
Ruda to świetnie zagospodarowana dla turystyki 
kajakowej rzeka. W jej spławnym 25-kilometrowym 
odcinku, od Rybnika Stodół do ujścia do Odry,  
wyznaczony został szlak kajakowy, w którym wyod-
rębnić można trzy wyraźne odcinki, przeznaczone 
dla kajakarzy o różnych umiejętnościach. 

I odcinek – od Rybnika Stodół do Rud (7,5 km), 
najpopularniejszy, rekomendowany dla wszystkich 
kajakarzy, również tych początkujących. Na od-
cinku tym można płynąć nawet z małymi dziećmi, 
gdyż rzeka jest płytka i spokojna, a przy tym pięknie 
meandruje po zielonych terenach Parku Krajobra-
zowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich. Wielką atrakcją tego odcinka jest odre-
staurowany Pocysterski Zespół Pałacowo-Parko-
wy w Rudach, który znajduje się tuż obok miejsca 
zakończenia spływu kajakowego oraz Zabytkowa 
Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach, organizująca 
turystyczne przejażdżki „ciuchcią” z wagonikami.  
Ze względu na wyróżniającą się atrakcyjność tego 
odcinka jest on najczęściej wybierany na organiza-
cję spływów kajakowych.

II odcinek – od Elektrowni Wodnej Brantolka  
w Rudach do Kuźni Raciborskiej (9,8 km). Ten frag-
ment rzeki jest bardziej wymagający, ze wzglę-
du na liczne zwałki i brak dogodnych miejsc przystankowych. To odcinek urzekającej dzikością rzeki Rudy,  
który ciągnie się aż do pierwszych zabudowań w Kuźni Raciborskiej, gdzie większość spływów znajdu-
je swoją metę. Ze względu na liczne przeszkody, ten fragment szlaku zalecany jest kajakarzom wytrwałym  
i doświadczonym. 

III odcinek – od Kuźni Raciborskiej do ujścia Rudy do Odry w miejscowości Turze (7,2 km). Na tym odcin-
ku spływ jest już bardzo trudny i uciążliwy. Wzdłuż rzeki, otoczonej wałami, nie ma w zasadzie miejsc  
umożliwiających przystanek, za to w kilku punktach napotkamy niełatwe do pokonania progi wodne  
i trudne przenoski. Ten ostatni odcinek szlaku kajakowego rzeki Rudy jest możliwy do spływania tylko  
dla bardzo doświadczonych kajakarzy i nie jest rekomendowany na spływy rodzinne. 

RUDA - CHARAKTERYSTYKA RZEKI

Na szlaku kajakowym rz. Rudy, fot. M. Giba, Kraina Górnej Odry

WYBRANE ATRAKCJE I MIEJSCOWOŚCI 

RYBNIK – największe miasto Krainy Górnej Odry, powstałe w miejscu dawnej osady rybackiej, której mia-
sto zawdzięcza swoją nazwę oraz herb. Wprawdzie historyczne centrum Rybnika, z pięknym zabytkowym 
rynkiem, jest położone poza szlakiem kajakowym, warto jednak pospacerować po mieście pełnym za-
bytków architektury oraz zwiedzić Zabytkową Kopalnię Ignacy, wyjątkowy obiekt na Szlaku Zabytków 
Techniki, świadectwo górniczej przeszłości miasta. Na północno-wschodnich obrzeżach miasta znajduje 
się rekreacyjne zaplecze mieszkańców Rybnika – Zalew Rybnicki – raj dla wędkarzy i żeglarzy. Sezon że-
glarski trwa tu najdłużej w Polsce, dzięki wysokiej temperaturze wody, nie spadającej nawet zimą poniżej 
15 °C, co jest zasługą tego, że wody z zalewu chłodzą turbiny pobliskiej elektrowni. Tuż za zaporą zbiornika 
rybnickiego, zaczyna się szlak kajakowy na rzece Rudzie.

