ke kopci Widok. Převýšení mezi úrovní náměstí Plac 
Długosza v Ratiboři a kopcem Lipki v Brzezie činí přesně až 
91,34 metrů. Toto převýšení ovlivňuje mikroklima. V nejvy-
šších partiích Brzezie je v létě a v zimě chladněji než v níz-
ko položené Ratiboři. Pro ty, kteří ocení čisté ovzduší, bude 
velmi důležitá informace, že horní partie Brzezie (Pogwiz-
dów, Widok) patří z hlediska kvality ovzduší k nejčistším ve 
slezském vojvodství. Přispívá k tomu zóna průchozího pro-
udění a potvrzují to průzkumy prováděné pro sousední obec 
Kornowac. Brzezie se táhne od Dębicze u obchodního centra 
Auchan na ul. Rybnicka ke zmíněnému Pogwizdowu, který 
hraničí s obcemi Kornowac a  Lubomia. Některé části mají 
nadále mezi občany živé historické názvy, jako jsou: Brze-
ziny, Stawiska, Kościarnia (oblast dávné továrny Ceres a po 

Brzezie

Žijte v Ratiboři

Z časového hlediska mladá městská část Ratibo-
ře, k městu připojena teprve v roce 1975. Dnes 
je to místo, do nějž se v posledních letech pře-
stěhovala velká část Ratibořanů, kteří se rozho-
dli bydlet ve vlastním domě.

válce Ema Brzezie), Książowór, Wiatrok, Sosienka, Felczów-
ka, Dwór, Feldszojna, Przedwieś, Kamień, Kotucz, Dołki, 
Cześniówka, Lipki, Jagielnia, Doły, Zbytki nebo Widok.

Občanská vybavenost

V Brzezie působí mateřská škola a základní škola (třídy 1-6), 
pokud jde o třídy 7-9 (polsky gimnazjum), tato městská část 
patří k obvodu Gimnazjum č. 2 v Ratiboři-Ostrogu. Brzezie 
má vlastní sbor dobrovolných hasičů s rekonstruovanou ha-
sičskou zbrojnicí, zdravotnické středisko provozované Cen-
trum Zdrowia Sp. z o.o. z Ratiboře, klubovnu provozovanou 
Ratibořským kulturním centrem a  také hřiště se zázemím, 
které prošlo generální opravou v roce 2011. Družstvo LKS 
Brzezie nyní hraje ve skupině A Podobvodu Ratiboř.

Komunální infrastruktura

V letech 2008-2010 byla v rámci projektu „Hospodaření s od-
padními vodami ve městě Ratiboř” spolufinancovaného Evrop-
skou unií v celém Brzezie postavena síť sanitární kanaliza-
ce a  zároveň byly opraveny četné příjezdové komunikace. 
Významně to přispělo ke zlepšení podmínek k rozvoji. Brze-
zie se nyní těší velkému zájmu investorů, kteří řeší výstavbu 
rodinného domku. Je to dáno velkou dostupností pozemků 
(městských nebo soukromých) a  také poměrně příznivými 
cenami. Městská část Brzezie je přibližně ze 33% zahrnuta do 
místního územního plánu. V plánu je většina pozemků určena 
pro účely rodinné bytové zástavby, dále se jedná o zemědělské 
a lesní pozemky. Dále lze vyjmenovat pozemky pro veřejné 
služby a  služby drobného obchodu a  řemesla v rámci ob-
služnosti bytových oblastí. Podél hlavní dopravní trasy - ul. 
Rybnicka je soustředěna zástavba se službami a průmyslové 
oblasti. V hranicích plánu je významná územní rezerva pro 
rodinnou bytovou zástavbu. Kromě toho lze rozvoj zástavby 
mimo hranice plánu realizovat na základě územních roz-
hodnutí na principu „dobrého sousedství”.
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Přírodní a kulturní bohatství

