Turistické zajímavosti
Opolské Slezsko (oblast kolem krajského
města Opole) je atraktivním regionem
pro každého turistu a milovníka výletů.
Již v dávné minulosti se zde díky zeměpisné
poloze křížily cesty a obchodní stezky.
Z historických důvodů se jednalo o region
otevřený migraci a kolonizaci, často
poskytoval azyl pronásledovaným kvůli
náboženskému vyznání. V důsledku toho se
opolské Slezsko stalo územím, kde se mísily
různé kultury, zejména polská, německá
a česká. Stopy těchto kultur a jejich přeměn
nacházíme ve stavebnictví, řemeslech
a folklóru. Kulturní dědictví opolského
Slezska tvoří bohatství architektury, lidové
kultury a přírody. Poklady hmotné kultury
– zámky, chrámy (včetně dřevěných
kostelíků), boží muka, pomníky, technické
památky – souvisí často úzce se světem
přírody. Kolem zámků byly totiž zakládány
parky, zahrady, arboreta, obory a chovné
rybníky. Kostely a boží muka doprovázejí
medonosné lípy, nyní chráněné jako přírodní
památky. Sochy sv. Jana Nepomuckého
se objevovaly na mostech, kolem toků,
na rozcestích. Kromě impozantního množství
historických památek disponuje opolská
část Slezska také místy s výjimečnými
přírodními hodnotami. V tomto ohledu patří
k nejcennějším regionům Polska. Vyskytuje
se zde řada vzácných nebo ohrožených
druhů rostlin a zvířat, naleziště zkamenělin,
zajímavé formy neživé přírody, např. řeky
romanticky meandrující ve svých přirozených
korytech, prameny, jeskyně a bludné
balvany. Z přírodovědného hlediska jsou
nejcennější plochy a objekty chráněny
různou formou právní ochrany jako chráněné
krajinné oblasti a přírodní rezervace.
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Moszna

.............................. Hrady a zámky
Opolské Slezsko je regionem s řadou rezidencí různého typu, počínaje gotickými obranných hrady přes
barokní paláce až po malé usedlosti z 19. století. Je jich celkem více než sto šedesát. Představují cenné
památky materiální kultury a jsou důkazem okázalosti dřívějších dob.

Opole

Piastovská věž – symbol Opole – nachází se na ostrově
Pasieka v části nazývané Ostrůvek (Ostrówek),
v místech, kde byla kdysi raně středověká osada.
Jediný pozůstatek dřívějšího knížecího hradu
z počátku 13. století, zbořeného v letech 1928–1930.
Válcovitá pětatřicetimetrová, masivní, zděná, gotická
věž (donjon) z konce 13. století. Přízemní místnosti
klenuté, schody částečně zapuštěné ve zdi. Špice věže
upravená v roce 1934 do podoby štíhlé jehlice z roku
1962 s novodobou větrnou korouhvičkou ve tvaru
piastovského orla vyrobenou opolským umělcem
Marianem Nowakem.

Brzeg

Současný, přestavěný, renesanční palácový komplex
zahrnující zámek, vstupní objekt s bránou, gotickou
kapli svaté Hedviky, pozůstatky gotických hradeb,
zahrady, zbytky opevnění. Trojkřídlý zámek na velkém
čtyřbokém půdorysu s vnitřním nádvořím s loubím.
V průčelí vstupní objekt nejcennější část zámku,
bohatě zdobená renesanční architektonickosochařskou výzdobou z poloviny 16. století.
V současné době sídlí v zámku Muzeum slezských
Piastovců.

Prószków

Rodové sídlo Prószkowských, renesanční zámek
postavený v roce 1563 ve spolupráci s italskými
architekty, přestavěný barokně v letech 1677–1683.
Čtyřkřídlý s čtvercovým nádvořím, nárožními bastiony
a dvěma věžemi v čele. Dochovány renesanční detaily
z roku 1563, například portály. Barokní výzdoba
interiéru (17. 18. století) s bohatou štukovou výzdobou
v Rytířském sálu a v kapli. Na nádvoří kašna z 18.
století. Přírodní park anglického typu byl kolem zámku
založen na přelomu 18. a 19. století.
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Jedna z nejmladších rezidenčních
staveb ve Slezsku, architektonický
kolos (63 tis. m³ prostor, 7 tis. m²
rozlohy, 360 místností, 99 věžiček).
Eklektická stavba s neogotickými
a neorenesančními prvky. V současné
době centrum terapie neuróz.
V létě místo hudebního svátku
kvetoucích azalek.

Kopice

Palác přestavěný a rozšířený
v druhé polovině 19. století
s monumentálním tříkřídlým
novogotickým uspořádáním.
Zničen během požáru v roce 1958,
nyní ruina. Romantickou rezidenci
rodu Schaffgotschů lemují ze tří stran
rybníky s mostem, kdysi se sochou
sv. Krištofa (nyní umístěnou v Opoli
v areálu univerzity). V sousedství
hospodářská stavení a anglický park.

Żyrowa

Raně barokní rezidence, více než 200
let v rukou slezského rodu Gaschinů,
rozšířená v 18. století a na přelomu
19. a 20. století., vícekřídlá se
dvěma čtvercovými vnitřními
nádvořími. V průčelí vjezdová brána
s čtyřhrannou věží v ose, v nárožích
bašty s barokními kopulemi. V okolí
rozlehlý park.

Głogówek

Zámecký areál tvořený třemi
křídly horním a dolním zámkem
s vnitřním nádvořím, postavený
na místě gotického hradu
opolských Piastovců na konci 13.
století. Rezidence Oppersdorffů
(1561–1945). Budovaná v několika
etapách od renesance (horní zámek)
do doby baroka (dolní zámek),
přestavěná barokně (kaple s
malbami F. A. Sebastiniho). Zámek
restaurován v padesátých letech
20. století, vyžaduje opravu. V okolí
rozlehlý anglický park.
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Tułowice

Kamień Śląski

Dąbrowa

Nysa

Zámek z 18. a 19. století, původně
klasicistní, přestavěný a rozšířený
na konci 19. století v novorenesančním
stylu. Uspořádání jednopatrové
ve tvaru písmene U, se sloupovím
a věží zdůrazňující hlavní vstup. Těleso
zámku s vysokými střechami a se dvěma
nárožními baštami. Před zámkem
rozsáhlá terasa se schody vedoucími
do parku. V současné době sídlo
Středního lesnického učiliště.

Pozdně renesanční zámek z počátku
17. století, přestavěný a rozšířený
v novorenesančním slohu. Původní část
– patrová čtyřkřídlá stavba s čtvercovým
nádvořím uprostřed, s věží nad vstupní
bránou uprostřed průčelí. Hlavní portál, štíty
a průčelí ze strany nádvoří novorenesanční
z konce 19. století. Na stěnách zachované
fragmenty sgrafitové výzdoby z 1. poloviny
17. století. Park kolem zámku založen
v 17. století., v 19. století upraven na park
anglického typu.

Pozdně barokní zámek z přelomu
17. a 18. století, sídlo několika
šlechtických slezských rodů.
V současnosti Centrum kultury
a vzdělávání teologické fakulty Opolské
univerzity. V devadesátých letech
20. století obnoven a využíván. Díky
svatostánku sv. Jacka je také poutním
místem. V sousedství anglický park
a v dřívějších hospodářských staveních
(přestavěných a modernizovaných)
sanatorium Sebastianeum Silesiacum.

Bývalý palác vratislavských biskupů,
nyní Městské muzeum – okázalá stavba
ve stylu italského baroka, čtyřkřídlá
s vnitřním nádvořím s bohatou
architektonickou výzdobou fasády
a interiérů. Na fasádách nádvoří tři
malované sluneční hodiny z let 1708
a 1710. Po válce obnoven v letech
1963–1984 a uzpůsoben pro muzejní
využití.

Namysłów
Niemodlin

Zámek situován na konci hlavní ulice
města (kdysi tržiště). Kdysi sídlo opolských
knížat, původně gotická stavba, později
v českých rukou, přestavěné v období
pozdní renesance a baroka. Současný
tvar čtyřkřídlé stavby s vysokou střechou
s arkádovým nádvořím a věžemi na
nárožích pochází z 18. století. Nad
hlavním vchodem věž s barokní helmicí.

Krapkowice

Palác postaven v roce 1678 v místě
dřívějšího hradu, přestavěný po požáru
v roce 1772. Situován nad řekou
Osoblahou s terasami zpevněnými
zdmi. Současný barokní palác postrádá
v důsledku přestaveb typické vlastnosti
slohu. Patrový, čtyřkřídlý, s nádvořím
lemovaným loubím. V blízkosti gotický
kostel sv. Mikuláše s masivní věží
v průčelí.
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Zámek je situován na návrší, původně
obklopen vodním příkopem, vestavěn
do obranných hradeb města. Gotický,
tříkřídlý. V severním křídle (asi 1360)
dochovaná gotická okna a loubí.
Západní křídlo, dostavěné po roce
1533, jižní barokní dostavěné v roce
1771 z materiálu získaného rozebráním
středověkých zdí. Na nádvoří kamenná
pozdně renesanční studna (kolem roku
1600).

Rogów Opolski

Zámek postavený počátkem 17. století
na místě původního obranného hradu
z 14. století. Romanticky situovaný
nad korytem Odry, obklopen parky,
se zbytky obranných hradeb.
Renesančně-klasicistní, částečně
rekonstruovaný se zbytky dřívějších
staveb. V současné době sídlo pobočky
historických sbírek Veřejné knihovny
v Opoli (rukopisy, staré tisky, mapy,
grafika).
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Rysiowice

Palác z konce 19. století eklektického
vzhledu s prvky novoromantickými,
novogotickými a novorenesančními.
Čtyřboké, jednopatrové uspořádání
s nevelkým vnitřním nádvořím.
Vysoké, strmé střechy s bohatě
zdobenými střešními světlíky.
V nároží paláce kruhovitá bašta.
V současné době restaurován
soukromým investorem.

Jędrzejów

Romantický palác z 19. století
s novogotickými anglickými prvky
postavený ve tvaru písmene L. Fasáda
zdobená cimbuřím, ostře lomená
okna, v rozích mnohoúhlé bašty.
Hlavní vstup zvýrazněn masivní
čtyřhrannou věží, v nižší boční části
nárožní kruhová bašta.

Otmuchów

Zámek je situován na návrší, dříve
od města oddělen vodním příkopem
a hradbami. Goticko-renesanční,
s barokními prvky, původně třílodní.
Uvnitř široké, málo vídané, kamenné
schody (tzv. koňské). Na nádvoří
středověká studna (sahající až k úpatí
zámeckého návrší). Zeď uzavírající
nádvoří s gotickou vjezdovou bránou
z 15. století. V okolí rozlehlý krajinný
park.

Biechów

Barokní palác poškozený během
požáru v roce 1854 zcela přestavěn
v letech 1863–1865, v roce 1904
renovován a rozšiřován. V současnosti
novorenesanční. V šedesátých letech
20. století. sídlo vzdělávácí pobočky,
dnes střední zemědělské učiliště.
V sousedství na pahorku novogotická
kaple, hospodářská stavení a rybníky,
přiléhající k rozlehlému anglickému
parku a lesu.
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Parky ..............................
Hrady a zámky v regionu opolského Slezska podléhaly během staletí řadě přeměn. Vždy se však v nejbližším
okolí vyskytovala zeleň. Obranné gotické stavby byly situovány na návrších nebo na soutocích řek. Barokní
palácové uspořádání doprovázely geometrické zahrady francouzského stylu. Architekturu nových stylů, zejména
novogotickou, obklopovaly romantické krajinářské parky v anglickém stylu. Některé rezidence nepřečkaly zvraty
osudů, nádherné parky však zůstaly.

Park v Głogówku

Zajímavý z krajinářského a přírodního hlediska,
dvouúrovňový park v blízkosti zámku, založený
pravděpodobně v 16. století, současnou podobu
získal v polovině 19. století. Patří k nejlépe
zachovaným objektům tohoto typu v regionu.
Můžete zde vidět řadu chráněných stromů
a vzácné, chráněné druhy rostlin. Kmeny stromů
omotává kvetoucí břečťan, v lesním podrostu roste
například prvosenka jarní, plícník tmavý a křivatec
žlutý, vyskytuje se zde mnoho mizejících druhů
mechorostů. V parku se dochovala socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1744.

Park v Dobré

Navržen v polovině 19. století Gustavem Meyerem,
známým zahradním návrhářem. Zajímavým
uspořádáním je využití přírodních podmínek
– řeky s jejím přirozeným záplavovým územím
a lesa se starými porosty. Centrální části parkového
uspořádání tvoří mýtina podél řeky, která tvoří hlavní
krajinnou osu. U parku byl postaven park hotel
ve švýcarském stylu, později přeměněný
na restauraci. Na rybníku v parku bylo možno jezdit
na loďkách. V sousedství byly sklárny o ploše 3,5 ha.
V zaplavovaném území řeky Białky byly vysázeny
azalky a pěnišníky, které zde můžete obdivovat
dodnes.

Park na ostrově Bolko v Opoli

Tvoří přírodní enklávu v centru města, jednu
z nejzajímavějších a nejlépe dochovaných. Zahrnuje
přírodní listnaté lesy, romantické louky, kanály
a rybníky tvořící přírodní a kulturní parkové
uspořádání. Na terase u hlavního vstupu začíná
historická, hlavní pohledová osa parku, která ho
dělí na dvě části. Osa je na konci završena krajinným
uspořádáním tvořeným rybníkem s ostrůvkem
a terasou s objektem kavárny. Vedle rybníku roste
památný dub letní nazývaný piastovským.
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Kostely a kláštery ..............................
Církevní architektura na opolském Slezsku odrážela stylové přeměny probíhající v průběhu staletí, udivující
rozmanitou podobou staveb, bohatstvím architektonických detailů a použitými materiály. Již ve středověku
byly do oblasti pozvány řeholní řády, které svou přítomnost zvěčnily stavbou rozsáhlých klášterních areálů.
Nejčastějšími jsou stavby řádu františkánů například v Opoli, Nyse, Glogowku, Otmuchowě. Pro novověké
období – dobu baroka a protireformace jsou typické kláštery jezuitské, například komplex objektů v Nyse.