SZLAKI KAJAKOWE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – RUDA
Odcinek: Rybnik Stodoły – Turze (25,2 km)

SCHEMAT SZLAKU KAJAKOWEGO

PROPONOWANE ETAPY SPŁYWÓW

KAJAK WYPOŻYCZYSZ TUTAJ

     Trudność szlaku kajakowego
Szybkość nurtu, ilość naturalnych 
przeszkód w nurcie, takich jak 
kamienie, zwalone drzewa.

szlak łatwy
szlak średnio trudny
szlak trudny

    Uciążliwość szlaku kajakowego
Ilość przeszkód (jazy, progi wodne  
i elektrownie, młyny) wymagających 
przenosek.

szlak nieuciążliwy
szlak średnio uciążliwy
szlak uciążliwy

       Atrakcyjność szlaku kajakowego
Walory krajobrazowe, przyrodnicze, 
kulturowe rzeki i terenu przez który 
prowadzi szlak.

szlak średnio atrakcyjny
szlak atrakcyjny
szlak bardzo atrakcyjny

• Aktywni Team, tel. 692 458 188, aktywni@aktywni.net.pl

• Bonaventura, tel. 600 344 978, bonaventuramm@gmail.com

• Kajakomania.pl, tel. 601 563 841, info@kajakomania.pl

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu, tel. 32 415 37 17,  osir.raciborz@wp.pl

• Pagajos.pl, tel. 577 743 410, pagajos.pl@gmail.com 

• Śląskie Kajaki, tel. 531 238 750, slaskie.kajaki@gmail.com

• Spływy kajakowe Pietrzyk, tel. 502 527 333, nauka.plywania.pietrzyk@gmail.com

Rybnik Stodoły – Rudy   (7,5 km)

Rybnik Paproć – Ruda Kozielska     (7,7 km) 

Rudy EW Brantolka – Kuźnia Raciborska    (9,8 km) 

Kuźnia Raciborska – Turze      (7,2 km)                              

Rybnik-Stodoły – ul. Stalowa
Początek szlaku kajakowego

Rudy – Przystań Aktywni II

Rudy EW Brantolka

Ruda Kozielska

Kuźnia Raciborska

Turze
Koniec szlaku kajakowego

Rybnik-Stodoły – Przystań Aktywni I

Rybnik Paproć

* Podany czas przepłynięcia danego odcinka szlaku jest szacunkowy. Faktyczny czas spływu jest uzależniony jest m.in. 
od warunków pogodowych, poziomu wody, umiejętności kajakarskich oraz wytrzymałości uczestników spływu. 
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Rudy – Park Cystersów

7,2 km
1,5–2 h *

7,8 km
3–5 h *

2,0 km
40 min.–1 h *

0,7 km
20–30 min. *

1,3 km
30–40 min. *

3,7 km
1,5–2 h *

2 km
40 min.–1 h *

0,5 km
20–30 min. *

Odra →

ZALEW RYBNICKI – zwany także Jeziorem Ryb-
nickim, to zbiornik wodny, który powstał w wyniku 
spiętrzenia wód rzeki Rudy przez zaporę, na potrze-
by pobliskiej elektrowni węglowej Rybnik. Woda 
ze zbiornika używana jest do chłodzenia turbin,   
a następnie zostaje z powrotem wypompowana 
do zalewu. Dzięki temu, że zalew jest stale zasilany 
przez strugi ciepłej wody nie zamarza on w zimie, 
natomiast od kwietnia do października temperatura 
nie spada w nim poniżej 15 stopni. Te warunki mikro-
klimatyczne sprawiają, że zimuje tu wiele gatunków 
ptaków, a sezon sportów wodnych trwa tu najdłużej 
w kraju! Zalew Rybnicki jest również bardzo popular-
nym miejscem dla wędkarzy.

GMINA KUŹNIA RACIBORSKA – jest prawie w całości położona na terenie Parku Krajobrazowego Cyster-
skie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Tereny leśne w gminie stanowią 70% jej powierzchni, a uro-
kliwie meandrująca rzeka Ruda wyznacza oś gminy. Gmina ma wybitne warunki dla turystyki kajakowej.  
Na jej terenie krzyżują się  szlaki kajakowe rzek Ruda i Odra, które łączą się ze sobą w miejscowości Turze,  
gdzie Ruda uchodzi do Odry. Najważniejsze atrakcje turystyczne gminy mieszczą się w Rudach  
(m.in.: Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy, Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej, Park Linowy  
„Stacyjkowo Rudy”), ale po rozległych obszarach leśnych są poprowadzone liczne szlaki piesze, rowe-
rowe i dydaktyczne, prowadzące do wielu interesujących turystycznie miejsc na mapie gminy. Cieka-
wą ofertę dla turystów posiada położona w Kuźni Raciborskiej  Zagroda Edukacyjna „Kuźnia u Kowola”,  
organizująca  zajęcia z dziedziny ekologii, zdrowego trybu życia, teatru, historii i survivalu.