Brzezie je dnes místem poutí z  celého Slez-
ska, za což vděčí nacházejícímu se zde hrobu 
Boží služebnice S. Marie Dulcissimy (Heleny 
Hofmann 1910-1936), řeholnice z  brzeského 
kláštera sester mariánek katovické provin-
cie, mystičky, první rodilé Slezanky, která má 
šanci stát se blahořečenou. Na západní straně 
Brzezie sousedí s Arboretem Moravské brány 
(les Obora). Na hranici Brzezie a Pogrzebieně 
se nachází les Widok s rozlohou 91,9 ha, který 
patří k Lesní správě Rybnik. Widok je význam-
nou přírodní oblastí. Nejzajímavějšími částmi 
tohoto území vede naučná stezka. U vchodu 
do lesa Widok (ul. Gajowa) se nachází kámen, 
který připomíná pobyt Josepha von Eichen-
dorffa (1788-1857), velkého básníka období 
německého romantismu. Kousek od Brzezie se 
nachází také rekreační středisko Raj v Nieboczo-
wech, u trasy Pogrzebień – Lubomia vyhlídková 
stezka s výhledy na povodí Odry a Moravskou 
bránu, kdežto v sousední Lubomi/Syryni je lesní 
rezervace s rybníky Wielikąt a relikty hradiště 
z 9. století.

Dopravní spojení

Ze severní strany má Brzezie přístup k vojvodské silnici č. 935 Ratiboř – 
Rybnik – Pszczyna. V budoucnosti tudy povede nová regionální silnice, kte-
rá bude na úrovni Brzezie, od Dębicze po Las Kobyla, rozšířena o dodate-
čné jízdní pruhy. Z jihu vede přes Brzezie okresní silnice č. 3512 Ratiboř 
– Lubomia – Wodzisław Śląski, která prošla rekonstrukcí v letech 2006-
2011 a nyní nabízí pohodlné spojení Ratiboře s dálnicí A1 Gorzyczki-
-Gdańsk. Z hlediska dopravního systému je Brzezie ideálním bydlištěm 
pro osoby, které pracují nebo se učí v Ratiboři, Rybniku a Wodzisławi 
Śląském. Cesta do centra každého z těchto měst trvá maximálně 20-30 
minut. Brzezie má k dispozici městskou dopravu provozovanou Komu-
nálním podnikem (Przedsiębiorstwo Komunalne), a  to jak na úrovni 
Dębicze nebo v centru u kostela, tak i ve výše položených návsích (linka 
L14 Ratiboř Gamowska-Brzezie-Widok-Pogrzebień-Rydułtowy).

Investiční záměry

V posledních letech město v části Brzezie investovalo do výstavby sítě 
sanitární kanalizace a  do oprav silnic. V další době lze počítat s po-
kračováním programu oprav obecních komunikací, včetně vnitřních, 
usnadňujících dopravu ve skupinách rodinných domků, a také na úze-
mích, kde se nachází pozemky pro rodinnou bytovou výstavbu. Přes 
Brzezie, v bezpečné vzdálenosti od zástavby, má vést nová síť 110 kV 
napojující město Ratiboř. Modernizaci vyžaduje energetická síť uvni-
tř městské části. V plánu je zateplení mateřské školy č. 16 v Brzezie 
a v Oboře rozšíření městského koupaliště.

Brzezie je ideální místem bydliště pro osoby, které pracují v Ratiboři, 
Rybniku nebo Wodzisławi Śląském, daleko od středoměstského sho-
nu a zároveň s velmi dobrou dopravní dostupností. Městská část nabízí 
krásné terény, nezbytnou občanskou vybavenost a  komunální infra-
strukturu a také láká k aktivnímu odpočinku, zejména k procházkám, 
běhání nebo cyklistice.
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Historie

Markowice byly k Ratiboři připojeny až v roce 1977. První zmín-
ka o  osadě Markoviz pochází z  roku 1247. Patřily k ratibořským 
zámeckých statkům. Farnost byla založena v roce 1247 a nyní patří 
k opolské diecézi. Škola je poprvé zmíněna v roce 1760. Z Markowic 
pochází Arkadiusz (Arka) Bożek (1899-1854), činitel Svazu Poláků 
v Německu, člen exilové Národní rady PR, po válce vicevojvoda 
slezsko-dąbrovský.

Topografie

Centrum tvoří malé náměstí, u kterého stojí kostel, restaurace a obcho-
dy. Do dnešního dne se dochovaly názvy jednotlivých částí Markowic. 
U  lesa se naskýtá krásný výhled na vesnice s kopcem Struziny, dnes 
zastavěným. Mezi Dołky a průsmykem (Pasem) ze strany Obory teče 
malý tok zásobující řeku Łęgoń. Na jihozápadě se nachází Grobla. Je 
zde Rodelbana – dlouhá bobová dráha vedoucí do Przyrwy. Na výcho-
dě se nachází lesíky nazývané Dambinki, Gojnica a Huliki. Mezi Damb-
nikami a Gojnicí, u  řeky, kdysi stával mlýn Gorniok, dnes zřícenina. 
Poblíž silnice do Raszczyc a ulice Babicka je velký rybník nazývaný 
Bodko. U něho stál také stejnojmenný mlýn.