Opole
Park v Prószkowě

Jeho začátky sahají do doby Královského pomologického institutu vzniklého v roce 1868. Na ploše parku již
dříve rostly stromy část současných jedinců je značně starší než institut, například duby letní. Stromy a keře byly
získávány z různých klimatických zón například z Evropy, Blízkého Východu, Číny, Indie, obou Amerik, Afriky.
Do roku 1895 bylo v parku vysázeno 900 druhů stromů a keřů; celkový počet jejich odrůd dosahovat několika
tisíc. K nejzajímavějším druhům, které zde můžete i dnes obdivovat patří například tisovec dvouřadý, jedle
obrovská, borovice rumelská, dub pýřitý, dub černý, bělas viržinský, jinan dvoulaločnatý, šácholán zašpičatělý
(jeden z největších v Polsku). Vyskytuje se zde také řada zajímavých druhů bylin, zejména ozdobných, například
ladoňka sibiřská, škornice alpská, talovin zimní, modřenec arménský a v parcích velmi vzácná sasanka Anemone
coronaria.

Katedrála sv. Kříže – gotická
s novogotickými prvky, halové trojlodí
se dvěma věžemi ze západu. Uvnitř
hvězdicová klenba z poloviny 16. století.
K nejcennějším prvkům výzdoby patří
gotický obraz, tzv. Panny Marie opolské
kolem roku 1480 v bočním oltáři,
renesanční náhrobní deska knížete Jana
Dobrého (zemřel v roce 1532) zazděná
do zdi Piastovské kaple, zde také pozdně
gotický triptych typu Sacra Conversatione
z roku 1519 a obraz genealogického stromu
Piastovců, barokní kolem roku 1700, kromě
toho pozdně renesanční manýristická
kazatelna z roku 1653 a pozdně gotická
křtitelnice z poloviny 15. století s erbem
města.

Opole

Park v Pokoji

Dochovaná barokní francouzská zahrada a anglický park patří k nejcennějších parkům v regionu. Jejich
zakladatelem byl kníže Carl Christian Erdmann, tehdejší majitel obce Pokój. Ve francouzské zahradě se dochoval
například vodní salon (v důsledku stavební katastrofy z něho zůstala rokoková ruina) a litinový odlitek lva.
Autorem sochy je tehdy známý umělec T. Kalide. Ve francouzské zahradě roste nejstarší a největší borovice
vejmutovka v Polsku. Ve vedlejší vesnici Winna Góra se nachází romantický anglický park, zpestřený rybníky,
kanály, tajemnými stavbami a sochami. Na jednom z ostrovů se dochovala svatyně Matyldy s antickou siluetou.
Dochoval se zámeček nazývaný Salon a umělé návrší – Pahorek Minervy.
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Kostel sv. Trojice, nazývaný františkánským,
místo odpočinku opolských knížat. Gotický
s raně gotickými, pozdně renesančními i
barokními prvky. Halové trojlodí lemované
pěti bočními kaplemi, z nichž je nejstarší
kaple sv. Anny z roku 1309 opětovně
uzpůsobena na mauzoleum Piastovců
v letech 1952–1959. Barokizující úprava
interiéru v 17. a 18. století. Věž zvyšována
v roce 1899. V kryptě pod presbytářem
truhly opolských knížat a nejstarší gotická
freska Ukřižování z dvacátých a třicátých let
15. století. Ke kostelu přiléhá klášter řádu
františkánů.

Kostely a kláštery 9

Opole

Kostel Panny Marie Bolestné a sv. Vojtěcha, nazývaný
kostelem Na horce (Na Górce), zbytky základů kláštera
dominikánů. Gotická bazilika s barokním interiérem
a novorománskou fasádou. Výzdoba interiéru bohatá,
pozdně barokně-rokoková asi z poloviny 18. století.,
z cenným gotický triptychem – oltářem typu Čtyř
panen (kolem roku 1400). Bývalý klášter postavený
v 18. století s využitím dochovaných zbytků
předchozího kláštera z první poloviny 17. století.
V roce 1846 přeměn na špitál. V současné době
po úpravách sídlo Opolské univerzity.

Hora sv. Anny

Nysa

Kostel sv. Jakuba a sv. Anežky, nazývaný nyskou
katedrálou – jeden z největších gotických chrámů
v Polsku. Imponující objekt s četnými uměleckými
poklady uvnitř, například cenným souborem náhrobních
sochařských děl (15. –1 8. století). V řadě gotických
bočních kaplí pozdně renesanční a barokní oltáře.
V barokních kaplích štuky a fresky F. A. Schefflera.
Za pozornost stojí zejména hlavní oltář pozdně gotický
a renesanční triptych, socha sv. Anny z roku1500,
křtitelnice z konce 15. století. V těsné blízkosti průčelí
chrámu samostatná stavba pozdně gotické zvonice.

Klášterní areál se zastaveními křížové cesty vybudovaný za přispění šlechtického rodu Gaschinů pro řád františkánů
povolané v roce 1655. Areál tvoří kostel, klášter, arkádové nádvoří nazývané Rajským náměstím, kalvárií,
tj. soborem kaplí na stráních kopce, Lurdské jeskyně a domu pro poutníky. Kostel sv. Anny barokní s gotickými
stopami a moderními doplňky. Bohatá novobarokní výzdoba pořízená po roce 1882. Na klenbách fresky,
na hlavním oltáři socha sv. Anny z 2 poloviny 15. století. U příležitosti pětistého výročí existence poutního místa
byl v roce 1980 chrám povýšen na baziliku minor, v roce 1983 jej navštívil papež Jana Pavel II. Klášter přiléhající
ke kostelu postavený v letech 1733–1749. Lurdská jeskyně se nachází v nedalekém bývalém bazaltovém
kamenolomu, před grotou plocha lemována čtrnácti kaplemi. Kalvárie – soubor asi 40 kaplí roztroušených
na svazích tvořící zastavení křížové cesty. Dům pro poutníky zázemí pro 1000 poutníků.
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Nysa

Brzeg

Brzeg

Paczków

Kostel sv. Petra a Pavla, původně řádu křížovníků.
Jedna z nejvýznamnějších památek pozdního baroka
ve Slezsku postavený v letech 1720–1727. Honosná
budova s krásným průčelím a nádhernými interiéry
s iluzionistickými freskami na klenbách z roku 1730
bratří Schefflerů. Bohatá pozdně barokní výzdoba
s rokokovými a klasicistními prvky. V přímém
sousedství bývalý klášter, kdysi teologická fakulta,
v současné době exerciční dům, katolické lyceum
a nemocnice.

Kostel sv. Kříže na Zámeckém náměstí postavený
jezuity v letech 1734–1739 s průčelím s dvěma věžemi
z roku 1856. Významná památka pozdního baroka
s iluzionistickými freskami na klenbách a stěně
za oltářem pocházejícími z let 1739–1745 autorství
Jana Kubena (obnovenými ke konci devadesátých let
20. století). Bohatá výzdoba, stylově jednotný, rokoková
kolem roku 1750. Renesanční obraz Panny Marie
s Dítětem z období kolem roku 1530. Před kostelem
dvě barokní sochy z roku 1722 – svatý Juda Tadeáš
a svatý Jan Nepomucký.

Kostel sv. Mikuláše – gotický, trojlodní, postavený
v letech 1370–1417 na místě bývalého kostela,
s jednou z nejvyšších chrámových lodí ve Slezsku
(asi třicet metrů). Věže dostavovány v letech
1884–1885. Z válečných škod obnoven v šedesátých
letech 20. století. Z původní, bohaté výzdoby interiéru
se dochovaly měšťanské epitafy (náhrobní nápisy)
počínaje renesančními až po barokní. V presbytáři
gotický triptych z roku 1500, v sakristii cenné gotické
fresky (1418–1428). U kostela začíná naučná stezka
Stezkou středověkých fresek.

Kostel sv. Jana Evangelisty – gotický s renesančními,
barokními a novogotickými prvky obranného
charakteru. Cihlový, na vysokém kamenném soklu.
Postavený v letech 1361–1389 s dostavbou gotické
kaple Panny Marie (nyní Maltitzů) v 1. polovině 15.
století. Západní fasáda s gotický kamenným portálem
z konce 14. století s bohatou sochařskou výzdobou.
Uvnitř různé pozdně gotické klenby z druhé poloviny
15. století.
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Otmuchów

Kostel sv. Mikuláše a sv. Františka Xaverského
– barokní, postavený v letech 1691–1693,
s východním průčelím s dvěma věžemi. Hlavní
portál z kamene a mramoru, věže ukončeny
baňatými barokními helmicemi, nad bočními
vchody nástěnné sluneční hodiny. Bohatá, barokní
architektonická malířská a štukatérská výzdoba se
slohově jednotným vybavením interiéru z konce
17. století s cennými obrazy Michala Willmanna
(tzv. „slezského Rembrandta”) a jeho umělecké
dílny. Kromě toho řada obrazů z 18. a 19. století.
Rovněž gotické a barokní plastiky.

Interiéry kostelů

Interiéry opolských kostelů skrývají nepřeberné poklady duchovní kultury – malířská díla, sochy, výrobky
uměleckých řemesel. O talentu tvůrců a estetických preferencích zakladatelů svědčí nejlépe středověké nástěnné
malby v kostelech kolem Brzegu a Nysy, gotické náhrobky opolských knížat ve františkánském
kostele v Opoli, náhrobky biskupů v nyské katedrále, náhrobek Jiřího III. Oppersdorffa na glogowecké faře,
a také pozdně barokní iluzionistické nástěnné malby v chrámech v Nyse, Brzegu a Glogowku.

Głuchołazy

Kostel sv. Vavřince pozdně barokní s raně gotickým
průčelím s bohatě zdobeným portálem (druhá
polovina 13. století) a vzájemně propojenými
věžemi s novobarokními helmicemi. Výzdoba
interiéru pozdně barokní a rokoková z 18. století.
Je zde řada rokokových bočních oltářů, obraz
Oplakávání podle Van Dycka (dílna M. Willmanna,
17. století), pozdně gotická socha Panny Marie
s Dítětem z období kolem roku 1500, novobarokní
hlavní oltář z roku 1921. Na vnější straně presbytáře
kamenná deska s basreliéfem Ukřižování z přelomu
16. a 17. století.

Czarnowąsy

Bývalý premonstrátský klášterní areál a opatství
založené v roce 1228 opolským knížetem
Kazimírem I. Středověký kostel a klášter byl
obehnán hradbami kolem roku 1600. Opuštěn
během třicetileté války, vypálen švédskými vojsky
v roce 1643. Současný klášter je vybudován nově
v místech středověkého kláštera v roce 1648.
Zahrnuje kostel, klášter a tzv. preláturu obehnanou
částečně zachovaným opevněním. Významné
barokní dílo s okázalostí rezidence a bohatou
architektonickou výzdobou průčelí i interiérů.
Dnes dům s pečovatelskou službou pro
hendikepované pacienty.

Małujowice

Gotický kostel sv. Jakuba Apoštola postavený kolem roku 1309, částečně přestavěný v 16. století, s dochovanou
bohatým gotický kamenickou výzdobou. Na stěnách kůru zbytky renesanční sgrafitové výzdoby. Na všech
stěnách interiéru odkrytá v roce 1865 největší sbírka gotických fresek (tzv. slezský Avignon) vzniklá ve třech
etapách: v roce 1360–1370 na půdě (dílo pražského umělce), v první polovině 15. století v presbytáři (mariánské
a symbolické obrazy), před rokem 1483 na stěnách lodě (rozsáhlý cyklus vyobrazení ze Starého a Nového Zákona
s Posledním soudem – příklad tzv. Biblie Pauperum). Na stropě lodě malby z počátku 16. století.

Jemielnica

Bývalé cisterciácké opatství založené opolským
knížetem Bolkem I. pro cisterciáky (odnož řádu
benediktýnů) přicházejících po roce 1280 z Rud.
Po zrušení konventu v roce 1810 přeměněné
na farní kostel a faru s úřady. Opatství zahrnuje
kostel, klášter a hospodářská stavení se zahradami.
Současná barokní podoba pochází z první poloviny
18. století. Výzdoba interiéru kostela pozdně
barokní (mj. s obrazy M. Willmanna z konce
17. století) a rokoková z 18. století.
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Opole

Kaple sv. Anny nazývaná Piastovskou – nejstarší část františkánského kostela, gotická, postavená kolem
roku 1309 Piastovci jako náhrobní kaple, celkově obnovena a opětovně upravena jako mauzoleum slezských
Piastovců v letech 1952–1959. Uvnitř cenné gotické náhrobky opolských knížat z let 1378–1382 se sochami
zpodobňujícími zemřelé (tumby z roku 1952). Kromě epitafů i náhrobní desky z 16. a 17. století. Výzdoba kaple
oltář, malby na klenbě a portálu – z let 1952–1959. Zbytky gotických nástěnných maleb s figurálními scénami
z druhé poloviny 14. století přenese do ochozů kláštera.

Interiéry kostelů 13

Dřevěné sakrální stavby ..............................
Kromě zděné architektury se region kolem Opole vyznačuje výjimečným množstvím dochovaných venkovských
dřevěných kostelíků. Je jich celkem asi sedmdesát s největším výskytem v severní části vojvodství kolem
Kluczborku, Namyslowa a Olesna, kde jsou propojeny zajímavou naučnou stezkou dřevěného sakrálního
stavebnictví. Často překvapují fantazií tvarů, malbami a řezbářskou výzdobou, ačkoli plnily většinou jen funkci
hřbitovních a votivních kostelů.