PARK KRAJOBRAZOWY CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH – rozległe tereny 
leśne z licznymi wodnymi akwenami. Obfitość wód na tych terenach przyczyniła się do znacznego zróżnico-
wania miejscowej flory i fauny oraz miała znaczenie dla gospodarki rozwijanej na tych terenach przez cyster-
sów - pracowitych zakonników, którzy zakładali stawy i prowadzili na szeroką skalę hodowlę ryb, budowali 
liczne młyny wodne, drogi, mosty itp. Są to do dziś widoczne w krajobrazie ślady kilkusetletniej obecności 
cystersów na tym terenie. Liczne akweny wodne stały się miejscem siedliskowym wielu gatunków zwierząt  
i roślin, a dziś są objęte ochroną przyrodniczą i krajobrazową. Są to miedzy innymi rezerwat leśno-sta-
wowy „Łężczok”, stawy „Wielikąt”,  tzw. Pojezierze Palowickie, a także ogród botaniczny Arboretum 
Bramy Morawskiej w Raciborzu. Najważniejszym świadectwem kulturowej spuścizny cystersów, jest  
Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach wraz z otaczającym go parkiem. Wszystkie te miejsca są  
świetnie skomunikowane turystycznie siecią licznych tras pieszych i rowerowych.  

OZNAKOWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO

Rynek miejski w Rybniku, fot. M. Giba, Kraina Górnej Odry

Zalew Rybnicki, fot. M. Giba, Kraina Górnej Odry

Spływ kajakowy rz. Rudą, fot. T. Renk Rowerem przez Lasy Rudzkie,  fot. M. Giba, Kraina Górnej Odry

RUDY – urocza miejscowość z pięknym parkiem, gotycko-barokowym kościołem pocysterskim i zespołem 
klasztorno-pałacowym. To ulubione miejsce spędzania wolnego czasu mieszkańców okolicznych miejsco-
wości oraz turystów. Sprzyjają temu nie tylko wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, ale również 
liczne ścieżki piesze i edukacyjne, świetna infrastruktura rowerowa, a także kajakowa, gdyż do Rud można 
przypłynąć również kajakiem. Rudy otaczają wspaniałe lasy, będące pozostałością dawnej puszczy śląskiej, 
po których została poprowadzona 35-kilometrowa pętla rowerowa Lasy Rudzkie. 

Na rowerowej ścieżce, Rudy, fot. M. Giba, Kraina Górnej Odry

Rudy, Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy, fot. www.opengroup.com.pl

Pojezierze Palowickie, fot. M Giba, Kraina Górnej Odry

Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach, fot. M. Giba, Kraina Górnej Odry

SKALA 1:45 000

POCYSTERSKI ZESPÓŁ KLASZTORNO-PAŁACOWY W RUDACH – poddana gruntownej rewitalizacji daw-
na siedziba cystersów, zarządzających przez kilka wieków okolicą, dziś zachwyca pięknie odnowionymi  
budynkami i świetnie zagospodarowanym parkiem. W odrestaurowanych murach dawnego klasztoru  
mieści się m.in. ośrodek edukacyjny z restauracją i hotelem. 

ZABYTKOWA STACJA KOLEI WĄSKOTOROWEJ W RUDACH – półmetkowa stacja dawnej kolei wąsko-
torowej pomiędzy Gliwicami a Raciborzem, pierwotnie liczącej 52 km, zagospodarowana obecnie jako  
atrakcja turystyczna. Stację można zwiedzać z przewodnikiem i skorzystać z turystycznej przejażdżki  
drezyną albo pociągiem na trasie Rudy-Rybnik Stodoły-Rudy (ok. 35 min. w dwie strony) oraz  
Rudy-Stanica-Rudy (ok. 45 min. w dwie strony). Przy stacji funkcjonuje park linowy „Stacyjkowo Rudy”  
oraz zaaranżowane w wagonie kolejowym bistro „Peron 2”.