Občanská vybavenost

V Markowicích působí mateřská škola a základní škola s třídami 1-6 
(obě zařízení tvoří Integrovanou mateřskou a základní školu č. 1), kde-
žto do 7. až 9. třídy děti docházejí do Gimnazjum č. 2 v Ratiboři-Ostro-
gu. Školní budovy prošly v posledních letech celkovou modernizací. Je 
zde i moderní osvětlené hřiště a také pobočka městské a okresní veřejné 
knihovny v Ratiboři. Markowice mají vlastní sbor dobrovolných hasičů, 
který patří do Státního záchranného hasičského systému, zdravotnické 
středisko provozované Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z Ratiboře a hřiště 
u  rezervace Łężczok. Družstvo LKS 07 Markovice nyní hraje ve sku-
pině B Podobvodu Ratiboř. Zajímavostí je, že v tomto klubu začínal 
fotbalovou kariéru Hubert Kostka, bývalý brankář reprezentace Polska, 
olympijský mistr z r. 1972.

Markowice

Žijte v Ratiboři

Nejmladší městská část Ratiboře, se skvělou dopra-
vní dostupností do hornoslezské aglomerace a Ryb-
niku. Nabízí dokonalé podmínky pro bydlení, daleko 
od velkoměstského shonu, a zároveň rychlé spojení 
s velkými městy.

Komunální infrastruktura

V letech 2008-2010 byla v rámci projektu „Ho-
spodaření s odpadními vodami ve městě Ratiboř” 
spolufinancovaného Evropskou unií v Mar-
kowicích postavena síť sanitární kanalizace 
a  zároveň byly opraveny četné příjezdové ko-
munikace. Významně to přispělo ke zlepšení 
podmínek k rozvoji.  Markowice leží u vojvodské 
silnice č. 919, která je výhodným spojem s dál-
ničním uzlem A4 v Sośnici, a také vojvodskou 
silnicí č. 923, která je rychlým spojením s Ryb-
nikem, a  proto jsou atraktivní k bydlení pro 
osoby pracující v tzv. Rybnické úhelné pánvi 
nebo hornoslezské aglomeraci. Je zde velké 
množství stavebních pozemků (městských, 
např. na ul. Babicka a ul. Staffa, a soukromých), 
jak na pomezí s Ostrogem, podél ul. Gliwicka, 
tak na pomezí s obcí Lyski (vesnicí Raszczyce). 
Městská část Markowice je z větší části zahrnuta 
do místního územního plánu. Platí plán pro struk-
turální jednotku Markowice, Arboretum Mora-
vské brány a  plán zahrnující vedení sítě 400 kV. 
Většina pozemků v plánu je určena k rodinné 
bytové zástavbě, dále jsou zde zemědělské a le-
sní pozemky. Dále lze vyjmenovat veřejné slu-
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žby a služby drobného obchodu a řemesla v rámci 
obslužnosti bytových oblastí. V hranicích plánu je 
významná územní rezerva pro rodinnou bytovou 
zástavbu. Kromě toho lze rozvoj zástavby mimo 
hranice plánu realizovat na základě územních 
rozhodnutí na principu „dobrého sousedství”.

Dopravní spojení

Markowice jsou městskou částí Ratiboře se 
skvělou dopravní obslužností. Po vojvodské sil-
nici č. 919 se snadno dostanete k dálničnímu 
uzlu na A4 v Sośnici. Asi 15-20 minut trvá cesta 
do Rybniku po vojvodské silnici č. 923. Tzv. mi-
ni-obchvatem Ratiboře podél sídliště Obora se 
z  Markowic rychle dostanete k vojvodské silnici 
č. 935 Ratiboř - Rybnik nebo k okresní silnici č. 
3512 Ratiboř – Lubomia – Wodzisław Śląski, která 
byla rekonstruována v letech 2006-2011 a je nyní 
skvělým spojením Ratiboře s dálnicí A1 Gorzycz-
ki-Gdańsk.

S centrem Ratiboře jsou Markowice propojeny re-
konstruovaným úsekem vojvodské silnice č. 935 na 
ul. Gliwicka. V Markowicích je v provozu i auto-
busová doprava: městská provozovaná podnikem 
Przedsiębiorstwo Komunalne z  Ratiboře, PKS 
a  soukromými přepravci. Je zde i  železniční 
nádraží na mezinárodní trati Wrocław-Opole-
-Ratiboř-Chałupki-Bohumím.