Olesno
Hora sv. Anny

Poutní místo na hoře sv. Anny je již více než 500 let centrem uctívání sv. Anny a nejdůležitějším poutním místem
Opolské diecéze a Horního Slezska. V centrálním bodě chrámu, na hlavním oltáři, vzácná gotická socha sv. Anny,
nazývané zde Samotřetí, vyrobená v 2. polovině 15. století v lipovém dřevě, vysoká 66 cm, polychromovaná.
Patří k nejstarším vyobrazením svaté Anny ve Slezsku.

Dřevěný poutní kostel sv. Anny tvořen dvěma
objekty propojenými chodbou pozdně gotickým
kostelem z roku 1518 a barokní hvězdicovou
centrální částí dostavěnou v letech 1668–1670.
Zevnitř starší část a přechod lemovaný zastřešenými
ochozy s vyřezávanými sloupky (v polštině soboty).
Nad lodí dobudována věž. Centrální část obklopena
paprsčitými kaplemi. Bohatá barokní výzdoba
interiérů ze 17. a 18. století.

Czarnowąsy

Kostel sv. Anny postavený v letech 1687–1688,
zvenku lemován krytými ochozy. Interiér uzavřen
stropem. Zcela zničen během požáru 19. 8.
2005. Citlivě obnoven téměř ve tvaru původního
kostela.

Głogówek

Raně barokní mramorový náhrobek Jiřího III. Oppersdorffa z roku 1634 v kapli kostela sv. Bartoloměje.
Barokní Loreta v kostele sv. Františka – věrná kopie Casa Santa v Loretu postavená v letech 1630–1634,
původně mimo kostel. Na stěnách dokonale zachována cenná malířská výzdoba A. Sebastiniho z let 1770–1780.

Brzeg

Barokní kostel Povýšení
svatého kříže, významná
a výjimečná památka díky své
vzácné nástěnné iluzionistické
výzdobě z let 1739–1745
s figurálními scénami
a architektonickým pozadím
od jezuitského mnicha
Jana Kubena na klenbách
a oltářní stěně. Zevrubná
obnova interiéru kostela
provedena v letech 1990–2000
zaměstnanci dílny opolského
restauratéra J. Czajora.
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Baborów

Barokní kostel sv. Josefa, postavený v letech
1700–1702 ve tvaru řeckého kříže. Uvnitř
na klenbách rozsáhlé nástěnné malby
z počátku 18. století se čtyřmi velkými scénami
v ozdobném rámu s rostlinnými motivy.
Velmi bohatá výzdoba, jednotná, barokní
z počátku 18. století.

Kolanowice

Kostel sv. Barbory z roku 1473, dříve klášter
cisterciáků stojící v Opoli na náměstí Wolności
(Svobody), v letech 1811 rozebrán a prodán
obyvatelům Kolanowic. Roubený, s vnějším
zastřešeným ochozem. Parapet sboru a kůru
vyzdoben scénami ze života sv. Barbory (kolem
roku 1700). Hlavní oltář barokní z roku 1680
s obrazem Ukřižování, dva boční oltáře, rovněž
barokní.
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Opole-Bierkowice

Modřínový kostel sv. Kateřiny postavený
v Gręboszowě v roce 1613 evangelíky, později
převzat katolíky. Přenesen do Muzea opolského
venkova v roce 1975. Příklad dřevěné srubové
stavby s vysokou střechou krytou šindelem.
Uvnitř barokní oltář, renesanční kazatelna
vyzdobená malbami a selskými epitafy z 18.
a 19. století z hřbitovní kaple v Ligotě Górní.

Chocianowice

Wierzbica Górna

Kostel sv. Jacka postavený počátkem 18. století,
skeletové konstrukce – jediný svého druhu
v kluczborském okrese. Sálový s příčnou lodí
a čtyřhrannou věží ze západu, krytý šindelem.
Uvnitř pozdně barokní oltář kazatelna, kúr.

Laskowice

Kostel Narození Panny Marie postavený v roce
1662 v pozdně gotickém slohu v místě dřívějšího
kostela. Do roku 1810 pod patronací řádu
křižovníků s červenou hvězdou. Roubený, s věží
na západní straně. Na vnější straně zastřešené
ochozy, vnitřek uzavřen stropem. Pozdně barokní
výzdoba z 18. století. Hlavní oltář z roku 1726
s pozdně gotickým obrazem Panny Marie
s Dítětem z počátku 16. století.

Kostel sv. Vavřince postavený v roce 1686 s věží
od západu. Částečně lemován zastřešeným
ochozem na sloupech (jednoduchý přístřešek
s lavicemi kolem zdí kostela). Uvnitř podél severní
stěny lodě empora tvořící prodloužení kúru,
podepřeného na pěti spirálních sloupech. Barokní
oltář z konce 17. století.

Wędrynia

Kostel sv. Michala Archanděla, který se nádherně
vyjímá na malém návrší, postavený v roce
1614, několikrát obnovován, kompletně v roce
1914 a v roce 1937, kdy byly odkryty nástěnné
malby ze sedmnáctého století. Roubená stavba
s čtyřhrannou věží a helmicí dostavěnou v roce
1730. Interiér uzavřen stropem podepřeným
uprostřed spirálovitým sloupem. Velmi bohatá
a stylově jednotná barokní výzdoba.

Kostel sv. Jana Křtitele postavený na přelomu
17. a 18. století, s věží ze západní strany
dostavěnou v roce 1818, obnovený v roce 1959.
Pozdně barokní výbava interiéru z 18. století
– oltář, kazatelna, zpovědnice, lavice, procesní
dřevěné svícny.

Dobrzeń Wielki

Poutní kostel sv. Rocha postavený v roce 1658
nebo 1671, přestavěný v roce 1752. Lemován
přístřeškem na sloupech. Barokní výzdoba
– oltáře z konce 17. století, kazatelna z počátku
18. století, rokokové varhany z poloviny
18. století, barokní obrazy a sochy z 18. století.

Bierdzany

Kostel sv. Hedviky postavený v roce 1711,
zásadně rekonstruován kolem roku 1930
s doplněním baňaté helmice na věž. Jeden
ze dvou kostelů nacházejících se v opolském
vojvodství s věží tohoto typu, se zvláštním
prostorem pro zvony. V roce 1961 byly během
restaurování objeveny na vnitřních stěnách
figurální malby se scénami ze Starého
a Nového Zákona. Výzdoba a výbava interiéru
bohatá, barokní.
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Michalice

Lasowice Małe

Kostel Nanebevstoupení Panny Marie postavený
v roce 1688, s věží situovanou na západní části.
Výzdoba interiéru bohatá, barokní, pocházející
ze 17. a 18. století: hlavní oltář z počátku
18. století, levý boční oltář z poloviny 17. století
s gotickou sochou sv. Jakuba Staršího (druhá
polovina 14. století), pravý boční oltář
ze 17. století s obrazem Panny Marie s Dítětem.

Lasowice Wielkie

Kostel Všech svatých z roku 1599 s věží
na západní straně a zděnou sakristií orientovanou
severně (rok 1905). Na severní straně lodě
lemován částečně nízkými zastřešenými ochozy
na sloupcích. Kazatelna se sochami Krista
na baldachýnu z počátku 18. století. Křtitelnice
z 18. století, barokní sochy sv. Jana Nepomuckého
a sv. Ignáce ze 17. století. V presbytáři okno
zasklené jednotlivými sklíčky stejného tvaru
s kovářskou mříží.
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Otmuchów

.............................. Radnice
Radnice tvoří nedělitelnou součást starých měst. Stávaly ve středu měst, na náměstích, byly středisky
hospodářského života i sídly městských samospráv – společenského života. Potvrzovaly samostatnost a význam
měst. Radnice v oblasti opolského Slezska odrážejí svou architekturou stylové změny jednotlivých dějinných
období.

Renesanční radnice s čtyřhrannou
věží postavenou v roce 1538,
s věží dobudovanou v roce 1605
často obnovovaná po válečném
poškození. Na fasádě sgrafita
z roku 1933 (provedená podle
výzdoby renesanční věže).
Na nároží radnice zajímavé
sluneční Paracelsovy hodiny
z roku 1575.

Opole

Opolská radnice má tvar
dvoukřídlého tělesa s podloubím
a čtyřhrannou věží ve stylu
florentského Palazzo Vecchio.
Je situována v místě dřevěného
kupeckého domu ze třináctého
století, přebudovaného na
mramorový v polovině čtrnáctého
století. Současná podoba
radnice vznikla přestavbami
v 19. a 20. století. V polovině
devadesátých let proběhly
renovace fasády a interiérů.

Brzeg

Radnice v Brzegu je nejlépe
dochovanou renesanční městskou
stavbou ve Slezsku. Postavená
v letech 1570–1572 J. Parrem,
přestavěná v 18. a 19. století.
Trojkřídlá stavba, postavená
na půdorysu ve tvaru písmena U,
s vnitřním nádvořím
a čtyřhrannou věží, ukončenou
dekorativními štíty. Uvnitř krásný
Stropní sál a Sál radních s barokní
výzdobou z roku 1746.

Namysłów

Radnice postavená ke konci
14. století, rozšířená pozdně
renesančně na počátku 17. století,
i v pozdějších stoletích. Mnohokrát
obnovována, důkladně v roce
1839 v goticko-renesančním stylu,
postavená na půdorysu písmena L
s čtyřhrannou gotickou věží
ukončenou ochozem a pozdně
renesanční helmicí z roku 1625.
Vnější fasády a interiéry ve velké
míře pozměněny.

18 Radnice

Paczków

Postavená v letech 1550–1552,
poté přestavěná a klasicistně
rozšířená. Tvořena pozdně
klasicistním korpusem
a původní renesanční čtyřhrannou
věží zdobenou renesanční
architektonickou výzdobou
s kotouči hodin, ukončena atikou.
Místnosti uvnitř radnice
s kopulovitou klenbou.

Prudnik

Radnice včleněna do městské
zástavby na náměstí, po roce 1945
částečně rozebraná. Původně
pravděpodobné středověká,
upravená v 17. století, vyhořela
při požáru v 18. století. V současné
podobě obnovena v roce 1782,
přestavěná v letech 1840–1842
(zvýšená) a 1894–1896. Postavená
ve stylu barokního klasicismu
s klasicistní čtyřhrannou věží
s bohatou architektonickou
výzdobou.

Grodków

Radnice postavená v 15. století.,
přestavěná renesančně, poté
rozšířená klasicistně v roce 1840,
několikrát obnovená. Tvořena
pozdně klasicistním korpusem
s původní goticko-renesanční
čtyřhrannou věží, v horní části
přecházející do osmihranu. Těleso
radnice dvoupatrové, postavené
v obdélníkovém půdorysu. Uvnitř
dochované částečně gotické
klenuté klenby.
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Głogówek

Pozdně renesančně-manýristická
radnice s barokními prvky
a osmihrannou věží nadstavenou
nad štítem ze severu. Postavená
v roce 1608 na místě gotické radnice
ze 14. století. Obnovena v roce 1653,
vyzdobená v roce 1774 malbami
A. Sebastiniho a sochařskou
a štukatérskou výzdobou
od J. J. Schuberta – mistra své doby.
Po poškození v roce 1945 obnovená
v letech 1955–1957.

Místa paměti ..............................

Byczyna

Radnice postavená na přelomu
15. a 16. stolení, vícekrát obnovená
po požárech. Barokně-klasicistní
komplex tvořený obdélníkovým
tělesem, čtyřhrannou věží
a přistavěnými domy. Ve vstupu
renesanční kamenný portál z první
poloviny 16. století. K radnici
přilehají štítové stavby.

Opolský region má dvě místa paměti, významné v jeho novodobé historii – Łambinowice s Památníkem
válečných zajatců a Horu svaté Anny s Památníkem povstalců. Dokladem o minulosti regionu jsou také
židovské hřbitovy – kirkuty, s charakteristickými zdobenými pomníky (macevami), například v Białé
a Opoli. Region zpestřují četné kaple a kříže, rovněž tajemné smírčí kříže, nazývané relikty středověkého
práva. Nejstarší z nich pocházejí ze 14. století a řada z nich se vyskytuje v nyském a prudnickém okrese.

Strzelce Opolskie

Radnice novogotická, postavená
v letech 1844–1846 po vyhoření
předchozí radnice ze 16. století
během požáru v roce 1827,
kdy se zachovala pouze věž.
Tvořená dvoupatrovým tělesem
na obdélníkovém půdorysu se
čtyřhrannou věží zakončení
klasicistně-novogotickou helmicí,
částečně vestavěnou do tělesa
radnice.

Hora sv. Anny
Památník povstalců

Łambinowice

Památník válečných zajatců

Głubczyce

Radnice poprvé zmiňována
v roce 1383, postavená v místě
bývalého kupeckého domu,
přestavěná v roce 1570
v renesanční slohu s přistavěním
věže se sgrafitovou výzdobou.
Zničená během 2. světové války,
nyní obnovená.

Biała

Židovský hřbitov

20 Radnice

Głogówek
Smírčí kříž
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Namysłów

.............................. Městské hradby a opevnění
Středověká opevnění měst zahrnují pozůstatky kamenných a cihlových obranných zdí s vjezdovými branami
s věžemi, baštami a vodními příkopy. Rozestavěné a změněné během staletí na novodobé pevnosti byly
v 19. století rozebírané a bořené během rozvoje měst. Přesto se v mnoha městech dochovaly jejich značné
pozůstatky. Nejlépe dochované středověké obranné systémy v Polsku jsou v Paczkově a Byczyně.

Cihlové městské hradby postavené kolem
města v letech 1350–1359, původně
se 45 baštami a branami s věžemi,
v 15. století částečně obehnané vodními
příkopy. Rozšířené do podoby novodobého
bastionového systému v 17. a 18. století.
Částečně rozebrané a obestavěné domy
v 2 polovině 19. století s provedenou úpravou
příkopu a vytvořením parku s promenádou
kolem hradeb. Dochováno pouze v části.
Z gotických opevnění ze 14. století
se zachovaly zbytky obranných hradeb,
14 bašt, 2 propusti řeky Widawy,
věž Krakovské brány.