Přírodní a kulturní bohatství

Markowice se kdysi nacházely u  tratě úzkokolné 
železnice Ratiboř–Rudy–Gliwice. Dnes jsou Mar-
kowice bránou Ratiboře do CHKO Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Západ-
ním směrem se nachází komplex tzv. rudských 
lesů a  na hranici s vesnicí Babice v obci Nędza 
se nachází ve Slezsku a  Polsku unikátní lesní 
rezervace s rybníky Łężczok, která je obnovena 
díky snaze Lesní správy Rudy Raciborskie. Na 
modernizaci rybníků lesní správa získala dotaci 
z EU. Investice se týkala i přípravy infrastruktu-
ry cestovního ruchu, např. vycházkových stezek 
a  vyhlídkových míst. Podél dávné úzkokolejky 
a severní hranice rezervace vede nová zeměděl-
ská cesta, která je i skvělou cyklostezkou, kterou 
lze bezpečně na tomto úseku mimo frekventované 
vojvodské silnice č. 919 dojet do Babic a odtamtud 
do Szymowic. Z východní strany Markowice hra-
ničí s Arboretem Moravské brány (les Obora), a od 
Ostrogu je dělí kanál Ulga, podél kterého po koru-
ně hráze, vede cyklostezka až k výjezdu z Ratiboře 
směrem na Krzyżanowice a  ČR. Stejnou stezkou, 
ale v opačném (západním) směru, lze snadno dojet 
k Zámeckému parku a Sportovnímu a rekreačnímu 
středisku v Ratiboři.

Investiční záměry

V posledních letech město v části Markowice investovalo do výstavby 
sanitární kanalizace a opravy silnic a také nové úpravy markowického 
náměstí. Podél frekventované vojvodské silnice č. 919 byly postaveny 
chodníky. Na celém úseku proběhla rekonstrukce vozovky ul. Gliwicka 
a také železničního přejezdu. V následujících letech budou pokračovat 
rekonstrukce obecních komunikací, včetně vnitřních, usnadňujících 
dopravu ve skupinách rodinných domků a na územích, kde se nachází 
stavební pozemky. V plánu je i výstavba nové zbrojnice SDH.
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Historie

Podle historických pramenů lokali-
zována cca 3 km od Ratiboře. Ve 13. 
stol. zde byly dubové lesy, které kníže 
věnoval městu. Magistrát potřeboval 
peníze, a  tak rozhodl o  jejich vytěže-
ní. Na mýtině vznikly zahrady a louky 
a časem byly se souhlasem zámeckého 
starosty postaveny domy. 

Płonia je zmíněna poprvé v dokumen-
tu z  roku 1560 s latinským názvem 
Planum. V 19. stol. zde vznikl velký 
závod uhelných elektrod (kdysi ZEW). 
K dnešní ul. Sudecka vedla úzkokolej-
ná železnice Ratiboř – Rudy-Gliwice. 
Od r. 1932 je zde samostatná farnost, 
dříve patřila k farnosti sv. Jana Křtitele 
v Ostrogu.

Topografie

Płonia se dnes dělí na průmyslovou 
a zemědělskou. První zaujímá území 
u továrny uhelných elektrod podél ul. 
Fabryczna, Szkolna, Piaskowa a Ryb-
nicka (od viaduktu u Bosacké k mo-
stu na Uldze). V této části se nachází 
domy kdysi obývané továrními děl-
níky, rodinné domky, zahrádkářská 
kolonie a  stadion KP Unia Racibórz 
– mužstva, které v 60. letech 20. stol. 
hrálo v I. lize. Tzv. zemědělská Płonia 
leží od ul. Piaskowa podél ul. Sudecka 

Płonia

Žijte v Ratiboři

a Kanałowa směrem na Nieboczów. V této části jsou zemědělské, zahradnické 
statky a rodinné domky a také farní kostel s františkánským klášterem.

Infrastruktura społeczna

Płonia má Integrovanou mateřskou a  základní školu č. 3. Sídlí v rekonstruované 
budově s tělocvičnou a hřištěm. U závodů SGL Karbon je zdravotnické středisko. 
Významným kulturním a společenským střediskem je fara sv. Paschalise. Působí zde 
i fotbalové družstvo Wicher Płonia, které hraje ve skupině B.