Głubczyce

Paczków

Městské hradby postavené spolu s opevněním kolem roku 1350, přestavěné renesančně ke konci 16. století.
Mnohokrát obnovované. V polovině 19. století částečně zbořené během tehdejšího zasypávání vodních příkopů.
Původně složené ze dvou pruhů hradeb oddělených vodním příkopem s 24 baštami a 4 branami. Do dnešního
dne se dochoval vnitřní obvod zdí v celkové délce kolem 1200 m, které obepínají téměř celý oválný střed starého
města. Zdi se dochovaly v neúplné výšce, s 19 baštami a 3 branami s věžemi – Kladskou, Vratislavskou
a Ząbkowickou. Za hradbami pruh zeleně založený v 19. století v místě dřívějších vodních příkopů.

Městské hradby postavené v letech
1253–1282, původně se 22 baštami
a 3 branami s věžemi a vodním příkopem.
Opevněné na přelomu 14. a 15 století
a následně i v 16. století. Vybudované
z cihly a kamene, částečně dochované
z 9 půlkruhovými a osmibokými
baštami. Od konce 18. století postupně
odstraňované. V roce 1837 byl z iniciativy
městského radního Josefa Lauffera
vysazen na jejích místě městský park.

Nysa

Městské hradby byly v 17. století rozšířeny
na bastionová zemní a zděná opevnění
Rakušany a v 18. století přestavěné
pruskými vojsky na pevnost. Tvořeny
částečně dolní pravobřežní a horní
levobřežní částí. Adaptované a opravené
v 19. století. Od roku 1877 postupně
rušené, intenzivněji po zrušení pevnosti
v roce 1903. Od roku 1924 pokračuje
demolice a rušení brán.

Kędzierzyn-Koźle

Byczyna

Gotické hradby postavené v 15. a 16. století z cihly a kamene. Obranné hradby se dochovaly kolem starého
města téměř v celém rozsahu, částečně lemované příkopy. Dalšími dochovanými objekty jsou dvě brány
s čtyřhrannými věžemi – Polská na východě a Německá na západě, s průjezdy ve tvaru lomených oblouků,
v horní části nadstavené, Písková bašta v jižní části zdí, čtyřhranná se střílnami a s fragmentem více něž
sto metrů dlouhého funkčního vodního příkopu. V sousedství Byczyny vznikl atraktivní objekt – replika
středověkého hradu využívaného jako polsko-české školicí centrum skupin historického šermu.
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Fort tvořen levobřežním opevněním
(obepínajícím město) a pravobřežním z
cihel a zeminy bastionového typu. Založen
na počátku 18. století na místě městských
hradeb. Přestavěný v letech 1744–1745
pruskými vojsky, stavební práce ukončila
rakouská vojska. V 19. a 20. století zbytky
opevnění částečně zastavěné, částečně
přeměněné na parky a zahrady s úpravou
pevnostních objektů pro jiné způsoby
využití.
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.............................. Kašny, studny, sochy
Častým prvkem opolských měst jsou již od druhé poloviny 17. století barokní mariánské sloupy a sochy
sv. Jana Nepomuckého. I přes značné stáří dobře zachované jsou dokladem religiozity, jsou výrazem díkuvzdání
a paměti. Nejpočetněji se vyskytují v oblasti pohraničí, jako vliv pronikání českých vlivů (území české koruny).
Velmi populární jsou od 18. století vyobrazení českého světce Jan Nepomuckého. Jedná se o patrona chránícího
před povodněmi, proto se jeho sochy objevují v blízkosti mostů. Období baroka zanechalo v městské architektuře
památky v podobě bohatě zdobených studní a kašen.

Prudnik

Opole

Prudnik

Głubczyce

Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí postavená v roce
1733, barokní, kamenná, se sochou svatého na soklu a dvěma
postavami andělů po stranách (1734).

Opole

Opolská Ceres – kamenná kašna ve formě studny
s bohatou sochařskou výzdobou s alegorickými
postavami symbolizujícími řemesla obyvatel Opole.

Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého
z let 1711–1712, umístěná vedle hlavního
portálu klášter františkánů.

Nysa

Mramorová Tritonova kašna z roku 1701 se dvěma
bazény a Tritonem neseným delfíny hrajícím na mušli.

Mariánský sloup z roku 1694 na náměstí, zhotovená z pískovce Barokní socha Panny Marie na zeměkouli z roku
a mramoru, postavená na památku obětí moru (1624).
1738 z dílny A. Jörga.

Opole

Prudnik

Kamenná studna s kašnou z roku 1696 na trhu
se sochou dvouhlavého orla v koruně, umístěnou
na mušli držené atlanty (plastiky mužské postavy).
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Nysa

Barokní Krásná studná z roku 1686 zdobená kovanou
železnou mříží s bohatou ornamentální výzdobou.
Ve Slezsku velmi známé kovářské dílo.

Univerzitní návrší
je místem expozice
historických soch
a současných pomníků.
Jsou zde Čtyři roční
období H. Hartmanna
(17. století), pomník
sv. Kryštofa od C. Kerna
(1867), mariánský
sloup, socha Apoštola.
Současné pomníky
A. Osiecké, Cz. Niemena
a J. Grotowského
od M. Molendy.
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.............................. Jeskyně

Prameny ..............................

Krasové jevy se vyskytují nejčastěji v oblasti Masívu Chelmu, zejména v jeho centrální části – v okolí Hory sv. Anny
s největším výskytem sedimentárních vápencových hornin. Můžete se zde setkat s krasovými jevy v podobě jeskyní
a skalních srubů.

Otmická jeskyně

Můžete ji najít v opuštěném kamenolomu vápence
a dolomitu v Otmicích u Strzelců Opolských. Otvor dlouhý
5 m na jedné ze strmých stěn kamenolomu vede do malého
sálu s krasovým komínem v závěru. Dno jeskyně tvoří
hlinité naplaveniny kryté vápencovou skalní drtí.
V otmickém kamenolomu se můžete vidět také
jiné otvory a skalní sruby.

Chelmská jeskyně

Největší a z geologického hlediska nejzajímavější jeskyně.
Nachází se na severních svazích Chelmu, několik set metrů
na jih od Ligoty Górnej. Chodba je dlouhá 23 metrů (může
být i delší, protože zatím není zcela prozkoumána) a její
hloubka dosahuje 7 m. Má tvar štěrbiny. Těsně za vchodem se
nachází úzká několikametrová studna. V jeskyni nenajdeme
krápníkovou výzdobu, obvykle nejzajímavější prvek
podobných prostor. Zimuje zde řada druhu zvířat, zejména
bezobratlých (měkkýši a hmyz) a jednotliví netopýři, jejichž
přítomnost je dokladem stabilní teploty nad nulou i v zimním
období. V bývalém kamenolomu vápence a bazaltu na Hoře sv.
Anny (v současné době chráněná geologická lokalita)
je tzv. Jeskyně v rezervaci dlouhé 5 metrů (fot.).

Szczepanek u Strzelců Opolských

Vyskytuje se zde řada menších přírodních jeskyní
a neobyčejně velkých skalních srubů vzniklých v průběhu
těžby v dnes již nečinném kamenolomu.

Srebrne Źródło (Stříbrný pramen)

Pramen v okolí osady Dębska Kuźnia u Opole patří
k největším a nejzajímavějším v regionu – v současné
době jediný pramen chráněný jako přírodní rezervace.
V malém údolí uprostřed lesa mezi starými stromy pramení
celá řada drobných pramínků vytvářejících rychlý tok, který
je přítokem řeky Jemielnice. Krása tohoto zdroje a lesů byla
doceněna již v 18. století – okolní obyvatelé se zde setkávali
také ke společným oslavám.

Pramen u Rudziczky

Zajímavý z přírodního i historického hlediska. Vyráží
ze dne úžlabiny mezi starými stromy a jako bystřina vtéká
do jednoho z přítoků řeky Ścinawy Niemodlińské. V roce
1846 byla kolem pramene postavená zastavení křížové cesty
v podobě božích muk. Přímo u pramene se nachází největší
kaplička se soškou Panny Marie Růžencové, vzniklá za
přispění Emanuele Sauera z Rudziczky jako poděkování
za uzdravení manželky z těžké choroby.

Pramen Prosny

Nachází se ve Wolęcině u Radlowa a je díky výskytu
potočnice lékařské, v Polsku velmi vzácného a kriticky
ohroženého druhu, a také s ohledem na výskyt drobného
sladkovodního korýše blešivce obecného velmi zajímavým
místem.

Pramen Stoczek
Staniszcza Małe u Kolonowskiego

Tento romantický pramen je obklopen písečnými dunami
porostlými smíšeným lesem, loukami a rašeliništi.
Místo bylo upraveno a je ideálním místem k odpočinku.
Voda je zde velmi chutná.

Pramen v okolí Leśné u Olesna
Jeskyně v okolí Żyrowé u Zdzieszowic

Jeskyně je dlouhá 8 m a do padesátých let 20. století byla dostupná. Krystaly kalcitu pokrývající stěny jeskyně
využívali místní obyvatelé k dekorativním účelům. Po nehodě, ke které došlo během těchto činností, byl její
otvor zasypán. Nyní je dostupná pouze vstupní studna hluboká asi 2,5 metru. Podobny osud potkal velkou
jeskyni mezi Wysokou a Ligotou Górnou – vstup do jeskyně byl zazděn a zasypán zeminou.

26 Jeskyně

Je pramenem řeky Budkowiczanky. Terén kolem pokrývají
rozsáhlé písčité duny porostlé bory, kde lze očekávat spíše
nedostatek vody. Přítomnost tak silného vodního zdroje je
překvapivá, neboť je pramenem řeky, kterou již u pramene
lze stěží přeskočit.
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Bludné balvany ..............................
V regionu je mnoho různých druhů bludných balvanů. Část se nachází v místech, kde zůstal ledovec, jiné
změnily v důsledku činnosti člověka místo svého výskytu. V současné době je 9 z nich s ohledem na velký
přírodní a kulturní význam chráněných jako přírodní výtvory a řada z nich ještě čeká na vyhlášení ochrany.

Pramen v blízkosti Wilczego Stawu
(Vlčího Rybníka) z Glubčic

Vytéká v jedné z nejkrásnějších poloh přírodního parku
Glubčický les a je pramenem přítoku řeky Straduně.
Nad jeho břehy rostou v Polsku vzácné árony alpské.

Pramen v okolí Kamieńce
u Szumiradu

Vytéká z tří stran, proto byl vnímán jako symbol
kříže a je považován za svatý. O prameni
a zázračných uzdraveních, ke kterým zde mělo
docházet, existují zmínky již od poloviny 19. století.

Některým pramenům byly připisovány léčivé vlastnosti, proto u nich byly budovány kaple.

Pramen v Dąbrówce Łubniańské

V 18. století získal pověst léčivého pramene, když nemocnému zemědělci Šimonu Soppovi se po napití
z pramene navrátilo zdraví. K pramenu začali přicházet lidé s důvěrou v uzdravení. Soppa se rozhodl postavit
na tomto místě kapli, s čímž místní lesník nechtěl zpočátku souhlasit. Souhlasil teprve tehdy, když jemu samému
slábl zrak a uzdravil se po napití z pramene. U pramene byla postavena kaple nazývaná Studzionkou, která
je zde do dnešního dne.

Chráněný bludný balvan mezi Středním Balvan v okolí Ligoty Oleské u
Radlowa
a Velkým turawským jezerem
Je vzácnou památkou pocházející z doby ledové.
V obvodu má 520 cm. Byl objeven v roce 1936 při
výstavbě vodní nádrže a z rozhodnutí vedení stavby
převezen mimo obvod jezera.

Tento mírně nakloněný bludný balvan je nazýván
také „pohanským kamenem” a podle legend
na něm byly předkládány rituální oběti.

Pramen v Gogolině

U pramene je kaple postavená v roce 1801 za přispění rodu Gaschinů z Żyrowé poté, co jejich dcera zde znovu
získala ztracený zrak. Podle ústního podání se matce zdálo ve snu o prameni se zázračnou mocí. Vydala se
k němu s nemocnou holčičkou, která po opláchnutí očí vodou prozřela. Jako výraz vděčností postavili Gaschinové
nad pramenem kapli ke cti Panny Marie. Místo se těší úctě místních obyvatel, kterým voda pomohla k uzdravení.

Pramen v Ujeźdě

Nazývané Mariiným pramenem, Studzionkou nebo Wodziczkou. Již v roce 1794 místní kaplan s pomocí farníků
zde vystavěl první dřevěnou kapličku. V současné době zde stojí kaple z 19. století, která je propojena s poutním
kostelem a tvoří prodloužení severního ramene kostela.

Jiné zajímavé objekty
tohoto typu jsou:

Pramen Sedm pramenů
v Porębě (Porubě) u Hory
sv. Anny, prameny
v Gąsiorowicích a Centawě
u Jemielnice, v Czarnocině,
prameny značných rozměrů
v Rożniątowě u Strzelců
Opolských, GlucholazechZdroji, Odrowążi u Krapkowic
(fot.) a krásně upravený
pramen v Krośnici u Izbicka.
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Bludné balvany v okolí Pokoje

Byly nalezeny v okolních lesích a převezeny do parku
v obci Pokój. V blízkosti rybníka Matylda se nachází
balvany nazvané Víra, Naděje a Láska. Na prvním je
vytesán verš „Víra hory přenáší ”, na druhém „Naděje
zůstává s živými ” a na třetím „Láska vše přemáhá”.

Bludný balvan v Kamieni Slezském
V obvodu má 830 cm a patří k největším v regionu.
Dříve ležel v lese u staré cesty z Kameně do Tarnowa
Opolského, ale v roce 1980, kdy hrozilo, že jej pohltí
kamenolom vápence, byl převezen do centra vsi,
kde je umístěn vedle kostela.