Občanská vybavenost

V této městské části jsou všechny inženýrské sítě, včetně vodovodní a kanaliza-
ční. Strukturální jednotka Płonia leží podél Odry, kde mají terény podél jejího 
levého břehu a terény ve čtvrti ul. Piaskowa a Szkolna průmyslový charakter, jsou 
zde i základny a sklady. Území u ul. Łąkowa je určeno pro veřejné služby (Arena 
Rafako a Správa sociálního zabezpečení). Na pravém břehu Odry dominuje zeleň 
a zemědělská půda, kdežto podél ul. Sudecka jsou rodinné domky. U křižovatky 
ul. Rybnicka a Piaskowa převažuje průmysl a služby a terény dopravní obslužnosti. 
Podél ul. Rybnicka směrem k železničnímu viaduktu je dominantní zástavba ro-
dinných domků. Východní částí Płonia vede obchvat města, silnice Opava-Opole.

Dopravní spojení

Přes Płonia vede regionální komunikace Ratiboř-Rybnik-Pszczyna (vojv. silnice č. 
935) od ul. Rybnicka od železničního viaduktu k mostu na kanálu Ulga. Podél ul. 
Piaskowa, na úseku od křižovatky s ul. Sudecka-Szkolna a Rybnicka vede vnitřní 
městský obchvat a cyklostezka.

Investiční záměry

V nejbližší době jsou investiční záměry spojeny s modernizací silnic, zejména ul. 
Fabryczna, která je příjezdovou komunikací k závodům SGL Carbon.
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Sídliště rodinných domků stavěné od 60. let 20. stol. se nachází u  le-
sního komplexu Obora (na 150 ha), jehož území nyní z většiny zaujímá 
Arboretum Moravské brány. V Oboře, která patřila kdysi ratibořskému 
knížeti, se nachází jímadla vody využívána k vaření ratibořského piva. 
Dnes je Arboretum Moravské brány a okolí se Začarovanou zahradou, 
stezkou zdraví, naučnou stezkou, mini zoo, bobovou dráhou, bazénem, 
kempem, restaurací a rybníkem oblíbeným rekreačním místem Ratibo-
řanů. V územním plánu jsou tato území určena k výstavbě rodinných 
domků. Jelikož je v blízkosti chráněné území, investice do průmyslu 
nejsou možné. Území sousedního Kamienioku (místo po rybníku) 
zaujímá obchodní centrum s hypermarkety, mj. Auchan, Castorama, 
Media Expert, Jysk a Komfort. Obora patří k farnosti sv. Paschalise v 
Ratiboři-Płonia (opolská diecéze). Má vlastní kapli. Děti dochází do In-
tegrované mateřské školy a základní školy w Płonia a Gimnazjum č. 2. 
Městská část má linku městské dopravy. Nachází se tu vnitřní obchvat 
centra spojující vojvodské silnice č. 935 a  919 Ratiboř-Rudy-Gliwice 
(napojení na dálnici A4).

Obora

Žijte v Ratiboři

Investiční záměry na tomto území se týkají zejména moderniza-
ce kempu Sportovního a  rekreačního střediska, včetně rozšíření 
koupaliště při využití solární instalace k ohřevu vody v bazénech 
na ul. Markowicka. Tento záměr se bude řešit v další finanční per-
spektivě 2014-2020.
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Historie

Stara Wieś je tržní osada na obchodní cestě, 
která existovala již v 11. stol. Měla tu stát ži-
dovská synagoga, v místě dnešního kostela sv. 
Mikuláše. Ve 13. stol se zapsala do dějin Pol-
ska díky smíru mezi knížetem Jindřichem IV. 
Probusem a biskupem Tomášem II., popsaném 
Janem Długoszem. Tuto událost připomíná tzv. 
Socha smíru, která stojí u  kruhové křižovatky 
Solidarności. Stara Wieś a  Proszowiec, který 
patří k jedné farnosti, byly připojeny k Rati-
boři v r. 1902. Nejzápadněji ležící Miedonia v 
r. 1975. Osady od středověku zaujímaly louky, 
pastviny, zahrady, statky, mlýny a rybářské cha-

Stara Wieś, Proszowiec i Miedonia

Žijte v Ratiboři

Tři městské části ležící na levém 
břehu Odry podél silnice I. třídy 
č. 45 Chałupki-Ratiboř-Złoczew, 
tzv. brána do opolského regionu 
směrem na Opole. Klidné a tiché 
části jsou proslulé pěstováním 
zeleniny a květin.

ty. Stara Wieś zmiňována jako villa autiqua byla velmi bohatá.

Topografie

Centrum Staré Wsi tvoří prostranství u kostela, kdysi zřejmě trh, ko-
lem něhož vznikla bytová zástavba. Dávné srdce samostatné osady je 
dokonale vidět z ptačí perspektivy. Ke zdejší faře patřil kdysi kostel Mat-
ky Boží, dnes samostatný farní kostel. Západně od Staré Wsi, za ško-
lou u  ul. Kozielska, podél vojvodské silnice č. 45 leží Proszowiec. Do 
dnešního dne se tu dochovalo mnoho místních názvů - Pole v okolí ul. 
Piotrowska se jmenovaly Jurzyn. Od Piotrowské směrem k Odře se táhly 
Pańskie łąki. K Proszowci patří ul. Ciegielniana, takže tu kdysi byla ci-
helna. Poklesy terénu jsou pozůstatkem důlních děl. Této oblasti se říka-
lo i Zegumnie, protože se nacházela za stodolami, z nichž každá měla 
zpevněné humno (pol. gumno), kde se cepy mlátilo obilí. Na západě 
máme Wymoly - terény vzniklé vyplavením (pol. wymulenie) zeminy. 
Miedonia leží u výjezdu z města směrem na Opole. U silnice do Brzeź-
nice jsou vidět svahy - pozůstatek po dávných zákrutách kdysi zde me-
andrující Odry.
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Občanská vybavenost

Všechny městské části patří k farnosti sv. Miku-
láše. Všechny mají také jednu školu – Integrova-
nou školu všeobecně vzdělávací sportovního mi-
strovství Jana Kusocińského, jejímž zřizovatelem 
je Vojvodství. Toto zařízení založené v 70. letech 
20 stol. vzdělává do dnešního dne skvělé lehké 
atlety, plavce a  sportovce v jiných disciplínách. 
Mezi žáky a absolventy je řada mistrů Polska, me-
dailistů z mistrovství Evropy a světa a také olym-
pioniků. Působí zde základní škola č. 8, sportovní 
gimnazjum (třídy 7-9) a školy středoškolské úro-
vně, včetně internátu. Na ul. Kozielska je městská 
mateřská škola, která prošla celkovou rekonstruk-
cí a modernizací. Ve Staré Wsi je i středisko polské 
kultury, polský národní dům Strzecha s bohatou 
100letou tradicí. Dále je tu moderní nemocnice s 
odbornými ambulancemi a  ředitelství Slezského 
oddělení pohraniční policie. V této městské části 
působí i  milovníkům sladkostí známé cukráren-
ské závody Mieszko S.A. V Proszowci je moderní 
městská čistírna odpadních vod. Od roku 1991 v 
Miedoni působí diecézní formační dům s kaplí. 
Objekt ročně využívá cca 2000 osob. U  něj stojí 
Dům samotné matky s dítětem Maja. Miedonia 
má vlastní SDH se zbrojnicí, která díky snaze 
města prošla rekonstrukcí.

Komunální infrastruktura

Městské části jsou napojené na kanalizaci a  vo-
dovodní řád. Pro území zahrnuté do územního 
plánu je dominantním určením výstavba rodin-
ných domků a  zemědělská půda. Dále se jedná 
o veřejné služby a drobný obchod a řemeslo. Kro-
mě toho lze zástavbu mimo hranice plánu rozvíjet 
na základě územních rozhodnutí na principu „do-
brého sousedství”.

Přírodní a kulturní bohatství

Milovníky historie zajisté zaujme novogotic-
ký chrám sv. Mikuláše, piety na hřbitově na ul. 
Głubczycka nebo hraniční věž na ul. Starowiej-
ska -  postavená Němci byla kdysi centrem fa-
šistické indoktrinace, a  dnes místem výroby 
světoznámých cukrovinek. Na ul. Starowiejska se 

nachází i starý již neprovozovaný protestantský hřbitov s kaplí a obe-
liskem připomínajícím luteránské vojáky z  Ratiboře, kteří zahynuli 
na frontách 1. světové války. Na ul. Fojcika je tzv. místo tiché zele-
ně – dávný židovský hřbitov. Ze Staré Wsi doporučujeme výlet na 
kole směrem na Brzeźnici a Łubowice, rodiště básníka Josepha von 
Eichendorffa. Zajímavá je i trasa po ul. Cegielniana. Uvidíte zde pole 
pěstování zeleniny – již dlouhou dobu základní zdroj příjmů místních 
obyvatel. Směrem na Łubowice na pravé straně zahlédneme povodí 
Odry, na mnoha místech pozůstatky dávných meandrů, a na hranici 
Miedoně a Brzeźnice krásný výhled na Ratiboř v údolí.