Bludné balvany 29

.............................. Flora a fauna
Flora

Z hlediska přírodovědného patří opolské Slezsko k nejcennějším regionům v Polsku. Vyskytuje se tady asi 1700
druhů vyšších rostlin, z toho téměř 150 chráněných, více než 300 druhů rostlinných společenstev, nepočítané
množství hub a nižších rostlin. Pro ochrany těchto hodnot bylo vymezeno 34 přírodních rezervací, 4 chráněné
krajinné oblasti a také přírodní parky, četné přechodně chráněné plochy, cenné přírodní a krajinné lokality,
přírodní výtvory a výzkumná geologická stanoviště. Celkem asi 30 procent plochy regionu je chráněno.

Střevíčník pantoflíček

Zábělník bahenní

Modřenec chocholatý

Puštička pouzdernatá

Modřenec chocholatý

Podezřeň královská

nejkrásnější druh vstavače, rostoucí v teplomilných
porostech a xerotermních travinách; zjištěn pouze
v okolí Jasioné u Gogolina.

Kotwice plovoucí

bylina nebo polokeř do 90 cm výšky rostoucí
na rašeliništích, březích vod a v olšinách, medonosný,
s léčivými účinky.

Len rakouský

vodní rostlina s plody – oříšky s ostrými harpunami, vyskytuje se na suchých a osluněných lokalitách, masový
umožňujícími ukotvení ve dně; vyskytuje se v regionu výskyt zaznamenán v okolí Ligoty Dolní na svazích
na několika deseti lokalitách, v celé Evropě chráněná. vzniklých výstavbou dálnice a v Oleszcze na po obvodu
kamenolomu.
vzácná rostlina vyskytující se na suchých a osluněných objevuje se na březích řek, mrtvých říčních ramen,
lokalitách, byla zjištěna u Gogolina a Slezského
naposledy byla zjištěna na dně rybníků v Siedlicích
Kamene (Kamień Śląski).
a Winné Górze u Pokoje; v Evropě kriticky ohrožená.

Prstnatec pleťový

roste na podmáčených loukách a vápencových
rašeliništích; výjimečně variabilní druh, pokud jde
o tvar, velikost a tvar listů.
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Kruštík drobnolistý

vstavač vysoký 5–15 cm rostoucí v listnatých lesích,
zejména bukových v okolí Kamieně Slezského a na hoře
Szpica u Gogolina.

vyskytuje se nejčastěji v xerotermních travinách
a na píscích, v současné době pouze v okolí Pustkowa
u Ozimku a Brynice u Opole.

jedna z nejvyšších kapradin v Polsku, zaznamenána
v okolí Kuźnice Katowské, Suchego Boru, Ozimku,
Krasiejowa, Unieszowa a Pokoje.
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Živočišná říše oblasti opolského Slezska je stejně bohatá jako říše rostlinná. Bylo zde zaznamenáno několik
desítek tisíc druhů, z nichž 400 je chráněno zákonem. Jsou mezi nimi netopýři, všechny druhy obojživelníků
a plazů, a také ptáci. Přirozeným prostředím pro četné druhy jsou řeky a údolí řek, rozsáhlé lesní komplexy,
vodní nádrže a také louky a pole v zemědělské krajině.

Rosnatka okrouhlolistá

drobná rostlina rostoucí na stanovištích chudých
na dusík (rašeliniště), jehož nedostatek doplňuje
z odchyceného hmyzu; léčivá s účinky proti bolesti;
chráněný druh.

Korálice trojklaná

řídký druh vstavače bez listů a kořene zelenavě
žlutého zbarvení rostoucí v bučinách; známá z lokalit
kolem Ligoty Dolné a Górażdże.

Lakušník říční

Leknín bílý

Hvězdovka trojitá

Ohnivec šarlatový

nazývaný vodním pryskyřníkem, prorůstá dna vodních
nádrží, patří k rychle se šířícím druhům.

vzácná houba zjištěná v okolí Opole, Lipna, Turawy
a Krasiejowa; přísně chráněná.
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(nenufar, vodní lilie) vodní rostlina vyskytující se často
ve společenstvem s jinými vodními rostlinami, zejména
se stulíkem žlutým.

vzácný druh s pohárkovitými plodnicemi, vyrůstá
na konci zimy a brzo na jaře na ztrouchnivělém dřevě
listnatých stromů.

Páchník samotářský

Křižák pruhovaný

velmi vzácný chroust vyskytující se na starých stromech,
hlavně dubech; zjištěn v údolí řeky Małé Panwi
a ve Stobrawské chráněné krajinné oblasti.

teplomilný druh pavouka vyskytujícího se na vlhkých,
prosluněných lokalitách; v oblasti opolského Slezska
známe asi 100 lokalit výskytu tohoto druhu.

Ropucha krátkonohá

Blatnice skvrnitá

můžeme se s ní setkat na lokalitách s písčitými přítomna často v zemědělské krajině regionu, den tráví
nebo hlinitými půdami; v oblasti opolského Slezska pod povrchem půdy; její obrovští pulci dosahují délky
dospělého jedince.
známá pouze z několika stanovišť, například
z Krasiejowa, Myśliny.

Nosorožík kapucínek

brouk z řádu chroustů, larvy klade v trouchnivějícím
dřevě nebo hromadách kůry, samec se vyznačuje
typickým rohem.

Vřetenuška tužebníková

denní motýl, upřednostňuje slunečná místa, jeho
zbarvení upozorňuje, že není jedlý.
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Mlok skvrnitý

nejkrásnější obojživelník, vlhkomilný, vede noční
způsob života; vzácně se vyskytuje ve v polské části
Zlatohorské vrchoviny.

Čolek velký

druh zaznamenán v oblasti opolského Slezska pouze
na několika lokalitách, častější v údolí řeky Malé Panwi.

Vrápenec malý

Užovka hladká

Sysel obecný

Vydra říční

Bobr evropský

Srnec obecný

v Polsku mizející druh netopýrů vyskytující se
ve skalách a jeskyních; v oblasti opolského Slezska
zjištěn v polské části Zlatohorské vrchoviny a v okolí
příhraničních Sławniowic.

Orel mořský

hnízdí vzácně v rozsáhlých lesních komplexech,
například ve Stobrawské chráněné krajinné oblasti;
přísně chráněný zákonem.

Čáp černý

plachý, vyhýbá se blízkosti lidských sídel,
obývá podmáčené lesní porosty, hnízdo si staví
na vysokých stromech v blízkosti vodních toků;
přísně chráněný druh.
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Ledňáček říční

menší pták živící se drobnými rybami, které loví při
střemhlavém potápění v čistých řekách; chráněný druh.

Volavka šedá

brodivý druh vázaný na podmáčené lokality, hnízdí
obvykle v koloniích; částečně chráněný druh.

v Polsku donedávna vyhynulý druh, v roce 2005
úspěšně reintrodukován do oblasti kolem Kamienia
Śląského, kde byly zaznamenány jeho poslední
původní populace.

zástupce rodu užovek, na území vojvodství se vyskytuje
sporadicky, nejčastěji v okolí Hory sv. Anny, Strzelců
Opolských a v dolině Malé Panwi.

menší dravý savec z rodu lasicovitých vázaný na vodní
prostředí, vyskytuje se v celém Polsku, avšak málo
početně; chráněný druh.

v oblasti opolského Slezska v důsledku lidské činnosti nejmenší zástupce spárkaté zvěře (15–25 kg), vyskytuje
vyhynulý druh, v roce 1996 reintrodukován do údolí se v lesní a polních biotopech.
Widawy u Namysłowa, v současnosti se vyskytuje
na většině řek v regionu.
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Pradějiny opolské přírody

.............................. Fosilní fauna
V oblasti opolského Slezska se vyskytuje řada sedimentárních hornin, ve kterých lze najít zkameněliny, hlavně
fosilní zbytky zvířat. Lze je najít v kamenolomech a starých důlních dílech.

Objevitelé a objevy

Jedním z prvních slezských badatelů fosilií byl
Hermann Kunisch, který v roce 1885 objevil
a v roce 1890 popsal triasové pozůstatky
obojživelníků ze skupiny kapitosaurů nalezené
v kamenolomech v Gogolině a v Zakrzowě.
Později v nich byl objeven také nový druh
lilijice, patřící k ostnokožcům, stavbou těla
připomínající hvězdice. Nejzajímavější naleziště
byla v okolí Gogolina, kde se našly zkamenělé
pozůstatky neznámého druhu ryby Dactyolepis
gogolinensis, a v Pawłowiczkách
u Kędzierzyna-Koźle, kde se objevily úplné
lebky nosorožce Coelodonta antiquitatis.
Po roce 1945 paleontologické výzkumy již
nebyly vedeny tak intenzívně. K větším
objevům patří nález z roku 1954 z Nowé Wsi
Królewské – miocénních pozůstatků savců.

Paleontologická lokalita
ve Faustiance u Rudnika

Je jedním z nejfantastičtějších
paleontologických stanovišť v regionu.
Magnetem přitahujícím vědce a amatéry
fosilní fauny z celé Evropy je specifická
geologická stavba tohoto území. Tmavě
šedé jíly obsahující četné sferosiderity neboli
zbytky tvrdých hornin ze sideritu. Komplex
jílovitých usazenin se sferosiderity vznikla
v období před 170–180 miliony lety.
Vyskytují se v nich velmi četné amonity
o průměru několika desítek centimetrů,
belemnity a mušle mlžů a slimáků
různých rozměrů, tvarů a barev velikosti
nepřekračující 5 centimetrů. Lokalita
ve Faustiance je jedním nejdůležitějších
jurských stanovišť v Polsku. Četné
zkameněliny bezobratlých, například
amonity, mlže, ramenonožců lze také najít v
vápencových a slínových kamenolomech
v okolí Opole a Strzelců Opolských.
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Před asi 230 mil. let se území
dnešního Krasiejowa pokrylo
pobřežními mokřady velkého jezera
dosahujícího na severu až k Olsztynu
a do Francie na západě, muselo
zde být také ústí řeky. Území bylo
zřejmě porostlé několikametrovými
přesličkami, stromovými a semennými
kapraďorosty, jehličnatými rostlinami
rodu woltzia a sladkovodními řasami
– parožatkami.

Paleontologické stanoviště
v Krasiejowě

Tato nepochybně nejzajímavější
paleontologická lokalita byla objevena
v osmdesátých letech 20. století
v kaolinovém dole v Krasiejowě
u města Ozimek. Byly objeveny dvě
vrstvy triasových kostních zbytků.
V jedné se vyskytují hlavně fragmenty
vodních zvířat (fytosaurů, cyklotosaurů,
metopozaurů), v druhé – kosti
suchozemských zvířat. Právě v této
vrstvě byly nalezeny kostní úlomky
dinosaura, který byl nazvaný Silesaurus
opolensis (slezský ještěr z Opole).
Je to nejstarší zástupce genealogické
linie dinosaurů. Byly zde nalezeny
četné kostní nálezy z období trasu
suchozemských plazů – aetosaura
a teratosaura. Kostní zbytky aetosaura
z Krasiejowa patří k nejstarším doposud
nalezeným světovým nálezům.
Díky zdejším objevům si opolské
Slezsko a Polsko vydobylo své místo
na paleontologické mapě světa.
Úkolem krasiejowského sdružení
Dinopark, založeného samosprávou
vojvodství a obcemi Ozimek
a Kolonowskie, je komplexní
využití plochy bývalého dolu (místa
paleontologických nálezů) pro potřeby
vědy, vzdělávání a turistického ruchu.
Vzniká zde krajinářsko-technologický
Dinopark. V moderním objektu expozice
se můžete seznámit s místními objevy.
Stálou výstavu Putování s dinosaurem
si turista může prohlédnout v budově
základní školy v Krasiejowě.
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.............................. Ochrana přírody

Chráněná krajinná oblast Góry Opawskie

Chráněné krajinné oblasti

V opolském vojvodství byly vytvořeny 3 chráněné krajinné oblasti: Chráněná krajinná oblast Góry Opawskie
(1988), Chráněná krajinná oblast Hora sv. Anny (1988) a Stobrawská chráněná krajinná oblast (1999).
V současné době probíhají přípravy k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Dolina Małej Panwi. Vyhlášeno je
také 7 přírodních parků.

Zahrnuje severní svahy a úpatí polské části Zlatohorské vrchoviny, těsně u státní hranice s Českou republikou.
Náš nejvyšší vrchol Biskupia Kopa (889 m n. m.) má zajímavou geologickou stavbu a vyznačuje se řadou
přírodních zajímavostí. Lze se tady setkat s řadou druhů hornin a geologických forem. Masív Biskupské kopy
tvoří sedimentární horniny z devonského období – pískovce a břidlice. Dokladem jejich využívání v minulosti
je řada bývalých kamenolomů s romantickými názvy, jako například Gwarkowa Perć, Piekiełko, Morskie Oczko.
Nejlépe zachované výchozy břidlic můžete obdivovat na skalkách Karlikách, v Gwarkowé Perci a v nečinném
kamenolomu Dewon u Jarnołtówku. V chráněné oblasti se vyskytuje více než 500 druhů cévnatých rostlin,
z toho 35 chráněných a 163 druhů chráněných zvířat. Byly zde vyhlášeny lesní rezervace Cicha, Dolina čistých
bučin v údolí Bystrego Potoku, Las Bukowy na severním svahu Parkové hory u řeky Bělé v Glucholazech
(v Polsku Biała Głuchołaska) a rovněž geologicko-krajinářská rezervace Nad Białką s pozůstatky středověké
těžby zlata a s doly po povrchové těžbě štěrku a zlatonosných písků ve 12. a 13. století.