Investiční záměry

V následujících letech můžeme počítat s pokračováním rekonstrukcí 
obecních komunikací, včetně vnitřních usnadňujících dopravu mezi 
rodinnými domky a na územích, kde jsou pozemky pro výstavbu ro-
dinných domků.

Dopravní spojení

Dopravní osu vytyčuje kruhová křižovat-
ka Solidarności, kterou vede vojvodská 
silnice č. 45 z  Chałupek na Opole a  vo-
jvodská silnice č. 416 Ratiboř-Kietrz-
-Głubczyce. V městské části jezdí městská 
doprava provozována podnikem Przed-
siębiorstwo Komunalne a  dálkové auto-
busy PKS.
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Historie

Ocice jsou datovány do 13. století. Byla zde samo-
statná osada rozdělená mezi dvě farnosti – v Cy-
przanowě v dnešní obci Pietrowice Wielkie a na 
Staré Wsi, dnes části Ratiboře. Od roku 1946 sa-
mostatná farnost. Ocice Zamek byly připojeny k 
Ratiboři v r. 1927, Ocice Górne až v r. 1977. Na 
kopci na ul. Chłopska se nachází dřevěná stavba 
v modernistickém stylu postavená podle projektu 
významného architekta Konrada Wachsmanna, 
dnes Slezská geofyzická observatoř Polské aka-
demie věd. Zakladatelem této výzkumné stanice 
- Hornoslezské státní vědecké observatoře země 
(Oberschlesische Erdwissenschaftliche Lande-
swarte) - byl ve 20. letech 20. stol. známý vědec 
prof. dr Carl Mainka.

Topografie

Nestarší obyvatelé Ocic rozlišují čtyři části: Oci-
ce Górne – terény podél konce ul. Wiejska, u ul. 
Zbożowa a okolí; Ocice Nowe asi necelý kilometr 
na jihozápad od Ocice Górne, s panským statkem 
a  okolní zástavbou; Ocice Średnie jihovýchodně 
od Ocice Górne, dávný panský statek s hospo-
dářskými budovami, dnes terény naproti kostela 
sv. Josefa na ul. Gdańska a  Ocice Dolne, bytové 
sídliště pro služebnictvo statku, na severovýchod 
od statku. Ocice Dolne a  Średnie jsou společně 
nazývány Ocice Zamek.

Občanská vybavenost

V Ocicích je Integrovaná mateřská a  základní 
škola č. 2 (ZŠ třídy 1-6). Objekt byl před pár 
lety celkově rekonstruován. Byla dostavěna 
tělocvična. U  školy působí veřejně-školní po-
bočka č. 3 Městské a okresní veřejné knihovny 

Ocice

Žijte v Ratiboři

Městská část na jihu města, 
u výjezdové silnice směrem na 
Opavu, se již několik desítek let 
rozrůstá díky výstavbě rodinných 
domů. Lze říci, že v Ratiboři je 
móda na Ocice, protože zde je jak 
zajímavá krajina, tak i dobře rozvi-
nutá infrastruktura.

v Ratiboři. Žáci tříd 7-9 dojíždějí do Gimnazjum č. 3 Augustyna 
Weltzla na ul. Żorska. 

Komunální infrastruktura

V této městské části jsou všechny inženýrské sítě – vodovod a sanitár-
ní kanalizace. Je zde i dobrá síť vnitrosídlištních komunikací. V letech 
2008-2010 byla v rámci projektu spolufinancovaného EU „Hospodaře-
ní s odpadními vodami města Ratiboř” postavena kanalizace a zároveň 
byly opraveny i četné příjezdové komunikace. Místní územní plán pro 
Ocice zahrnuje území mezi ul. Opawska a  Ocicka a  také u  ul. Bole-
sława Leśmiana a Ocice Górne. V plánu je většina pozemků určená k 
rodinné bytové zástavbě, na zemědělské pozemky a prostranství upra-
vené zeleně a  zahrádkářské kolonie. Lze uvést i pozemky určené pro 
veřejné služby a drobný obchod a řemeslo. V prostoru ul. Nowy Zamek 
a Wiejska jsou průmyslové pozemky. Terény určené k obsluze výrob-
ních zemědělských statků se nachází v okolí ul. Gdańska a Bolesława 
Leśmiana. Na prodloužení ul. Węgierska a Czeska je velká rezerva te-
rénů určených pro rodinnou bytovou zástavbu.

Přírodní a kulturní bohatství

Ocice je typická městská část s rodinnými domky, ležící v zajímavé 
kopcovité krajině, obklopená z východu zahrádkářskou kolonií, z jihu 
a západu obdělávanými poli, kterými vedou cyklostezky. Z památek je 
pozoruhodný kostel z r. 1938 postavený podle projektu architekta Fe-
likse Hinssena, s jednou lodí, orientovaný, modernistický – tvz. He-

Dopravní spojení

Investoři, kteří volí Ocice pro výstavbu rodinného domu, zdůra-
zňují dobrou dopravní obslužnost, a to jak z centra města přes ulice 
Ocicka a Opawska, tak i po vojvodské silnici č. 919 Ratiboř-Pietra-
szyn-Opava a - vojvodskou silnicí 919 a ul. Ocickou – se silnicí I. 
třídy č. 45 Opole-Chałupki, a také vojvodskou silnicí č. 416 Rati-
boř-Kietrz-Głubczyce. V Ocicích jezdí městská doprava provozo-
vána podnikem Przedsiębiorstwo Komunalne a dálkové autobusy 
PKS.
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imatstil, charakteristický pro kostely stavěné v 
době III. Říše. Na čelní fasádě je mozaika z r. 1943 
s podobiznou Krista Dobrého Pastýře, podle pro-
jektu Egberta Lammerse, dílo berlínské firmy Au-
gusta Wagnera.

Investiční záměry

Souvisejí zejména s vytyčováním a vybavováním 
nových pozemků pro výstavbu rodinných domků.



Městský úřad Ratiboř
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
tel. 32 755 06 00
fax 32 755 07 25
e-mail: boi@um.raciborz.pl
www.raciborz.pl

Středisko hospodářské spolupráce
ul. Stefana Batorego 7
47-400 Racibórz
tel. 32 755 07 04
e-mail: promocja@um.raciborz.pl 
 
Městská správa budov
ul. Stefana Batorego 8 
47-400 Racibórz
tel. 32 415 29 16
fax 32 415 49 47
e-mail: sekretariat@mzbraciborz.pl 

Oddělení geodezie a referát katastru nemovitostí 
a numerické mapy
Starostwa Powiatowego w Raciborzu
Plac Okrzei 4 
47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 356,
fax 32 45 97 360,
e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl
www.powiatraciborski.pl

Okresní inspektorát stavebního dozoru
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 32 419 04 66
fax 32 419 04 66 
e-mail: pinbraciborz@interia.pl 

Tauron Dystrybucja S.A. Pobočka Ratiboř 
tel. 32 303 80 69
fax 32 303 79 33
e-mail: kornelia.bielecka@tauron-dystrybucja.pl

Finanční úřad Ratiboř
ul. Drzymały 32
47-400 Racibórz
tel. 32 415 42 11
fax 32 415 20 47
e-mail: us2425@sl.mofnet.gov.pl

Správa sociálního zabezpečení
ul. Łąkowa 28
47-400 Racibórz
tel. 32 415 23 85
fax 32 415 04 47
www.zus.pl

Podnik vodovodů a kanalizací s.r.o.
ul. 1-go Maja 8
47-400 Racibórz
tel./fax 32 415 24 18
e-mail: wodociagi@zwik-rac.com.pl
www.zwik-rac.com.pl 

Plynárenská společnost PGNiG
Górnośląski Oddział Handlowy BOK w Raciborzu
ul. Piaskowa 6
47-400 Racibórz
tel. 32 391 23 03

Ratibořská hospodářská komora
ul. Stefana Batorego 7
47-400 Racibórz
tel. 32 415 51 89
fax 32 415 51 89 
e-mail: rig@raciborz.com.pl
www.rig.raciborz.com.pl

Cech různých řemesel
ul. Kilińskiego 2 
47-400 Racibórz
tel/fax 32 415 29 31
e-mail: cech@cechraciborz.com.pl
www.cechraciborz.com.pl

Sdružení slezských zaměstnavatelů
ul. Stefana Batorego 7
47-400 Racibórz
tel. 32 415 27 64 

Ratibořský místní fond
ul. Rzeźnicza 8
47-400 Racibórz
tel/fax 32 418 15 93
e-mail: fl@pro.onet.pl
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Kontakt
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