Stobrawská chráněná krajinná oblast
Chráněná krajinná oblast Hora sv. Anny

Zahrnuje Chełm s jeho nejvyšším bodem Horou sv. Anny (400 m n. m.), na jejímž vrcholu a na svazích se nachází
poutní místo svaté Anny s klášterním komplexem a kaplemi křížové cesty. Jádrem tohoto pohorku vulkanického
původu je bazaltový horninový sloup, který představuje výtok magmy do kráteru vulkánu. V jednom z mnoha
bývalých kamenolomů byla zřízena geologická rezervace Hora svaté Anny, která ilustruje geologickou stavbu
oblasti. Specifické půdní podmínky a klimatická odlišnost přispěly k utváření rostlinstva. Lesy, dříve běžné,
zaujímají v současné době pouze 21 procent plochy parku, jsou roztroušené a přerušované zemědělskými
kulturami. Z hlediska přírodního jsou však pestré a velmi zajímavé. Vyskytují se zde bukové, jehličnaté i smíšené
lesní porosty. Přírodovědně nejcennější plochy lesa byly vyhlášeny jako bukové přírodní rezervace. Jsou to:
Lesisko, Boże Oko, Grafik, geologická rezervace Biesiec a floristická rezervace Ligota Dolna. V roce 2004 byla Hora
svaté Anny, komponovaná přírodně-kulturní krajina, nezvykle krásná a neopakovatelná, vyhlášená chráněnou
historickou památkou. Snahou je také její zapsání na seznam světového dědictví UNESCO.
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Zahrnuje část údolí Odry a stobrawsko-turawských borů. Hlavním bohatstvím jsou zde lesy, pokrývají 78
procent území. Vyplňují romantická údolí Odry a jejího pravého přítoku Stobrawy, dále Brynice, Budkowiczanky,
Bogacice, Żydówky. Téměř 40 druhů chráněných rostlin a stejný počet vzácných druhů vytváří jedinečný
charakter komplexu. Žije zde na 170 druhů zpěvného a vodního ptactva, včetně několika vzácných a vyhynutím
ohrožených druhů. V chráněné oblasti je řada chovných rybníků a mrtvých říčních ramen. Většina rybníků v okolí
Krogulné, Pokoju a Krzywé Góry byla kdysi typickými vodními biotopy. Již několik staletí jsou však postupně
zarybňovány a v současné době intenzívně využívány k chovu ryb. Kromě kapra se zde chovají štiky, candáti,
amuři a dokonce úhoři. Zarybněné vodní plochy, zejména ty uprostřed lesů, mimo rušné silnice a lidská sídla,
jsou atraktivními lovišti pro vzácné druhy vodních ptáků, jako jsou bukáč velký, bukáček malý, orlovec říční,
orel mořský, vodouš rudonohý. Všechny rezervace jsou ve Stobrawské chráněné krajinné oblasti v její západní
části. Jsou to lesní rezervace: Leśna Woda se zbytky původního smíšeného lesa, Śmiechowice s dvousetletými
modříny opadavý a Lubsza – nejkrásnější a současně nejpřístupnější rezervace se starými obrovskými buky.
Některé části lesa představují zbytky dřívějšího Slezského pralesa, patřícího kdysi piastovským knížatům
z Brzegu. Vyskytují se zde vzácné druhy ptáků, jako jsou holub doupňák, žluna šedá nebo lejsek bělokrký.
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Přírodní parky

Navrhovaná chráněná krajinná oblast Dolina Małej Panwi

Leží v údolí pravého přítoku Odry – řeky Mała Panew od východní hranice vojvodství k ústí řeky do Turawského
jezera. Dominují zde lesní společenstva, zejména bory. Vyskytují se zde také listnaté lesy, nejčastěji luhy
a dubohabrové lesy na vlhkých stanovištích s velkými duby letními (největší skupina roste mezi Kolonowském
a Zawadzkem v přírodně-krajinném celku Pod Dębami – Pod duby). Flora chráněné krajinné oblasti se vyznačuje
zajímavými rostlinnými společenstvy. Vyskytují se zde chráněné a vzácné druhy rostlin, například podezřeň
královská, nepukalka plovoucí, rosnatka anglická a okrouhlolistá, hořec hořepník, mečík střechovitý, kruštík
bahenní. Svět zvířat je zde také velmi bohatý. Na starých dubech žijí velmi vzácní brouci páchník samotářský
a roháč obecný. Z obojživelníků patří k nejzajímavějším ropucha krátkonohá, čolek velký a horský. Z hadů se
zde vyskytuje v Polsku vzácná užovka hladká. Hnízdí zde řada ptáků, například orlovec říční, jeřábi, čáp černý,
poštolky, kalous ušatý, konipas horský a chřástal. Ze zajímavých druhů savců můžeme jmenovat například plcha,
vydru říční, rejska obecného, tchoře a hranostaje.

Přírodní parky jsou
zřizovány pro ochranu
území význačného
z krajinného hlediska.
Hospodářská činnost
v tomto území není
výrazněji omezována,
ale měla by být prováděna
tak, aby nenarušovala
relativní ekologickou
rovnováhu, umožňovala
rozvoj ekoturistiky a výrobu
biopotravin. V opolském
vojvodství bylo vyhlášeno
těchto sedm přírodních
parků: Mokre-Lewice,
Wronin-Maciowakrze, Las
Głubczycki, OtmuchowskoNyski, Łęg Zdzieszowicki,
Bory Niemodlińskie a Lasy
Stobrawsko-Turawskie.
K nejzajímavějším
patří přírodní park Lasy
Stobrawsko-Turawské.
Zahrnuje plochu 179305 ha.
Nepočítané množství
vodních toků, prameny,
ledovcové morény
a duny tvoří jeho krajinné
a přírodní hodnoty.
Je zde například Turawské
jezero místo hnízdění
mnoha druhu ptáků a také
důležité místo odpočinku
tažných ptáků. Díky
převažujícím borovým
lesům, vyznačujícím
se bioterapeutickými
vlastnostmi, mají Lasy
Stobrawsko-Turawskie
velký význam pro turistický
ruch a rekreaci.

Přírodní rezervace

Na ploše opolského vojvodství bylo doposud vytvořeno 35 přírodních rezervací, z toho dvě výhradně floristické
(Ligota Dolna a Góra Gipsowa), dvě geologické rezervace (Nad Białką a Hora svaté Anny). Převažují rezervace
lesní. K nejzajímavějším patří Staw Nowokuźnicki a Smolnik, které chrání stanoviště kotvice plovoucí, rezervace
Kamieniec zřízená pro ochranu rašeliništních rostlin v údolí řeky Budkowiczanky, rezervace Srebrne Źródła
(Stříbrné prameny) – romantický pramen obklopený listnatými lesy a rezervace Biesiec a Cicha Dolina, chránící
cenné listnaté lesy.
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Zoologická zahrada
v Opoli

Přírodní a krajinné celky

Tato forma individuální ochrany přírody je používána pro ochranu výjimečně cenných částí nenarušené krajiny
a kulturních celků pro zachování jejich estetických hodnot. Na území opolského vojvodství bylo doposud
vytvořeno sedm přírodních a krajinných celků, mezi nimiž patří k nejcennějším přírodně-krajinný celek Pod
Dębami (Pod duby). Předmětem ochrany je zde lesní komplex v údolí řeky Mała Panew. Cílem ochrany je
zachování plochy z důvodu unikátních krajinných hodnot, bohatých rostlinných společenstev a míst výskytu řady
vzácných druhu zvířat. Krajinářsky atraktivním prvkem je zde řeka s řadou meandrů a s různě utvářenými břehy.

Přírodní výtvory

Touto formou ochrany přírody se obvykle chrání
jednotlivé stromy, ale také aleje nebo bludné balvany.
V opolském vojvodství je více než 300 objektů
chráněných jako přírodní výtvory, včetně nejstarších
a největších stromů v Polsku, a také několik bludných
balvanů.
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Ochrana přírody je také jedním
z nejdůležitějších úkolů
zoologických zahrad, jejichž
způsoby ochrany se vyvíjejí
od zvěřinců (19. století) přes
zoologické parky (20. století)
až po centra ochrany (21. století).
Zoologická zahrada v Opoli je
oázou zeleně, klidu a relaxace
v centru města pod korunami
starých stromů ostrova Bolko
(Wyspa Bolko). Zahrada vznikla
jako malý zvěřinec v roce 1930,
v roce 1937 byla odkoupena
městem a doplněna novými druhy
zvířat. Dvakrát byla obnovována
ze silného poškození po válce v
roce 1953 a po tisícileté vodě,
která zasáhla region a město
Opole v roce 1997. Tehdy došlo
nejen k obnově ZOO, ale také
k výraznému rozšíření jejího
areálu a počtu zvířat obklopených
krásnou přírodou, s velkým
důrazem na zoohygienická,
botanická a vzdělávací hlediska.
Plocha ZOO v Opoli činí 20 ha,
žije zde více než 1 000 zvířat 130
druhů, včetně jediné v Polsku
žijící gorily nížinné a lachtana
kalifornského. K největším
chovným úspěchům ZOO patří
rozmnožování některých druhů,
například přímorožců šavlorohých,
hrošíků liberijských, kapybar,
servalů stepních, klokanů a
lemurů.

Maloplošná chráněná území

Jedná se o zbytky ekosystémů významných pro
zachování unikátních biotopů, jako jsou přírodní vodní
plochy, drobná jezírka v polích nebo v lesích, remízky
keřů a stromů, mokřady rašeliniště, písečné duny,
neobhospodařované plochy porostlé rostlinstvem,
mrtvá ramena řek, skalní výchozy, srázy, kamenné sutě
apod. V současné době je na území opolského vojvodství
vyznačeno 100 maloplošných chráněných území.
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.............................. Aktivní turistika
Aktivní turistika je ideálním způsobem odpočinku pro ty, kteří chtějí svůj volný čas trávit zajímavě. Turistika
horská, pěší, cykloturistika, projížďky na koních nebo na kánoích, skoky s padákem, to vše poskytuje mladými
lidmi tolik žádaný prvek rizika, množství silných dojmů a přispívá k obnově sil. Opolské Slezsko je protkáno
hustou sítí tras a turistických stezek, disponuje řadou ubytovacích a stravovacích kapacit, nabízí dobrou kvalitu
turistických služeb a odpovídající podmínky pro aktivní odpočinek.

Agroturistika

Agroturistické farmy, které lze najít na celém území opolského vojvodství, nabízejí odpočinek tam, kde životní
prostředí je ještě neporušené, v lokalitách obklopených lesy, loukami a vodami. Navštívit můžete moderní
specializovaná hospodářství (evropského standardu) nebo malé farmy, které si dosud zachovaly tradiční způsoby
obhospodařování. Odpočinek uprostřed přírody, v blízkém kontaktu s lidmi a chovanými zvířaty, se může stát
nezapomenutelným zážitkem pro celou rodinu. Program odpočinku na venkově nabízený místními farmáři
doplňují regionální turistické atrakce. Opolské Slezsko může nabídnout cenné architektonické památky, různé
výletní trasy, rekreační území a kulturní akce, které udržují místní zvyky a obřady. Velkým bohatstvím regionu
je také pohostinnost a tradiční slezská kuchyň.

Pěší turistika a cykloturistika

Členitý krajinný ráz opolského Slezska je vhodný pro pěší turistiku i cykloturistiku. K zajímavým trasám,
vedoucím různými oblastmi regionu, si zvláštní pozornost zaslouží stezka po dřevěných sakrálních památkách
z Opole do Olesna, trasa středověkých fresek kolem města Brzeg přibližující gotické malby, trasy vedoucí údolím
řeky Mała Panew, historické stezky po nyském knížectví za poznáním památek Nysy, Glucholaz, Otmuchowa,
Paczkowa (pevnosti, hrady, zámky) nebo trasy na polské straně Zlatohorské vrchoviny vedoucí do Zlatých Hor
a Jeseníku.

Myslivost
Dovolená na koních

Řada hřebčínů a koňských stájí nabízí příznivcům jezdeckých sportů dobré podmínky k provozování rekreace
formou projížděk na koních s bohatou nabídkou rekreačních a sportovních aktivit, dovolené v sedle a kurzy.
Řadí se k nim například stáj a jezdecký klub Ostroga v Bierkowicích, stáj sportovních koní v Skorogoszcz,
koňská stáj v Moszné a Prudniku, jezdecké kluby Lewada v Zakrzowé a Korys v Przygorzeli, kluby v Zawadě,
Szydłowicích, Niemodlině, Chocimi a Strzelcích Opolských a také několik menších středisek. Agroturistické
farmy, kde mají koně, pořádají letní a zimní tábory a jezdecké tábory pro děti a mládež.
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Příznivé přírodní podmínky, mírné klima a vhodné způsoby zemědělského a lesního hospodaření způsobují,
že zvěř má v opolském regionu dobré životní podmínky a díky tomu je i myslivost na vysoké úrovní. V největších
lesních komplexech – Borech Niemodlińských a Lesích Stobrawsko-Turawských a v okolí města Kędzierzyn se
vyskytuje vysoká zvěř, daňčí, srnčí, černá, pernatá (bažanti, koroptve). Oblast kolem Otmuchowa a Paczkowa
je známá podzimním tahem divokých hus. Myslivecké hospodaření zajišťují tři myslivecká sdružení Kup,
Kluczbork a Brzeg a dvě chovná střediska v Moszné a Lisięcicích. Povolenky k lovu vydává ŁOWEX v Opoli.
Tajemství lesa přibližuje turistům naučná přírodovědná a myslivecká stezka v Grudzicích a Středisko chovu zvěře
v Lisięcicích. Lesní správy nabízejí vybavené ubytovací kapacity (ubytování, strava, lovecký doprovod, pořádání
honů). Takovými středisky jsou například Agrodąb (Brynica-Surowina, lesní správa Kup), Kurznie (Karłowice,
lesní správa Brzeg), Dąbrówka Dolna (Domaradzka Kuźnia, lesní správa Kup), Zagwiździe (Zagwiździe, lesní
správa Turawa), Zieleniec (Pokój, lesní správa Kup), Krystyna (Wierzch, lesní správa Kluczbork).
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Oblast Otmuchovského
a Nyského jezera

.............................. Relax u vody
Opolské vojvodství má bohaté vodní zdroje, které vytváření dobré podmínky pro rozvoj různých forem rekreace
u vody. Retenční nádrže v Turawě (přibližně 2 200 ha) a v Otmuchowě a Nyse (4 000 ha), v blízkosti polsko-české
hranice, jsou v sezóně lákadlem pro mnoho návštěvníků. U jezer se nachází řada rekreačních středisek
a campingů. Jsou zde vhodné podmínky pro rekreační rybaření a vodní sporty, jejíchž příznivci mohou využívat
půjčovny sportovního vybavení. K atraktivitě oblasti kolem jezer přispívá také sousedství měst s mnoha
historickými památkami (Opole, Nysa, Otmuchow, Paczkow). Kanoistiku lze provozovat na řadě místních vodních
toků (Odra, Nysa Kłodzka, Biała Głuchołaska v horských úsecích, Mała Panew, Osobłoga, Stobrawa).

Turawská jezera

Vzdálená pouhých 16 km
od Opole patří k oblíbeným
rekreačním místům nejen
pro obyvatele Opole, ale
také sousedních vojvodství.
Obklopená rozsáhlými lesním
komplexy jsou nepochybně
zajímavá z krajinářského
hlediska. Les chránící písčité
pláže před větrem, romantické
zálivy, které jezerům vtiskují
přírodní charakter a velké
vodní plochy – to vše vytváří
vhodné podmínky pro rekreaci,
provozování vodních sportů
a rybaření. Celoroční a sezónní
rekreační a jachtařské objekty,
vodácké základny, campingy
a stanová pole poskytují
turistům dobré podmínky
k pobytu. Jezera jsou známá
jako vynikající candátové
rybářské revíry. Můžete zde
chytat také štiky, úhoře, kapry.
V lesích rostou hojně lesní
jahody a houby. Vodní nádrž
v Turawě znají také milovníci
ptáků a ornitologové. Lokalita
je řazena k významným
ptačím lokalitám evropského
významu (místo odpočinku
tažných ptáků).
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Oblast zahrnuje údolí řeky Kladské
Nysy (Nysa Kłodzka ve východní části
Krkonošsko-jesenického podhůří) se
dvěma vodními plochami o celkové
ploše 4 000 ha, nacházejícími se
bezprostřední blízkosti. Najdete
zde ideální podmínky pro rekraci u
vody, jachting, sportovní rybaření a
provozování vodních sportů. Okolí jezer
není hustě zalesněné, jeho atraktivitu
však zvyšuje krásná krajina, příznivé
klimatické podmínky a sousedství Nysy
a Paczkowa, měst se zajímavou historií
a množstvím historických památek.
Nezbytní ubytovací a turistické
služby zajišťuje celá řada rekreačních
středisek. Příznivci vodních sportů
mohou využít půjčovnu sportovního
náčiní jachet, lodí, windsurfingu.
Okolí Otmuchowského jezera,
turisticky dobře vybavenou oblast,
si oblíbili sportovní rybáři, kteří zde
loví cejny, candáty (často 10–15 kg!),
štiky, okouny, úhoře, kapry, karase.
Nyské jezero (nazývané také
Głębinowským, podle nejbližší
vesnice) jezero s romantickými
výhledy na Jeseníky a Zlatohorskou
pahorkatinu, s členitými břehy,
čistou vodou a dobře rozvinutými
turistickými službami. Můžete zde
lovit cejny, candáty, štiky, okouny,
plotice, kapry, úhoře, ježdíky, amury,
líny, karase, jelce a také pstruha
obecného potočního a mořského.
U obou jezer jsou v provozu rybářské
stanice, kde si sportovní rybáři
mohou koupit příslušné povolenky
a využít gastronomické a ubytovací
služby. Oblast Otmuchovského a
Nyského jezera je chráněná zákonem.
Nejvýznamnějšími zvířaty jsou zde
ptáci. Nádrže představují lokality pro
odpočinek a shromažďování tažného
vodního a bahenního ptactva.
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.............................. Turistické stezky
Stezka dřevěných sakrálních staveb

Staré dřevěné kostelíky jsou výjimečně krásnou součástí opolského vojvodství. Celkem je jich více než
sedmdesát. Nejvíce jich najdete v oblasti kolem Kluczborku, Namyslowa a Olesna. Jedná se o stavby velké
umělecké hodnoty, které jsou opravdovou turistickou atrakcí regionu. Značená stezka z Opole do Olesna
umožňuje navštívit dvanáct kostelů pocházejících ze 17. a 18. století.
OPOLE-BIERKOWICE
Kostel sv. Kateřiny z roku 1613
CZARNOWĄSY
Poutní kostel sv. Anny z roku 1687
DOBRZEŃ WIELKI
Poutní kostel sv. Rochuse z roku 1658
KOLANOWICE
Kostel sv. Barbary z roku 1678 .
LASKOWICE
Hřbitovní kostel sv. Vavřince z roku 1686
BIERDZANY
Kostel sv. Hedviky z roku 1711
LASOWICE WIELKIE
Kostel Všech Svatých z roku 1599
LASOWICE MAŁE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1688
CHOCIANOWICE
Hřbitovní kostel Narození Panny Marie
z roku 1662
STARE OLESNO
Kostel Maří Magdaleny z roku 1680
OLESNO
Poutní kostel sv. Anny z roku 1518
Wędrynia
Kostel sv. Jana Křtitele z přelomu
17. a 18. století

Stezka brzeských středověkých fresek

Takzvané Brzeské fresky představují mimořádně vzácné gotické nástěnné malby, které jsou k vidění v osmnácti
kostelících v okolí Brzegu pocházejících ze 14. a 15. Stezka brzeských středověkých fresek představuje největší
soubor nástěnných maleb v Polsku namalovaných mezi jinými neznámým Mistrem Klanění tří králů a jeho
nástupci. Největší soubor fresek na všech vnitřních stěnách je k vidění v kostele v Małujowicích. Jedná se
o tzv. slezský Avignon. Stezka vede přes Brzeg, Małujowice, łukowice Brzeskie, Przylesie, Krzyżowice,
Pogorzelu, Strzelniki, Kruszynu. Stezka díky své unikátní povaze a výjimečné hodnotě stojí za pozornost.

Kluczbork
Chocianowice

Stare Olesno

Lasowice Wielkie

Olesno

Laskowice

Bierdzany

Kup

Brynica

Luboszyce

Wielki

Kolanowice

ODRA

Biadacz

památka
obec na cestě

Bierkowice

OPOLE
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hlavní silnice

lokalita s památkou

místní silnice

obec na cestě

cyklostezka

hlavní silnice

turistická cesta pro kola a automobily

místní silnice

neznačena turistická stezka

turistická stezka polychromii
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Údolí řeky Mała Panew

Chráněná krajinná oblast Góra Św. Anny
turistické stezky:
Slezských povstání
III Slezského povstání
Roberta Oszki
fauny a flóry

hranice vojevodství
hranice okresu
město sídlo obecního úřadu
jiné města

hraníce hraněného území

cyklostezky Doliny Małej Panwi

dálnice A4
město, obec

Chráněná krajinná oblast Góry Opawskie

Stobrawská chráněná krajinná oblast

statní hranice
území chráněné krajinné oblastí

silnice

červená turistická stezka

města a obce

žlutá turistická stezka

hraniční přechody

modrá turistická stezka

vrcholy

naučná stezka

železniční stanice
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pěší turistické stezky a cyklostezky
existující a plánované
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Muzea
Muzeum opolského Slezska
v Opoli

Muzeum Prudnicka v Prudniku

Diecézní muzeum v Opoli

Muzeum povstalců na Hoře sv. Anny

Muzeum opolského venkova
v Opoli-Bierkowicích

Centrální muzeum vojenských
zajatců v Łambinowicích

Městské muzeum v Nyse

Muzeum plynárenství v Paczkowě

Muzeum slezských Piastovců
v Brzegu

Muzeum Pátera J. Dzierżoně
v Kluczborku

Prezentuje exponáty z archeologie, etnografie,
historie, přírodních věd a umění. Zvláště cenné jsou
zejména sbírky gotických soch, uměleckých řemesel
a galerie polského malířství z 19. a 20. století s kolekcí
děl významného polského impresionisty Jana Cybise.
Stálé výstavy: Prehistorie opolského regionu, Opole
– pravěká osada, město, centrum regionu.

Vystavuje nejzajímavější díla sakrálního umění období
od 14. do 20. století pocházející z území opolské
diecéze, například unikátní sbírku gotických soch,
vzácné rukopisy, staré tisků, knihy, liturgické oděvy
a předměty. Ukazuje díla v průběhu restaurátorských
prací. Pořádá výstavy sakrálního umění současný
polských a zahraničních umělců.
Stálé výstavy: Umělecké řemeslo ve Slezsku, Gotické
sochařství v oblasti opolského Slezska.

Zachraňuje a popularizuje lidovou kulturu opolské
oblasti, zejména venkovskou architekturu. Na ploše
10 ha je shromážděno 60 objektů ze 17.–19. století.
Jedná se o dřevěné chalupy, stodoly, sýpky, kostel,
kovárnu, vodní mlýn, větrné mlýny. Historické objekty
jsou vybaveny původním nábytkem, zařízením
a nářadím. Expozice tak věrně přibližuje, jak kdysi
vypadala slezská vesnice.
Nachází se v bývalém paláci vratislavských biskupů.
Deponuje sbírky z odvětví archeologie a uměleckých
řemesel, kolekci evropského malířství z období 15.
až 19. století a sbírky grafiky z 16. až 20. století.
Stálé výstavy: Dějiny Nysy 16.–18. století, Nysa
podle archeologických výzkumů, Umění
a umělecká řemesla od 16. do 19. století,
Galerie světového malířství 16.–19. století.

Zámek slezských Piastovců disponuje bohatými
archeologickými a historickými sbírkami, například
numismatickou kolekcí, archivních a kartografických
dokumentů, pečetí a militarií. Zvláště cenné předměty:
sbírka gotických a barokních sakrálních soch z 15.
18. století a slezské portrétní malířství z 16.–19. století.
Stálé výstavy: Slezské umění 15.–18. století, Brzeg
750 let, O minulosti a tradicích slezských Piastovců.
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Sídlí v budově bývalé zbrojnice přiléhající k městským
hradbám. Ve svých sbírkách má např. archeologické
artefakty lužické kultury, listiny z 14.–19. století,
řemeslné výrobky, lidové kroje, tkalcovské nářadí
a militaria z období napoleonských válek.
Stálé výstavy: Slezský dům, Jak to bylo se lnem?

Bohaté sbírky muzeum (dokumenty, kolekce fotografií
z povstání, standarty) týkající se národního osvobození
Horního Slezska od konce 19. století plebiscitu,
slezských povstání, Svazu Poláků v Německu,
Svazu polských skautů v Německu, obrany Slezska
v roce 1939.
Stálé výstavy: Na hranici Horního Slezska,
Geologická stavba Hory sv. Anny.

Bylo zřízeno v budově velitelství bývalého zajateckého
tábora Stalag Lamsdorf. Zahrnuje areál zajateckého
tábora, hromadné hroby, zajatecký hřbitov z období
1. světové války a obětí internovaných v táboře
v letech 1945–1946.
Stálé výstavy: V německém zajetí, Polští vojáci
v sovětském zajetí, Dějiny zajateckých táborů
v Łambinowicích.
Existuje od roku 1991 a sídlí v historických městských
plynárnách. Disponuje v evropském měřítku největší
kolekcí plynoměrů a plynárenských přístrojů, celkem
na 3 000 exponátů ve výstavních místnostech
i ve venkovní expozici.
Stálé výstavy: Výroba a čištění plynu, Ve staré
plynové nádobě (plynárenské přístroje a topná
zařízení).

Pečuje o exponáty z archeologie, historie a etnografie
se zvláštní sbírkou včelařství. Samostatnou kolekci
představuje sbírka pozůstalosti po páteru J. Dzierżoni,
zakladateli moderního včelařství. V pavilonu před
muzeum je k vidění kolekce současných figurálních
úlů od lidových umělců a amatérských sochařů.
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............................. Zvyky a obřady

Vodění medvěda

Topení Marzanny (Morany)

Zamykání basy

Škubání peří

Jedná se o starý zvyk udržovaný na slezském venkově
do dnešních dnů. Vyobrazení medvěda symbolizuje
zlo, které je třeba vymýtit, aby mohlo převládnout
dobro.

Nejpopulárnější jarní obřad symbolizující rozloučení se
zimou, nemocemi a zlem, obvykle spojený se stavěním
májky – symbolu jara.

Opolské Slezsko se může pochlubit bohatou a multietnickou kulturou. V průběhu dějin se na jeho území mísily
vlivy polské, český a německé, což vedlo k vytvoření originální kultury s vlastním dialektem, lidovým krojem
a kuchyní. Nářečí, tanec, písně a literatura představují v opolské lidové kultuře stále mimořádně hodnotné a
pestré jevy. Z doposud živých a kultivovaných zvyků a každoročních obřadů jsou nejznámějšími vodění medvěda,
babský comber, chování basy, topení Marzanny. Dnes mají charakter veselé zábavy.

Tradiční „zamykáním” hudebních nástrojů je znamením
obecného ztišení během liturgického období velkého
postu. Je symbolickým ukončením veselého období
karnevalu.

„Herody” v Lewinu Brzeském

Vojvodská přehlídka kolednických souborů „Herody”
v Lewinu Brzeském se koná od roku 1984na přelomu
ledna a února. Cílem přehlídky je udržet tradici
koledování a s tím spojených zvyků obyvatel
ze Slezska i přesídlenců od východních hranic.
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Probíhá nejčastěji v prosinci a přenáší se z domu
do domu. Tak jako dříve si „skubaczorki“ – starší
ženy i mladá děvčata – zpříjemňovala práci zpíváním
lidových písní a vyprávěním pověstí. Škubačky končí
tradičním pohoštěním.

Svátek lidových písní v Gogolinu

Jedná se o každoroční soutěž prezentující výsledky
práce amatérských folklórních souborů opolského
regionu. Akce je pořádána od roku 1979, každý
druhý rok.

Polní procesí sv. Urbana v Gogolinu

Koná se 25. května na svátek sv. Urbana, patrona zemědělců, ochránce polí a setby.
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Żniwniok opolski (opolské dožínky)

Způsob stravování je součástí naší kultury, dědictvím a regionální zvláštností. V důsledku pronikání vlivů české
kuchyně a způsobů přinesených přesídlenci od východních hranic Polska do slezské kuchyně vznikla řada
specifických jídel a produktů. Ty, které se vyznačují originální recepturou a zajímavými chuťovými vlastnostmi,
byly zařazeny na seznam tradičních produktů. Je zde: żymlok opolski (opolská žemle), buchty śląskie (slezské
buchty), śliszki a mołcka, slezský koláč, opolská hovězí roláda, slezské šišky (kluski) a také výrobků s původem
z východních oblastí, jako je nápoj „kandybał” nebo placičky „Pałynyci”. Tyto a jiné speciality hledejte
v hostincích a hospodách opolského regionu. Můžete se tak seznámit s půvabem pravých chutí tohoto regionu.

Jedná o svátek úrody s dlouhou tradicí. O dožínkách nesou obyvatelé vesnice do kostela na děkovnou mši korunu
z obilí zdobenou plody země. Průvod vede starosta se starostovou. Po poledni prochází průvod v převlecích
vesnicí. Často je hlavním bodem dožínkových slavností soutěž o nejkrásnější dožínkovou korunu. Slavnost završí
sportovní utkání, ukázky hasičských zásahů a taneční zábava.

Zdobení velikonočních vajíček a opolská keramika

Zdobení kraslic má velmi dlouhou tradici sahající až do 10. století. Vajíčka jsou vařena v roztocích s přírodními
barvivy a následně umně zdobena vyřezáváním výhradně rostlinných motivů ostrými noži na skořápkách.
Motivy zdobení a barevné provedení bylo použito i na fajansu a porcelánu. Vznikla tak pro opolský region typický
„opolský porcelán“ oblíbený regionální suvenýr turistů.

Slezský koláč (Kołocz śląski)

Muzeum opolského venkova v Opoli-Bierkowicích

Ukazuje, jak vypadal život na vesnicích v polském Slezsku od 18. do 20. století. Muzejní sbírky zahrnují 50
objektů venkovské architektury s vybavením obytné domy a hospodářská stavení, venkovské technické památky
(vodní a větrný mlýn, kovárna) a veřejné budovy (kostel, krčma, škola). Historické předměty tvořící vybavení
interiéru tvoří téměř 7 000 exponátů. Muzeum se zabývá také popularizací dřívější i současné lidové kultury
a folklóru pořádáním zahradních akcí, letních slavností, výstav a soutěží.
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Jedná se o kvasnicové těsto s nádivkou.
Název „kołocz” pochází od tvaru kola.
Koláč se peče s mákem, tvarohem
a drobenkou. Jedná se o typický svatební
koláč. Nastávající ženich a nevěsta je
rozdávají místním téměř v celé vesnici.
Je to také nejdůležitější moučník pro
nejslavnostnější příležitosti. Nemůže
chybět při rodinných a místních oslavách.
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Slezské šišky (Kluski śląskie)

Zelné listy plněné pohankovou kaši
a bramborami (gołąbki)

Takzvané bílé šišky jsou vyráběny z převařených
a nastrouhaných brambor, bramborové a pšeničné
mouky. Jsou skvělou přílohou k pečenému masu,
zejména k roládám se zelím. Objevují se na stole
nejen během nedělního oběda, ale také na všech
důležitějších rodinných oslavách. Způsob přípravy
je předáván ve slezských rodinách z generace
na generaci.

Opolská hovězí roláda Modré zelí (modro kapusta)

Tradiční masitý pokrm připravovaný z plátku masa
svinutého v podobě rolády a upečeného do světle
hnědého odstínu s nádivkou z kvašených okurek, cibule
a uzeného bůčku. Spolu se slezskými šiškami a modrým
zelím představuje typický slezský nedělní pokrm.

Je se o salát z vařeného červeného zelí (kapusty
„światłej”) fialově-modré barvy s kořením a bůčkem.
Ve slezské kuchyni se jedná o populární a častou
používanou přílohou podávanou teplou s hovězími
roládami a slezskými bramborovými šiškami.

Slezská kyselice (żur) s podmáslím

Tato tradiční potrava do východních hranic
Polska byla dříve štědrovečerním pokrmem, nyní
každodenním. Spařené zelné listy jsou plněny
masem z uvařené pohankové kaše, cibulí a syrovými
nastrouhanými bramborami, následně zabaleny
pevně do ruličky a po uvaření omaštěny čerstvě
rozpuštěnou slaninou.

Kartoffelsalat

Tento tradiční bramborový salát s uzeným bůčkem
(nazývaný také slezským szałotem nebo bramborovým
szałotem) je připravován na všechny rodinné oslavy
(pro štědrovečerní večeři je bůček nahrazován sleděm
v oleji). Přidává se do něj také mrkev, cibule, kysané
okurky. Dnes se však místo bůčku přidává častěji
vajíčko a majonéza.

V období nedostatku byla kyselice żur (čti žur)
ve Slezsku konzumována dvakrát až třikrát denně.
V domácnostech byl dokonce zvláštní hrnec nazývaný
„żurok”, ve kterém se kyselice vždy kvasila. V současné
době je také často připravována, zejména v postním
období. Ke kyselici żur se pojí lidové přísloví
„Bo od żuru to chłop z muru”
(Protože z żuru je chlap jak z mramoru).

Slezské buchty neboli kvasnicové
šišky vařené na páře

Ve Slezsku odnepaměti známé jako šišky ve tvaru
kuliček, světle krémové barvy. Jsou podávány jako
postní jídlo, nasladko s kompotem nebo s borůvkami
sbíranými v okolních lesích nebo naslano s vepřovým
nebo hovězím masem ve vlastní šťávě.

Slezské nebe

Jedná se o velmi populární jídlo ve Slezsku nazývané
také „slezským rájem” nebo „slezskou pochoutkou”.
Skládá se z vařeného uzeného masa, které se polévá
šťávou ze sušených švestek a podává s buchtami.
„Slezské nebo” bylo prezentováno v programu
„Gastronomické putování Roberta Makłowicze”.

Szpajza

Řadí se k nejoblíbenějším slezským moučníkům.
Je připravována z želé, kompotové šťávy, bílků a cukru,
má konzistenci homogenní pěny. Zdobí se šlehačkou
a ovocem. Tradiční szpajza má citronovou příchuť,
případně také višňovou, angreštovou a čokoládovou.
Podávána je zejména během slavnostních obědů.

Opolská žemle bílá
(żymlok opolski biały)

Żymlok je uzenářským výrobkem z housky („żymła“
ve slezském nářečí houska, žemle), do něhož
se nepřidává krev zvířat, díky které jsou uzenářské
produkty tmavé. Żymlok opolský je bílý, tvaru válce.
Jako tradiční produkt opolského Slezska získal v roce
2005 cenu Kulinářské perly na veletrhu
Polagra Farm v Poznani.

Pańćkraut s žebírky

Velmi chutné a výživné jídlo ze zeleniny s masem připravované ve Slezsku ve všedních pracovních dnech
(tzv. „beztydzień”). Pańćkraut je homogenní bramborovo-zelnou hmotou s kousky nastrouhané mrkve
a škvarky ze slaniny a bůčku. Jídlo je podáváno s žebry vařenými v zeleninovém vývaru.

Tlačenka (Presswurst) z Górek

Tlačenka „ozorkowá“ (jazýčková) a bílá jsou výrobky
s typicky ostrou, česnekovou chutí, vyrobené
s přídavkem krve (pak jsou tmavě hnědé barvy) nebo
bez krve (pak jsou světlé, „bílé“). Německé označení
‘Presswurst’ je odvozeno od slova pressem – tlačit,
přitlačit a vysvětluje zploštělý tvar této oblíbené
slezské speciality.

58 Gastronomie

Postní pirohy

Pocházejí z východní oblasti Polska podél hranice s Ruskem, připomíná dortík, zevnitř světle hnědý,
uprostřed zlatavý s tmavšími zrníčky pohankové kaše. Vyznačuje se jemnou chlebovou vůní s lehce
vnímatelnou vůní zelí a brambor. Měl by být měkký s lehce křupavou kůrkou.

Mołcka

Jedná se o tradičním slezské štědrovečerní jídlo na závěr štědrovečerní večeře. Má konzistenci omáčky sosu
a je připravena z perníku, zeleniny, sušeného a kandovaného ovoce, které jídlu dává sladkou chuť. Podává
se teplá i studená.
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Velikonoční jarmark
OPOLE-BIERKOWICE – březen/duben

Opolské divadelní konfrontace
OPOLE – duben

Léto květů
OTMUCHÓW – červenec

Dny pevnosti Nysa
NYSA – červenec

Mezinárodní středověký jarmark
BYCZYNA – duben

Piastonalia studentský majáles
OPOLE – květen

Jezdecká mistrovství umělců
ZAKRZÓW – srpen

Františkánský jarmark
OPOLE – září

Svátek kvetoucích azalek
MOSZNA – květen

Národní pěvecký festival
OPOLE – červen

Mistrovství Evropy mažoretek
OPOLE – září

Národní festival loutkových divadel
OPOLE – říjen

Mezinárodní mistrovství v zajíždění koní
ZAKRZÓW – červen

Mezinárodní soutěž dřevorubců
BOBROWA – červenec

Mezinárodní festival bicích nástrojů
OPOLE – říjen

Setkání básníků na zámku
BRZEG – říjen
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Koncerty v rámci festivalu
Jazz nad Odrou
BRZEG – duben
Dny Opole
OPOLE – duben
Mistrovství Polska mažoretkových souborů
a Mezinárodní setkání mažoretek,
roztleskávaček a cheerleaderek
OZIMEK – květen
Mezinárodní festival mladých pianistů
GŁUBCZYCE – květen

				

Úvod

Turistické zajímavosti opolského Slezska ...............1

Památky

Svatojakubský jarmark
NYSA – červenec

Hrady a zámky ..........................................2
Parky.....................................................7
Kostely a kláštery .......................................9
Interiéry kostelů ........................................13
Dřevěné sakrální stavby................................15
Radnice..................................................18
Místa paměti............................................21
Městské hradby a opevnění............................22
Kašny, studny, sochy....................................24

Mezinárodní festival Jazz Rock Meeting
OPOLE – srpen

Příroda 				

Turnaj Zlatá kosa
PIĄTKOWICE – červenec
Mezinárodní prázdninová soutěž big bandů
NYSA – červenec

Piastovský jarmark
BRZEG – srpen
Celostátní rytířský turnaj
BRZEG – srpen
Mezinárodní rytířský turnaj
OPOLE – srpen/září
Koncerty v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu Wratislavia Cantans
BRZEG – září
Festival Ludwiga van Beethovena
GŁOGÓWEK – září
Přehlídka pouličních divadel
OPOLE – září
Podzimní trhy lidového umění
OPOLE-BIERKOWICE – říjen
Mezinárodní taneční setkání
OPOLE – říjen

Jeskyně...................................................26
Prameny.................................................27
Bludné balvany..........................................29
Flora......................................................30
Fauna....................................................33
Fosilní fauna.............................................36
Ochrana přírody.........................................38
Turistika
Aktivní turistika.........................................44
Relax u vody.............................................36
Turistické stezky.........................................48
Muzea....................................................52
Tradice
Zvyky a obřady..........................................54
Gastronomie............................................57
Každoroční akce......................................60

Básnický podzim
OPOLE – listopad/prosinec
Vánoční jarmark – Weihnachtsmarkt
OPOLE – prosinec

62 Každoroční akce

Obsah 63

Nakladatel Opolska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Oficyna Piastowska
45-015 Opole, Rynek 1/6
tel. (+48) 77 40 22 100
e-mail: roman@hlawacz.pl
www.hlawacz.pl

www.orot.pl
ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
tel. (+48) 77 44 12 521
fax. (+48) 77 44 29 320
e-mail: info@orot.pl
           orot@orot.pl

Redakce Polska Organizacja

Roman Hlawacz Turystyczna
www.pot.gov.pl
Fotografie ul. Chałubińskiego 8
Jarosław Anczakowski 00-613 Warszawa
Anna Hlawacz tel. (+48) 22 53 67 070
Roman Hlawacz fax. (+48) 22 53 67 004
Stefan Karnicki e-mail: promocja@pot.gov.pl
Klaudia Kluczniok                informacja@pot.gov.pl
Piotr Kulczyk
Jarosław Małkowski
Tadeusz Parcej Urząd Marszałkowski
Piotr Simonides Województwa Opolskiego
Krzysztof Spałek Departament Kultury,
Kazimierz Staszków Sportu i Turystyki
Jerzy Stemplewski
Marek Szczepanek www.turystyka.opolskie.pl
Krzysztof Świderski www.opolskie.pl
ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
Text tel. (+48) 77 44 29 323
Monika Adamska fax. (+48) 77 44 29 320
Tamara Derda e-mail: turystyka@opolskie.pl
Roman Hlawacz
Krzysztof Spałek
Kapitola Kuchyně je zpracována

Projekt s využitím materiálů Sdružení slezských
a grafické zpracovaní zemědělců a Maršalkovského úřadu.
Katarzyna Mular

Pokrmy znázorněné na fotografiích

Překlad připravila restaurace Salomon v Opolí.

Tadeusz Kuchejda
Jarosław Radiměřský

Spolupráce

Lucjusz Bilik
Piotr Mielec
Bartosz Ostrowski
Copyright by
© Oficyna Piastowska
Opole 2007

Tisk

Dimograf, Bielsko-Biała

ISBN 978-83-89357-47-2

